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 عماد الدين سالم السويح

كلية االقتصاد والعلوم السياسية  ،جامعة طرابلس
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 لياهدفت الدراسة إلى قياس مدى التزام المصارف الخاصة الليبية بالمبادئ الدولية لحوكمة الشركات، وذلك من وجهة نظر  مديرو اإلدارات الع —لملخصا
لمعلومات المتعلقة الوسطى، وتم استخدام  المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتبر منهجاً مالئماً ألغراضها وذلك من خالل إعداد إستبانة لتجميع البيانات واو

( إستبانة 40تم توزيع عدد )بمدى تطبيق المبادئ الدولية لحوكمة الشركات وتوزيعها على مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام في المصارف قيد الدراسة، وقد 
 ( منها صالحة لالستخدام في التحليل اإلحصائي وبعد استخدام  األساليب اإلحصائية المالئمة، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك التزاما  37، والحصول على )

 .ام كان متفاوتاً.عاليا من قبل المصارف قيد الدراسة نحو تطبيق المبادئ الدولية لحوكمة الشركات، وهذا االلتز
 المصارف الخاصة –المبادئ الدولية  –مة الشركات كحو -الكلمات الدالة

 

 

 المقدمة:.  1

ظهررر موهرروم حوكمررة الفررركان اررا السررنوان القليلررة الما ررية 
الترا ار رتها مظراار العولمرة، حيرث بسبب المتطلبان الحديثرة والجديرد  

المواجئرة  االنهيرارانبتطبيق مبادئ حوكمة الفركان الجيرد   اتماماالاد ز
 Enron ،World com ،Arthurلعردد مرا الفرركان العالميرة مثر  

Anderson   مما دق أجراس الخطر لدى المهتميا وصرنا  القررار ىلر
ارررا  االنهيررراران ررررور  و رررا المبرررادئ قيرررد التنويررره لتوررراد  مثررر  اررره  

 المستقب .
وكمة الفركان ارا مجموةرة العاقران الترا تجمرا بريا حيث تتمث  ح    

( Stakeholdersاإلدار  التنويهيررة للفررركة ومجلررس مررا المسررااميا )
(، ىه تعد اآللية الترا يرتم stockholdersوأصحاب المصالح اآلخريا )

ئ  المناسربة ما خالها تحديد استراتيجية الفركة وأادااها ومرا ثرم الوسرا
 [.1ر،نور(]لتحقيق تلك األاداف )مط

وأصبح للحوكمة أامية بارز  اا القطرا  المصرراا والمسسسران الماليرة 
بسرررربب أاميررررة الخرررردمان التررررا تقرررردمها المصررررارف وحجررررم المخرررراطر 
والصررعوبان التررا تتعرررا لهررا المصررارف بفررك  كبيررر، والحاجررة ىلرر  
حماية مصالح العماء بجانب  حمايرة أمروا  المسرااميا وحمايرة مصرالح 

ى وجميرررا المتعرررامليا مرررا المصرررارف، باإل رررااة ىلررر  األطرررراف األخرررر
دوراا الحاسم اا تجنب المخاطر وتعظيم القيمرة السروقية للمصرارف بمرا 

 فر بعد".[ "لم تن2]ب()ديا والنمو االستمراريةي ما لها ةنصر 

 مشكلة الدراسة:.  2

تتميز المصارف ةا غيراا ما مسسسان األةمرا  بطبيعتهرا 
العديررد مرا المخرراطر الترا تعررد جروار ةملهررا الخاصرة الترا تنطررو  ةلر  

ومصدر ىيراداتها ما جهة وبتعدد األطراف هان المصلحة والتا تتعامر  
معهررا واقرراد ألارردااها وتوجهاتهررا مررا جهررة ثانيررة، واررها مررا يتطلررب وجررود 
ممارسان ىدارية اعالة لدى اه  المصارف للتعام  ما مختلف مسرتويان 

األطراف وبالتالا  رماا سرامة   المخاطر ول ماا حقوق ومصالح اه 

بفرك   االقتصراد الجهاز المصراا اله  يرنعكس ةلر  اسرتقرار الو را 
ةام واو ما تهردف ممارسران الحوكمرة المصرراية ىلر  تحقيقرط ارا ىطرار 
القواةد والمبادئ الدوليرة، لرهلك اراا الدراسرة تحراو  ىظهرار المردى الره  

لمبررادئ الدوليررة لحوكمررة تلتررزم بررط المصررارف الخاصررة الليبيررة  بتطبيررق ا
الفررركان، وانررا تظهررر مفرركلة الدراسررة باإلجابررة ةلرر  كرر  التسرراسالن 

 التالية: 
ا  تلتزم المصارف الخاصة الليبية بالحوراظ ةلر  حقروق حملرة األسرهم  -

 وحمايتها؟
اررر  تلترررزم المصرررارف الخاصرررة الليبيرررة بمعاملرررة المسرررااميا المعاملرررة  -

 العادلة؟ 
خاصرررة الليبيرررة باإليوررراء بمتطلبررران أصرررحاب اررر  تلترررزم المصرررارف ال -

 المصالح المرتبطيا بها؟ 
ا  يلتزم أة اء مجلس اإلدار  والمديريا بالمصارف الخاصرة الليبيرة  -

قيررد الدراسررة بقواةررد وأخاقيرران العمرر  المهنررا أثنرراء ممارسررتهم لمهررامهم 
 الوظيوية؟

لبرران ارر  تلتررزم المصررارف الخاصررة الليبيررة قيررد الدراسررة بتررواير متط -
 اإلاصاح والفوااية بالمعلومان المنفور ؟

 أهمية الدراسة:.  3

تسررتمد الدراسررة أاميتهررا مررا كونهررا تسررلط ال رروء ةلرر  مرردى 
تطبيرررق ممارسررران الحوكمرررة كاحررردى أارررم العوامررر  الترررا تحررردد نجررراح 
المصرررارف وتطورارررا ارررا بيئرررة األةمرررا  الترررا ترررزداد ايهرررا المنااسرررة، 

كمرررة الفرررركان داخررر  المصرررارف باإل رررااة ىلررر  أا تطبيرررق مبرررادئ حو
د لتعزيز تنااسية ونمو   الوطنا. االقتصادالتجارية سوف يمث  رااداد ااما

 أهداف الدراسة:.  4

 التررررزامتهرررردف ارررره  الدراسررررة ىلرررر  التعرررررف ةلرررر  مسررررتوى 
المصررارف الخاصررة الليبيررة بتطبيررق القواةررد الدوليررة لحوكمررة الفررركان، 

 وهلك ما خا :
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ام المصررارف الخاصررة الليبيررة بالحورراظ ةلرر  .  التعرررف ةلرر  مرردى التررز1
 حقوق المسااميا وحمايتها.

مررردى الترررزام المصرررارف الخاصرررة الليبيرررة بمعاملرررة   .  التعررررف ةلررر2
 المسااميا معاملة ةادلة.

.  التعررررف ةلرررر  مرررردى التررررزام المصرررارف الخاصررررة الليبيررررة باإليورررراء 3
 بمتطلبان أصحاب المصالح المرتبطيا بها.

دى التررررزام أة رررراء مجلررررس اإلدار  والمررررديريا .  التعرررررف ةلرررر  مرررر4
بالمصارف قيد الدراسة بقواةد وأخاقيان العم  المهنا أثنراء ممارسرتهم 

 لمهامهم الوظيوية.
. التعرررف ةلرر  مرردى التررزام المصررارف قيررد الدراسررة بتررواير متطلبرران 5

 اإلاصاح والفوااية بالمعلومان المنفور .

 فرضيات الدراسة:.  5

الدراسة وأادااها، اراا اره  الدراسرة تعتمرد ةلر  اختبرار  بناء ةل  مفكلة
 الور ية الرئيسية التالية:

ال تلترررزم المصرررارف الخاصرررة الليبيرررة بتطبيرررق المبرررادئ الدوليرررة لحوكمرررة 
 الفركان.

 وتتور  ما الور ية الرئيسية الور يان الورةية التالية:
سررااميا ال تلتررزم المصررارف الخاصررة الليبيررة بالحورراظ ةلرر  حقرروق الم -

 وحمايتها.
 ال تلتزم المصارف الخاصة الليبية بمعاملة المسااميا معاملة ةادلة. -
ال تلتررررزم المصررررارف الخاصررررة الليبيررررة باإليورررراء بمتطلبرررران أصررررحاب  -

 المصالح المرتبطيا بها.
ال يلتررزم أة رراء مجلررس اإلدار  والمررديريا بالمصررارف قيررد الدراسررة  -

 ثناء ممارستهم لمهامهم الوظيوية.بقواةد وأخاقيان العم  المهنا أ
ال تلتررزم المصررارف قيررد الدراسررة بتررواير متطلبرران اإلاصرراح والفرروااية  -

 بالمعلومان المنفور .

 مجتمع وعينة الدراسة:.  6

تمث  مجتما الدراسة اا مدراء اإلداران العليا والوسط  
مصرف الوااء،  ماا،لتجارية الليبية الخاصة )مصرف األبالمصارف ا

( موظف، وتم تحديد ةينة ةفوائية 45رف المتحد(،والبالغ ةددام )مص
 مورد .                                                              (40ةل  جدو  د  مورجاا قوامها ) باالةتمادبسيطة 

 منهجية الدراسة:.  7

بعرررد اسرررتقراء األدب ايمرررا يتعلرررق بمو رررو  الدراسرررة، لبنررراء 
ر  الره  يمرد القرارئ بالمعرارة الازمرة لوهرم نترائس الدراسرة أساسها النظر

وتوسررير تلررك النتررائس، تسررتخدم الدراسررة المررنهس الوصرروا التحليلررا والرره  
يقرروم ةلرر  وصررف وتحديررد خصررائا الظرراار  المدروسررة بفررك  يسسررس 
للجانررب العملررا للدراسررة ويحقررق أارردااها، ويختبررر ار ررياتها، ومررا ثررم 

كررادا  لجمررا البيانرران الازمررة  االسررتبانةتخدم اإلجابررة ةلرر  سررسالها، ويسرر
إلجرررراء الدراسرررة العمليرررة، بهررردف تصرررنيف وتحليررر  وتوسرررير البيانررران 
المجمعررة بواسررطتها، ومررا ثررم اسررتخاا النتررائس المبنيررة ةلرر  التحليرر  

 واقتراح توصيان مستند  ىل  النتائس المستخلصة.

 تقسيمات الدراسة:.  8

تقسيمط ىل  ثاثة أجزاء، أاررد األو  منهرا  الجزء المتبقا ما الدراسة اتم
لإلطار النظر  للدراسة والدراسان السابقة، لمراجعة بعا ما كتب مرا 
أدب اا مو و  حوكمة الفرركان. تحلير  بيانران الدراسرة الترا جمعرن 

الموزةررة ةلرر  ةينررة الدراسررة، وتوسررير نتررائس التحليرر   االسررتبانةبواسررطة 
جزء األخير لصرياغة النترائس المسرتند  خصا لهما الجزء الثانا. ترك ال

ةلرر  تحليرر  البيانرران المجمعررة ومررا ثررم تقررديم توصرريان بنرراء ةلرر  تلررك 
 النتائس.

 

 

 الحوكمة المؤسسية: .  9

يعتبر مو و  الحوكمة ما المو روةان الترا حرازن ةلر  ااتمرام      
األكرراديمييا والمهنيرريا اررا اآلونررة األخيررر ، باةتبررار  مو ررو  أوجدتررط 

لظرررروف الترررا اجتاحرررن مسسسررران األةمرررا  العالميرررة، أبرزارررا بعرررا ا
االنهيرراران االقتصررادية التررا فررهدتها كبرررى الفررركان العماقررة، خررا  

( Enronاألةررروام األولررر  مرررا القررررا الحررراد  والعفرررريا مرررا فرررركة )
 ( .World comوفركة االتصاالن األمريكية )

والخراا ةلر  حرد حيث ألقن اه  األزمان بظالها ةل  القطاةيا العرام 
سررواء وحيررث أا ل خيررر دور حيررو  ألبعررد الحرردود والسرريما اررا المجررا  

 [.3) الحا( ]  المصراا
ىا المصررارف الخاصررة تقرردم خرردماتها أسررو  بالمصررارف العامررة والتررا ال 
يخو  ةل  أحرد أنهرا دةامرة مرا دةرائم االقتصراد ارا ليبيرا، وبالترالا كراا 

اا للوقروف ةلر  مردى حمايرة لزاما دراسرة مردى حوكمرة القطرا  المصرر
 األطراف التعاقدية المختلوة ومدى تماث  المعلومان المتاحة ما ةدمط.

د ما هلك كاا لزاما ةل  اها القطا  أا يعم   رما ىطرار اعرا   وانطاقا
وجسررر مترريا مررا الثقررة بينررط وبرريا العميرر ، وبالتررالا أصرربحن المصررارف 

بررد أا يظهررر ةلرر  الخاصررة ملزمررة بتبنررا موهرروم الحوكمررة الرره  كرراا ال
السطح ليلبا احتياجان كااة أطراف التعاقد اا ظ  انوصرا  الملكيرة ةرا 

 اإلدار  اا الفركان المساامة.

 مفكلة الوكالة كاحد مامح ظهور حوكمة الفركان: -أوالد 

ىا ظهرررور مفررركلة الوكالرررة ومرررا ت رررمنتط مرررا تعرررارا ارررا 
لح بصرروة المصررالح برريا ىدار  المسسسررة  والمسررااميا وأصررحاب المصررا

بايجرراد قروانيا وقواةرد تررنظم العاقرة برريا  االاتمرامةامرة، أدى ىلر  زيرراد  
ولقد ازدادن حد  اه  المفكلة منه أا انوصرلن  األطراف اا المسسسان،

الملكية ةا اإلدار ، وبالتالا أصبح انراك مجراال للتعرارا ارا المصرالح 
 بيا المسااميا واإلدار . 

 [4] با(لزغ)ا حيث تظهر مفكلة الوكالة اا:
اكلمرا زادن أسرهم المردير ارا الفرركة  أ.  اختاف األارداف واألولويران:

كلما اردف لتعظريم قيمرة الفرركة والعكرس حينمرا تقر  حصرتط ايهرا يصربح 
 اداط ممث  بالحصو  ةل  منااا فخصية بدالد ما تعظيم قيمة المنفا .

 حيث يسع  المسرااموا للحصرو  ةلر  التوزيعران ب. احتجاز األرباح:
اررا حررريا تقررروم اإلدار  باحتجازارررا وىةرراد  اسرررتثماراا ال لتعظررريم القيمرررة 
السوقية ولكا لزياد  حجم الفرركة ومرا انرا تزيرد اررا حصرولهم ةلر  

 حوااز أكبر.
وانررا تسررع  اإلدار  الرر  الرردخو  اررا اسررتثماران ج. تجنررب المخرراطر :  

ا م مونة منخو ة المخاطر ، والتا قد تحرم المسااميا ما الردخو  ار
 استثماران ةالية المخاطر  والتا حتماد ستكوا ةالية األرباح.

د بريا اإلدار  الترا  د. األاق الزمنا: د وجليرا وانرا يظهرر التعرارا وا رحا
تركررز ةلرر  التررداقان النقديررة خررا  اتررر  ىدارتهررا اقررط وبرريا المسررااميا 
ا الهيا يسعوا للتركيز ةلر  كر  الترداقان النقديرة بمرا ايهرا المسرتقبلية التر

 تسع  لتعظيم قيمة السهم.
ا اإلدار  تملرررك كاارررة المعلومررران نظرررراد أل ارررع. ةررردم تماثررر  المعلومررران:

وصررراحية ةر رررها وبالترررالا سيسرررمح ارررها الخيرررار برررالتحرك دوا ةلرررم 
 المسااميا لتحقيق مصالح اإلدار  وتغليبها ةل  مصالح المسااميا.

 موهوم حوكمة الفركان: -ثانياد  

لفررركان اررو الترجمررة المختصررر  لمصررطلح يعتبررر  مصررطلح حوكمررة ا
(Corporate Governance  حيررث أصرربح المصررطلح المتررداو ، )

ةليهرررا لهرررها  االتوررراقارررا قطرررا  األةمرررا ، والترجمرررة العلميرررة الترررا  ترررم 
 المصطلح  اها أسلوب ممارسة سلطان اإلدار  الرفيد .

 وحو  تعريف للحوكمة اانط ال يوجد تعريف موحد لها، حيث يعرزى ارها
التنو  ىل  التداخ  اا العديد ما األمرور التنظيميرة واالقتصرادية والماليرة 
واالجتماةية، واو اله  يسثر اا ك  مجتما ةلر  حردى، واره  تعريوران 

 بعا أام المنظمان الدولية:
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( لحوكمررة الفررركان: اقررد وصرروتها Cadbury,1992تعريررف لجنررة ) *
انهررا " هلررك النظررام الرره  تسررير بررط وتراقررب المسسسرران" اررا تقريراررا ب

 [.5] )حماد(
الررردولا للمحاسررربيا ايعراهررا بانهرررا :"النظرررام الررره  يمكرررا  االتحررراد*  أمررا 

 [.6داف الفركة )الوكي  والسويح( ]مجلس اإلدار  ما تحقيق أا
 International Finance* ومسسسرررررة التمويررررر  الدوليرررررة )

Corporationالنظررررام الرررره  يررررتم مررررا خالررررط ىدار   ( ةراتهررررا: بانهررررا
 [.7لفركان والتحكم اا أةمالها) يوسف( ]ا

 Organisationوالتنميرة ) االقتصراد * وقرد ةراتهرا منظمرة التعراوا 
for Economic Co-operation and Development )

الحوكمررة بانهررا "نظررام يررتم بواسررطتط توجيررط منظمرران األةمررا  والرقابررة 
يد وتوزيا المسسوليان يبا مختلف المفاركيا ارا ةليها، حيث يقوم بتحد

ر  والمسررررااميا وأصرررررحاب المصرررررالح المصررررارف، مثررررر  مجلرررررس اإلدا
، كما أنها تبيا القواةد واإلجراءان التخراه القرراران بخصروا خرىاأل

د توار الهيكر  الره  يمكرا مرا خالرط و را  فسوا المصرف، واا أي ا
 (OECD Reportف المصرررف ووسررائ  بلرروا تلررك األاررداف" )اأاررد
[1.] 

 أاداف حوكمة الفركان: -ثالثاد 

للحوكمة او تواير الثقة بريا اإلدار  والمسرااميا  االستراتيجاىا الهدف 
د للممارسران السرليمة  ما خا  أدلة تثبرن أا ىدار  الفرركان تجررى واقرا
ل ةما  وبفك  يسد  ىل  تقلي  ىمكانيران الوسراد وسروء اإلدار  ىلر  أقر  

 حد ممكا.
د أاردااها وارا كمرا  وما خا  التعريوان السابقة للحوكمة يت رح لنرا جليرا
 [.8] (ا:)الصالحيايل
.خلررق جررو مررا الثقررة اررا الفررركان التررا تطبررق الحوكمررة وتحررتكم ىلرر  1

 مبادئها.
مرة ك. استقطاب االستثماران: حيث أا الفركة الترا تطبرق مبرادئ الحو2

لثقرة والمصرداقية ارا تكوا أقدر ما غيراا اا جهب االستثماران نظرا ل
 ماتها.االتعام  األمر اله  يولد الطمانينة تجا  تلك الفركة وتع

د كرراا: مررا خررا  تطبيررق نظررم الرقابررة 3 د أم ىداريررا . مكااحررة الوسرراد ماليررا
 المالية واإلدارية مما يسد  ىل  تحجيم الوساد.

الو را  .حماية أموا  المسرااميا: ةبرر ترواير معلومران صرحيحة ةرا4
 ث  المعلومان.مما يحد ما ةدم تما المالا

.  رررماا حقررروق األطرررراف األخررررى هان العاقرررة: مرررا خرررا  تحديرررد 5
 .صاحيان محدد  لمجالس اإلداران

 األطراف المعنية بتطبيق موهوم حوكمة الفركان: -رابعاد 

يوجررد أربعررة أطررراف رئيسررية تررسثر وتترراثر اررا التطبيررق السررليم لموهرروم 
مرررة الفرررركان، وتحررردد مررردى نجررراح أو افررر  الحوكمرررة ارررا وقواةرررد حوك

 [9]( )سليماا المصارف واا كالتالا:
واررم مررا يقومرروا بتقررديم رأس المررا  للفررركة ةررا طريررق  أ. المسررااميا:

ملكيرررتهم ل سرررهم وهلرررك ةرررا طريرررق الحصرررو  ةلررر  األربررراح المناسررربة 
 .الستثماراتهم

د  ب. مجلررررس اإلدار : األطررررراف  واررررم مررررا يمثلرررروا المسررررااميا وأي ررررا
المرديريا  باختيراراألخرى مث  أصحاب المصرالح  ومجلرس اإلدار  يقروم 

 التنويهييا والهيا يوك  ىليهم سلطة اإلدار  اليومية ألةما  الفركة. 
واررا المسررسولة ةررا اإلدار  الوعليررة للفررركة وتقررديم التقررارير  ج. اإلدار :

ارا المسرسولة  الخاصة باألداء ىل  مجلرس اإلدار   وتعتبرر ىدار  الفرركة
ةا تعظيم األرباح وزياد  قيمتها باإل ااة ىل  مسسوليتها تجا  اإلاصراح 

 والفوااية اا المعلومان التا يتم نفراا للمسااميا.
اررم مجموةررة مررا األطررراف لهررم مصررالح داخرر   د. أصررحاب المصررالح:

الفركة مث  الدائنيا والمورديا والعما  والموظويا  ويجرب ماحظرة أا 
طررراف يكرروا لررديهم مصررالح قررد تكرروا متعار ررة اررا بعررا اررسالء األ
   األحياا.

 
 

 خصائا حوكمة الفركان:  -خامساد 

ا التاليررة )بررا ةمررر،دداا( يت ررما مصررطلح حوكمررة الفررركان الخصررائ
[10:] 
 أ  اتبا  السلوك األخاقا المناسب والصحيح. :االن باطأ. 

تمرر  ومررا اررو بمعنرر  تررواار كرر  مررا التعامرر  النزيررط والمك ب. الفرروااية:
مطلرروب مررا التقررارير الماليررة اررو أنهررا ينبغررا أا تكرروا أمينررة وأا تقرردم 
صور  متوازنة ةرا حالرة أةمرا  الفرركة ونزاارة التقرارير وتعتمرد ةلر  
نزااة أولئك الهيا يعدونها ويعر ونها، أ  تقديم صور  حقيقيرة لكر  مرا 

 يحدث.
 زمة للعم .أ  ال توجد تاثيران وال  غوط غير ال ج. االستقالية:
مجررالس اإلدار  مسررسولة أمررام مسررااميها ويقررا ةلرر  كليهمررا  د. المسرراءلة:

ةرربء القيررام برردور  وجعرر  المسررسولية اعالررة، امجررالس اإلدار  اررا حاجررة 
ىل  تحقيق اها ما خا  جرود  المعلومران الترا يرتم تقرديمها للمسرااميا، 
 ارررا حررريا يقررروم المسرررااميا بتوعيررر  مسرررسولياتهم مرررا خرررا  ممارسرررة
مسررررسولياتهم كمرررراك  أ  ىمكرررراا تقيرررريم وتقرررردير أةمررررا  مجلررررس اإلدار  

 واإلدار  التنويهية.
أ  وجرود مسرسولية أمرام جميرا األطرراف هو  المصرلحة  اع. المسسولية:
 اا الفركة.
يجررب أا ي ررما ىطررار حوكمررة الفررركان المعاملررة المتسرراوية  و. العدالررة:

مجموةررران ختلرررف اميا أ  يجرررب احتررررام حقررروق مالعادلرررة بررريا المسرررا
 أصحاب المصلحة اا الفركة.

  النظررر ىلرر  الفررركة كمررواطا جيررد ويجررب أ: االجتماةيررةز. المسررسولية 
مرررا خرررا  تبنرررا المسرررسولية  االجتمررراةاةلررر  المسسسرررة زيررراد  الررروةا 

 .   االجتماةية

 المبادئ الدولية لحوكمة الفركان:سادساد: 

ىا أراد  الن رباطيةاىا أ  ةم  مهنا البد لط ما ىطار اعرا  ي رما لرط 
النجرراح والتطررور ولكررا يررنجح موهرروم الحوكمررة البررد مررا وجررود مبررادئ 
ت رما حررق جميررا األطررراف المن رروية تحتررط ولقررد تعررددن الهيئرران التررا 
نادن بهه  المبادئ وناقفتها، ولع  أبرزاا المبادئ الصرادر  ةرا منظمرة 

(  حيررث أصرردرن ارره  المنظمررة اررا ةررام OECD) االقتصرراد التعرراوا 
م مبادئ التطبيق الجيد للحوكمة، وتمن ىةراد  صرياغتها وتحرديثها 1999
م، ومنه الموااقة ةل  اه  المبادئ أصربحن تفرك  أساسراد 2004اا سنة 

لتطبيقهررا لمبررادران اررا جميررا الرردو ، سررواء األة رراء أو غيررر األة رراء 
 :  ظمة وتفتم  ةل  المبادئ التالية اا المن

 [11])  )رفواا :. مبدأ حماية حقوق المساهمين1
 يتعلق بامور الملكية. أ. تسهي  ةملية تسجي  األسهم ونقلها وك  ما

 ب. تاميا حق ح ور الجمعية العمومية.
 ج. حق المساام اا الحصو  ةل  المعلومان الكاملة.

 د. حق المساام اا الحصو  ةل  ةوائد أسهمط.
 [12لح(]) صا.  مبدأ تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المساهمين2

أ. حصولهم ةل  معاملة ةادلة بما اا هلك أقليرة المسرااميا والمسرااميا 
 األجانب.
 حقوقهم. انتهاكب. ةدم 

 حقوقهم. انتهاكج. التعويا اا حالة تم 
 د. محاسبة المتسببيا اا انتهاك الحقوق.

واررو مررا أاررم   حمايددة حقددوق األطددراف األخددرى ذات العالقددة: . مبدددأ3
ما أجلها حوكمة الفرركان وهلرك لتحقيرق اردف خلرق المبادئ التا قامن 

جو ما الثقة بيا جميا االطراف الداخلة تحرن غطراء ارها الموهروم وهلرك 
ةا طريق افراك كااة االطراف ما ةامليا ودائنيا ومرورديا وةمراء 

ترام بمرا  ا ةل  اطا وتدقيق ةل  أةما  الفركة حت  يكوناا الرقابة وال
 [.4)الزغبا( ] ماث  المعلوماني ما ةدم ت

يقصررد باإلاصرراح تقررديم كااررة المعلومرران  . مبدددأ االفصددال والشددفافية:4
ااية اررا ىظهررار كااررة ول طررراف هو  العاقررة بمررا يمنررا التظليرر ، والفرر

 األنفطة وأدائها بفك  وا ح ويتم تطبيق اها المبدأ ما خا :
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االاصرراح ةررا كرر  النتررائس الماليررة للفررركة وأارردااها وحقرروق التصرروين أ. 

 وأة اء مجلس اإلدار  والمديريا التنويهييا والمزايا الممنوحة لهم.
ب. أا يتم االاصاح باسلوب متوق ومعايير الجود  المحاسبية وأا يفرتم  

 ةل  االمور غير المالية.
أا يررتم االاصرراح ةررا كااررة المعلومرران اررا الوقررن المناسررب وبالتكلوررة ج. 

 المناسبة.
ويررنا اررها المبرردأ ةلرر  أا يكورر   . مبدددأ مسددؤوليات مجلددس اإلدارة:5

التنويهية ما قب  مجلس اإلدار  وأا ي رما  اإلدار ىطار الحوكمة متابعة 
 [4كة والمسااميا )الزغبا( ]مسائلتط ما قب  الفر

 الحوكمة اا القطا  المصراا:مزايا  -سابعاد 

تحقق الحوكمة العديد ما المزايا المرتبطة باألداء المصراا، والمحااظرة 
المرررالا ومرررا ثرررم  االسرررتقرارةلررر  أموالرررط وموجوداترررط، ممرررا يعرررزز ايرررط 

 [13] (أام اه  المزايا ما يلا:)سليماا ، ومااالقتصاد  االستقرار
واإلدار  التررا تواجههررا . تخورريا المخرراطر المتعلقررة بالوسرراد المررالا 1

 المصارف وما ثم الدو .
 االقتصررراد .رارررا مسرررتوى األداء للمصرررارف ومرررا ثرررم التقررردم والنمرررو 2

 والتنمية للدولة.
األجنبيررررة وتفررررجيا رأس المررررا  المحلررررا ةلرررر   االسررررتثماران. جررررهب 3

ارررا المفرررروةان الوطنيرررة  و رررماا ترررداق األمررروا  المحليرررة  االسرررتثمار
 والدولية.

والدقة والو وح والنزااة ارا القروائم الماليرة، ممرا يزيرد مرا . الفوااية 4
 المستثمريا ةليها اا اتخاه القرار. اةتماد

. حماية المستثمريا بصوة ةامة سواء كانوا صغار مسرتثمريا أم كبرار 5
مسررتثمريا وسررواء كررانوا أقليررة أم أغلبيررة وتعظرريم ةوائرردام، مررا مراةررا  

 مصالح المجتما.
ىدار  قررو  يسررتطيا اختيررار  مررديريا مررساليا  . الحصررو  ةلرر  مجلررس6

قادريا ةل  تحقيق وتنويره أنفرطة المصررف ارا ىطرار القروانيا واللروائح 
 الحاكمة وبطريقة أخاقية.

 الدراسات السابقة: . 10

ا ممارسرة حوكمرة ( بعنرواا :"دراسرة وتقيريم واقر2009. دراسة رجرب)أ
 [ "لم تنفر بعد".14]."المصارف اا ليبيا

الدراسة ىل  اختبار مدى قدر  الجهاز المصراا اا ليبيا ةلر   وقد ادان
تطبيق قواةد اإلدار  الرفيد ، حيث افتملن ةينرة الدراسرة ةلر  كر  مرا 
)مصرف الجمهورية، ومصرف الصحارى، والمصرف التجرار (، وقرد 
خلصررن الدراسررة ىلرر  جملررة مررا النتررائس أامهررا: قصررور ىدراك المررديروا 

 مة ومعاييراا الدولية ارا المصرارف التجاريرة،والموظووا لموهوم الحوك
 وكررهلك قصررور التطبيررق الجيررد والسررليم لمبررادئ الحوكمررة اررا المصررارف،

داخررر   االجتماةيرررةوقرررد أوصرررن الدراسرررة بالحرررد ممرررا يسرررم  بالعاقررران 
ارا المصرارف، لكرا يرتم توعير   االمتثا المصارف، وزياد  توعي  مكتب 
 وتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة. 

:"مردى الترزام المصرارف الكويتيرة  ( بعنرواا2010دراسة العيبرانا ). ب
 [ "لم تنفر بعد".15] بتطبيق مبادئ الحاكمية المسسسية"

المصرارف الكويتيرة بتطبيرق  الترزامادان اه  الدراسة ىلر  معرارة مردى  
لجمرا  االسرتبانةسسسرية، حيرث اسرتخدم الباحرث قائمرة ممبادئ الحاكميرة ال
المتمثلة اا مدراء المصارف والموظويا العامليا ارا آراء ةينة الدراسة 

المصارف والمدققيا الخارجييا ما المكاتب الترا تترول  تردقيق حسرابان 
تلرررك البنررروك، ومرررا أارررم النترررائس الترررا توصرررلن ىليهرررا الترررزام المصرررارف 
الكويتية تجا  حقروق حملرة األسرهم والمسرااميا بفرك  متوسرط، أمرا ةلر  

ا ةينة الدراسة اقد كانرن ائرة ىدار  المصررف مستوى الوئان المفمولة ا
اا األكثرر تقرديرا لهرها االلترزام ارا حريا كانرن ائرة المردققيا الخرارجييا 
اررا األقرر  تقررديراد، وأوصررن الدراسررة بتسررهي  حصررو  المسررااميا ةلرر  

 المعلومان المتعلقة بالبنك بصوة دورية ومنتظمة وبسهولة.

زام المصررارف الخاصررة : "مرردى الترر ( بعنررواا2014. دراسررة موسرر )ج
ا وجهرررة نظرررر األطرررراف هو  السرررورية بالمبرررادئ الدوليرررة للحوكمرررة مررر

 [.16العاقة"]

ادان اه  الدراسة ىل  قيراس مردى الترزام المصرارف الخاصرة السرورية  
بالمبادئ الدولية لحوكمرة الفرركان والمتمثلرة ارا مبرادئ منظمرة التعراوا 

  للرقابرررة المصرررراية ومبرررادئ لجنرررة بررراز OECD االقتصررراديةوالتنميرررة 
BAZEL   وهلررررك مررررا وجهررررة نظررررر األطررررراف هو  العاقررررة اررررا ارررره

المصرررارف مرررا مسرررتثمريا وةرررامليا ارررا جهررران رقابيرررة وةرررامليا ارررا 
المصارف والعامليا اا مكاتب التدقيق لهه  المصرارف وهلرك مرا خرا  

، وقرد خلصرن الدراسرة ىلرر  ةرد  نترائس أامهرا ةردم التررزام االسرتبانةقائمرة 
الخاصة السورية برا  مرا المبرادئ الدوليرة لحوكمرة الفرركان  المصارف

 االلترزامبالمبادئ لرم يتعردى  االلتزامما وجهة نظر العينة المدروسة وأا 
القررانونا الفرركلا وقررد أوصررن بالتوجررط نحررو ىنورراه التفررريعان ومراقبررة 
التنويرررره مررررا قبرررر  الجهرررران الرقابيررررة هان العاقررررة وال سرررريما المصرررررف 

 ىل  تطبيق أةمق لمبادئ الحوكمة . المركز  للوصو 

:"مردى الترزام الفرركان المسراامة  ( بعنرواا2017دراسة السرعداو ) .د
 [17الحوكمة ما وجهة نظر المستثمريا" ] بمبادئ

اررردان اررره  الدراسرررة ىلررر  معرارررة آراء المسرررتثمريا ارررا مررردى الترررزام 
الفرررركان المسررراامة الصرررناةية العراقيرررة المدرجرررة ارررا سررروق العرررراق 

ولتحقيررررق هلررررك اسررررتخدمن قائمررررة  راق الماليررررة بمبررررادئ الحوكمررررة،لرررر و
، وقررد خلصررن الدراسررة ىلرر  وجررود مسررتوى متوسررط مررا التررزام االسررتبانة

الفرررركان المسررراامة الصرررناةية العراقيرررة المدرجرررة ارررا سررروق العرررراق 
القوانيا برر االلتررزاملرر وراق الماليررة لرربعا محرراور البحررث المتمثلررة اررا 

باإلاصررراح،  االلترررزامن اإليجابيرررة مرررا العرررامليا، واألنظمرررة، بنررراء العاقرررا
، وقررد أوصررن بعررد  توصرريان مررا أامهررا االجتماةيررةبالمسررسولية  االلتررزام
 بتطبيق مبادئ الحوكمة.       االلتزامزياد  

( بعنررواا: "مرردى ىمكانيررة تطبيررق 2019بيرروا) . دراسررة أبوةجيلررة،اررع
 [.18]ة"مبادئ الحوكمة المسسسية داخ  فركان العتاميا الليبي

ادان اه  الدراسة ىل  الوقوف الوعلا ةل  واقا قطا  التاميا ارا ليبيرا، 
وما قرد يعانيرط مرا مفراك  ومعوقران تحرو  دوا تطبيرق مبرادئ الحوكمرة 

لجمرا  االسرتبانةالمسسسية داخ  هلك القطا  حيرث اسرتخدم الباحرث قائمرة 
آراء ةينررررة الدراسررررة المتمثلررررة اررررا رسسرررراء وأة رررراء مجررررالس اإلدار  

اإلداران ومسررراةديهم وبعرررا المررروظويا  ومرررديرووالمرررديروا العررراموا 
بفركة ليبيا للتراميا، وقرد خلصرن ىلر  ةرد  نترائس منهرا أنرط يمكرا تطبيرق 
مبرررادئ الحوكمرررة المسسسرررية داخررر  فرررركة ليبيرررا للتررراميا، وقرررد أوصرررن 
ب رور  تبنا مبادئ الحوكمة ما قب  جهة تفريعية قرادر  ةلر  ىصردار 

عان الترررا تلرررزم كاارررة فرررركان التررراميا بتطبيرررق تلرررك القررروانيا والتفرررري
 المبادئ. 

 الدراسة الميدانية:.  11

يتناو  اها الجزء ةر اد موصاد للمنهجية واإلجرراءان الترا 
تم االةتماد ةليها اا تنويره الدراسرة الميدانيرة، بهردف التعررف ةلر  مردى 

ان، التررزام المصررارف الخاصررة بتطبيررق المبررادئ الدوليررة لحوكمررة الفرررك
د لمجتما وةينة الدراسة، وخصرائا اره   وتفم  منهجية الدراسة، وصوا
العينررة، واألدوان الرئيسررة للدراسررة، واحررا مصررداقيتها وثباتهررا، ى ررااة 
ىلرر  بيرراا األسرراليب اإلحصررائية المسررتخدمة اررا تحليرر  واسررتخراج نتررائس 

 الدراسة. 

 منهجية الدراسة: -أوالد 

هس الوصررروا التحليلرررا ترررم االةتمررراد ارررا الدراسرررة ةلررر  المرررن 
للوصو  ىل  المعرارة الدقيقرة والتوصريلية حرو  مفركلة الدراسرة ولتحقيرق 
اهررم أا رر  وأدق للظررواار المتعلقررة بهررا، وباةتبررار  أنسررب المنررااس اررا 
دراسة الظاار  مح  البحث، ألنرط يعتمرد ةلر  دراسرة الواقرا أو الظراار  
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د، كما اا ةل  أرا الواقا ويصوها بفك  دقيق، ويعبرر ة د وكيورا نهرا كمرا
اررالتعبير الكيوررا يصررف لنررا الظرراار  ويو ررح سررماتها وخصائصررها، أمررا 
د ويو رررح مقررردار اررره  الظررراار  أو  د رقميرررا التعبيرررر الكمرررا ايعطرررا وصررروا
حجمهررا، باإل ررااة ىلرر  تررواير البيانرران والحقررائق ةررا المفرركلة مو ررو  

 الدراسة لتوسيراا والوقوف ةل  دالالتها.

 ة: أدا  الدراس  -ثانياد 

تتنررو  أدوان البحررث العلمررا المسررتخدمة اررا الحصررو  ةلرر  المعلومرران 
والبيانرررران والحقررررائق، والتررررا منهررررا )الماحظررررة، االسررررتبانة ، المقابلررررة،  

 نواةها، ىل  غير هلك ما األدوان(.االختباران بانواةها، المقاييس با
 للحصو  استخداماد  األكثر العلما البحث أدوان أحد وتعتبر االستبانة

 األاراد(. ةا وبيانان معلومان، )ةل 
لررر  وارررا أدا  دراسرررة مناسررربة هان أبعررراد وبنرررود تسرررتخدم للحصرررو  ة

، مرتبطة بواقا معريا وتقردم ةلر  فرك  معلومان وبيانان وحقائق محدد 
ةدد ما األسئلة يطلب اإلجابة ةليها مرا المسرتهدايا المعنيريا بمو رو  

 االستبانة.
ةررداد أدا  للدراسررة الحاليررة تتناسررب وأارردااها وتبعررا لررهلك قررام الباحثرراا  با

وارو رررها، وقرررد مررررن ةمليرررة تصرررميم وىةرررداد االسرررتبانة بعرررد  مراحررر  
 وخطوان كما يلا:

 .االطا  ةل  الدراسان السابقة المتعلقة بمو و  الدراسة الحالية.1

 .تحديد األقسام الرئيسية التا فملتها االستبانة.2
 ..جما وتحديد ةباران االستبانة3
 .صياغة العباران التا تقا تحن ك  قسم.4
 . .ىةداد االستبانة اا صورتها األولية5
( الخماسرررا Likert Scaleولقررد اسررتخدم الباحثررراا مقيرراس ليكررررن ) 

( 5-1لتقدير درجة اإلجابة لعباران االستبانة، حيث مرنح الردرجان مرا )
، مواارق   ابتداء بالبدائ  )غير موااق بفد ، غير موااق ، محايرد، مواارق

بفرررد ( والترررا تقررريس اتجااررران وآراء المستقصررر  مرررنهم ، ثرررم ترررم توزيرررا 
 ارا الخايرا طرو  تحديرد اإلجابران ىلر  خمرس مسرتويان متسراوية وترم

المقيراس   درجران بريا المردى حسراب خرا  الخماسا، مرا مقياس ليكرن
 ةلر  للحصرو  المقياس اا ( وما ثم تقسيمط ةل  أكبر قيمة4=  5-1)

 ىلر  اره  القيمرة ى رااة ترم هلرك ( وبعد0.80=  5÷ 4أ  ) الخلية طو 
 لتحديرد صرحيح( وهلرك واحرد وارا المقيراس المقياس )بدايرة اا قيمة أق 
واها ما تم تطبيقط ةل  أسرئلة المحراور الخاصرة  الخلية، األةل  لهه  الحد

بدراسة ار يان الدراسرة. واكرها أصربح طرو  الخايرا كمرا ارو مو رح 
 (.1م )بالجدو  التالا رق

 ( : يو ح ترميز بدائ  االجابان وطو  خايا المقياس1جدو  رقم )

ً  موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا االجابة علي االسئلة  موافق تماما

 5 4 3 2 1 الترميز

 5 – 4.20 4.19 – 3.40 3.39 – 2.6 2.59 – 1.8 1.79 – 1 المتوسط المرجح

 % 100 - %84 %83 - %68 % 67 - %52 % 51 - % 36 % 35 - %20 الوزا النسبا

 درجة ةالية جدا درجة ةالية متوسطةدرجة  درجة  عيوة درجة  عيوة جدا التقدير اا التعليق

 

د   مجتما وةينة الدراسة:  -ثالثا
ء اإلداران العليررا والوسررط  بالمصررارف تمثرر  مجتمررا الدراسررة اررا مرردرا

مصرررف الوارراء، مصرررف  مرراا،اصررة )مصرررف األالتجاريررة الليبيررة الخ

( موظرف، وترم تحديرد ةينرة ةفروائية بسريطة 45المتحد(،والبالغ ةددام )
 مورد . (40ةل  جدو  د  مورجاا قوامها ) باالةتماد

 ( مورررد 37وتررم الحصررو  ةلرر  ) اسررتبانة( 40حيررث تررم توزيررا ةرردد )
 .(2) مطابقة إلجابان وتساسالن الدراسة، كما مبيا بالجدو  التالا 

 ( ةدد اإلستبانان الموزةة ةل  ةينة الدراسة2) جدو 

 لي نسبة االستبانان التا خ عن للتح تحلي للاالستبانان التا خ عن  االستبانان الموقود  االستبانان الموزةة المجتما

45 40 3 37 92.5% 

  
 توزيا أاراد العينة حسب متغيران المسم  الوظيوا. المسا  العلما. المركز الوظيوا. سنوان الخبر .يبيا  ( 3والجدو  رقم ) 

 ( تحلي  خصائا ةينة الدراسة3جدو  رقم )

 النسبة المئوية العدد تالمتغيرا

 المسمى الوظيفي
 

 10.8 4 ة و مجلس ىدار 
 8 3 تنويه مدير 

 38 14 مدير ادار 
 32.4 12 رئيس قسم
 10.8 4 مراجا داخلا

 المؤهل العلمي
 

 8.1 3 دكتورا 
 21.6 8 ماجستير
 56.8 21 سوبكالوري

 5.4 2 متوسط
 2.7 1 ليسانس
 5.4 2 دبلوم ةالا

لتخصصا  
 

 45.9 17 محاسبة
 19 7 مالية ومصراية
 21.6 8 ىدار  أةما 
 2.7 1 تخطيط مالا
 5.4 2 القانوا

 2.7 1 مصارف ىسامية
 2.7 1 اقتصاد

 سنوات الخبرة
 

 10.8 4 سنوان 5أق  ما 
 19 7 سنة 10 – 5ما 
 37.8 14 سنة 15 – 11ما 

 32.4 12 سنة 15أكثر ما 
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(  أا الوظائف اا ةينة الدراسة  تتوز  ما 3ناحظ ما الجدو  رقم )
( مدراء تنويهيوا، %8( أة اء مجلس ىدار ، و )%10بيا )

( %10( رسساء أقسام، و)%32( مدراء ىداران، و)%37و)
 مراجعيا داخلييا.

  دكتورا ، ( مسا%8واسالء كلهم تتراوح مسااتهم ما بيا )
( %12( مسا  بكالوريوس، ايما )%56و) ( مسا  ماجستير،%21و)

المتبقية اا بيا ليسانس ومتوسط ودبلوم ةالا، وقد كانوا اا أغلبهم 
، وباكثر سنوان خبر  كانن بنسبة %46تخصا المحاسبة بنسبة 

سنة، ما  16( ألكثر ما %32سنة( و ) 15 -11( ما بيا )38%)
يجابية تساةد اا وصو  الدراسة الحالية ىل  يعطا مسفران جيد  وى

 حقائق ةلمية يمكا تعميمها ةل  مجتما الدراسة.       

د  بعد ما تمن صياغة  :الصدق والثبان ألدا  الدراسة  -رابعا

 الصدق والثبان. الختبار ااألولا البد ما ىخ اةه ااالستبانة اا فكله
اران تقيس ةب يقصد بصدق أدا  الدراسة، أا صدق االستبانة: أ.

خا   وقمنا  بالتاكد ما صدق االستبانة مااالستبانة ما و عن لقياسط، 

صدق المحكميا( وصدق االتساق الداخلا الصدق الظاار  لاستبانة )
 لعباران االستبانة، والصدق البنائا لمحاور االستبانة.

ستبانة لما يقوم ةلا اكر  مدى مناسبة ةباران اال الصدق الظاار :ب.
س ولما يطبق ةليهم ومد  ةاقتها باالستبانة كك  وما اها المنطلق ايق

األولية ةلا ةدد ما المحكميا ما هو   اتم ةرا االستبانة اا صورته
الخبر  واالختصاا ألخه وجهان نظرام واالستواد  ما آرائهم اا 

والتحقق ما مدى ماءمة ك  ةبار  للمحور اله  ينتما ىليط  اتعديله
ودقة الصياغة اللغوية والعلمية لعباران االستبانة، ومدى ومدى سامة 

الدراسة وتحقيق أادااها، واا  وء أراء الساد   ةفمو  االستبانة لمفكل
المحكميا تم ىةاد  صياغة بعا الوقران و ى ااة ةباران أخر  

 لتحسيا أدا  الدراسة.
قاييس صدق االتساق البنائا أحد م: صدق االتساق البنائا لاستبانة ج.

صدق أدا  الدراسة، حيث يقيس مد  تحقق االاداف التا تسعا األدا  
للوصو  اليها، ويبيا صدق االتساق البنائا مدى ارتباط ك  محور ما 

 محاور أدا  الدراسة بالدرجة الكلية لوقران االستبانة مجتمعة.
وةليط قمنا بحساب معام  االرتباط "بيرسوا" بيا درجة ك  محور 

 ( التالا يو ح هلك.4كلية لاستبانة والجدو  )والدرجة ال
 

 ( يو ح مد  االتساق البنائا  لعباران االستبانة4الجدو  رقم )

 النتيجة P-Value ( rمعامل االرتباط ) قيمة  محاور االستبانة

 محاور االستبانة

 يوجد ارتباط 0.00 0.601 المحور االو  1

 يوجد ارتباط 0.00 0.795 المحور الثانا 2

 يوجد ارتباط 0.00 0.753 المحور الثالث 3
 يوجد ارتباط 0.00 0.866 المحور الرابا 4
 يوجد ارتباط 0.00 0.795 المحور الخامس 5

 
 محور ( أةا  نجد أا معام  االرتباط بيرسوا لك 4ما خا  الجدو  )
, والمحور 0.795والمحور الثانا بلغ قيمتط  0.601األو  بلغ قيمتط 

, أما 0.866، والمحور الرابا كانن قيمتط 0.753بلغن قيمتط  الثالث
، ما محاور االستبياا والمعد  0.795المحور الخامس ابلغن قيمتط 

الكلا  لعباراتط وبهلك يتبيا أا معامان االرتباط هان داللة ىحصائية 
( وبهلك يعتبر المحاور صادقة ومتناسقة α=0.05ةند مستو  معنوية )
 لما و عن  لقياسط.

 
 
 

 : االستبانةثبان   د.

 انوس النتيجة حتا ولو تم ىةاد  توزيعه يقصد بثبان االستبانة أا تعطا   
أكثر ما مر  تحن نوس الظروف والفروط، أو بعبار  أخرى أا ثبان 

وةدم تغييراا بفك  كبير ايما لو تم  ااا نتائجهاالستبانة يعنا االستقرار 
ىةاد  توزيعها ةل  أاراد العينة ةد  مران خا  اتران زمنية معينة. وقد 
تحقق الباحثاا  ما ثبان استبانة الدراسة ما خا  طريقة معام  ألوا 

(  ،وةند حساب قيمة معام  الثبان 5كرونباخ  وهلك كما اا الجدو  )
 انن النتائس كما اا مبينة بالجدو  التالا:)ألوا كرونباخ ( ك

 ( يو ح نتائس اختبار ألوا كرونباخ لقياس ثبان االستبانة5جدو  رقم )

 الثبان معام  ألواكرونباخ المحاور ن

 0.824 0.679 التزام المصرف بالحواظ ةل  حقوق المسااميا وحمايتها. 1
 0.914 0.835 مصرف بالمعاملة العادلة للمسااميا.التزام ال 2

 0.890 0.792 التزام المصرف باإليواء بمتطلبان أصحاب المصالح المرتبطيا بط. 3

4 
التزام أة اء مجلس ىدار  المصرف بقواةد وأخاقيان العم  المهنا 

 أثناء ممارستهم مهامهم الوظيوية.
0.907 0.952 

 0.927 0.859 اصاح والفوااية بالمعلومان المنفور .التزام المصرف بمبادئ اإل 5

 0.962 0.925 جميا ةباران االستبانة 

 الثبان = الجهر التربيعا الموجب لمعام  آلوا كرونباخ.
 
( أا قيمة معام  ألوا كرونباخ 5ناحظ ما النتائس المو حة اا جدو  ) 

( لك  0.907,   0.679محاور وتتراوح بيا. )كانن مرتوعة لك  ال
محور ما محاور االستبانة .كهلك كانن قيمة معام  ألوا  لجميا اقران 

(. وكانن قيمة الثبان مرتوعة لك  المحاور وتتراوح 0.925االستبانة )
(لك  محور ما محاور االستبانة. كهلك كانن  0.952, 0.824بيا )

 ( واها يعنا أا0.962انة مساوية لعع )قيمة الثبان لجميا اقران االستب
معام  الثبان مرتوا جداد، وبهلك يكوا الباحثاا  قد تاكدا ما ثبان استبياا 
الدراسة مما يجعلهما ةل  ةلا مقدار ما الثقة بصحة االستبانة 
 وصاحيتط لتحلي  النتائس واإلجابة ةل  أسئلة الدراسة واختبار ار ياتها.

 Normality Distribution Test  طبيعااختبار التوزيا الاع.  
 K-S) )Test Smirnovسمرنوف   –تم استخدام اختبار كولمجروف 

Kolmogorov – تتبا التوزيا الطبيعا  الختبار ما ىها كانن البيانان

 (6ما ةدمط وكانن النتائس كما اا مبينة اا جدو  )
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 ( يو ح نتائس اختبار التوزيا الطبيعا6) رقم جدو 

  P-Value قيمة االختبار  ر االستبيانمحاو

 0.124 0.129 المحور االو 

 0.065 0.147 المحور الثانا
 0.073 0.152 المحور الثالث
 0.200 0.116 المحور الرابا
 0.200 0.112 المحور الخامس

 0.094 0.134 جميا محاور االستبياا

حتمالية ( أا القيمة اال6) ما النتائس المو حة اا الجدو  ناحظ
(Sig لجميا محاور الدراسة أكبر ما مستو  الداللة )وبهلك ااا  0.05

المحاور يتبا التوزيا الطبيعا وةليط يتم استخدام  توزيا البيانان لهه 
 االختباران المعلمية الختبار ار يان الدراسة.

د   :األساليب اإلحصائية المستخدمة اا البحث  -خامسا

د االستبانة  قام الباحثاا بتوريغ وتحلي ، ومعالجة بيانان الدراسة واقا
( حيث استخدم SPSS)  االجتماةيةلبرنامس الحزم اإلحصائية للعلوم 

 الباحثاا أساليب المعالجة اإلحصائية التالية: 
المعيار : ويستخدم اها األسلوب بفك   واالنحراف. المتوسط الحسابا أ

 أساسا ألغراا تويد اا وصف ةينة الدراسة.
( لمعراة ثبان Cronbach's Alphaتبار ألوا كرونباخ ). اخب

 .االستبانةاقران 
بيا ك  محور ما محاور   االرتباط: إليجاد االرتباط. معام  ج

 وىجماليط. االستبانة

لتحديد مدى (: One sample T-testتا لعينة واحد  ) اختبار. د
ر ايكوا المحوةل  ىجمالا ك  محور ما محاور الدراسة،  االتواق

مرتوا )أاراد العينة متوقيا ةل  اقران المجا ( ىها كانن قيمة الداللة 
( وقيمة متوسط اإلجابة إلجمالا 0.05أق  ما ) لاختباراإلحصائية 

(، ويكوا المحور منخوا 3المجا  أكبر ما قيمة المتوسط المعيار  )
كانن قيمة الداللة  )أاراد العينة غير متوقيا ةل  اقران المجا ( ىها

( وقيمة متوسط اإلجابة إلجمالا 0.05ختبار أق  ما )اإلحصائية لا
كانن قيمة الداللة  (، أو ىها3المجا  أق  ما قيمة متوسط المعيار  )

( بغا النظر ةا قيمة متوسط 0.05ختبار أكبر ما )اإلحصائية لا
 .االستجابة

د  التحلي  الوصوا لمحاور الدراسة واختبار ار يان  -سادسا
 الدراسة:

مدى التزام المصارف الخاصة الليبية اتجا  حقوق المسااميا  أ.
 وحمايتها

لوصف مدى التزام المصارف الخاصة  قيد الدراسة اتجا  حقوق 
المسااميا وحمايتها، تم استخراج المتوسطان الحسابية واالنحرااان 

مدى قبو  أو راا  الختبار( Tالمعيارية وكهلك  تم استخدام اختبار )
لورةية األول ، التا تنا ةل  )ال تلتزم المصارف الخاصة الور ية ا

الليبية بالحواظ ةل  حقوق المسااميا وحمايتها( ،وهلك كما او مو ح 
 (. 7اا الجدو  رقم)

 وحمايتهامصارف الخاصة بالحواظ ةل  حقوق المسااميا ال اللتزام (Tالمعيارية ونتيجة اختبار ) واالنحرااانالمتوسطان الحسابية ( 7الجدو  رقم )

 الرأي االنحراف المعياري المتوسط مستوي الداللة Tقيمة  العبارات ت

 موااق 804. 3.52 0.000 3.887 توجد سهولة اا نق  وتحوي  ملكية األسهم بيا المسااميا. 1

2 
يتم حصو  المسااميا ةل  المعلومان المتعلقة بالمصرف بصوة 

 ورية ومنتظمة وبسهولة.د
 محايد 968. 3.30 0.040 1.868

 موااق 1.017 3.51 0.004 3.071 يحق للمسااميا مساءلة مجلس اإلدار  واقتراح الحلو  المناسبة. 3

4 
يقوم المسااميا بالمفاركة والتصوين اا اجتماةان الجمعية 

 العمومية بفك  ةاد .
 موااق 932. 3.73 0.000 4.761

5 
سااميا التصوين بالح ور فخصيا أو غيابيا ما مراةا  يحق للم

 المساوا  اا تاثير التصوين.
 محايد 982. 3.38 0.025 2.344

6 
يفارك المسااموا اا اتخاه قرار بزياد  رأس ما  المصرف ةا 

 طريق ىصدار أسهم جديد .
 موااق 953. 3.62 0.000 3.967

7 
النظام األساسا  يفارك المسااموا اا ىجراء أية تعديان ةل 

 اا المصرف.
 محايد 1.164 3.24 0.038 1.271

8 
يفارك المسااموا اا اتخاه ىجراءان االنتخاب والعز  الخاصة 

 بمجلس ىدار  المصرف.
 محايد 978. 3.35 0.035 2.185

9 
ةل  ىجراءان اإلاصاح الخاصة  االطا يحق للمسااميا 

 بالمصرف.
 موااق 960. 3.46 0.006 2.911

10 
يطلا المسااموا ةل  أ  ةمليان غير ةادية يمكا أا تسد  ىل  

 التاثير ةل  المصرف.
 موااق 961. 3.49 0.004 3.079

11 
يطلا المسااموا ةل  جميا العمليان الرئيسية والهامة التا يقوم 

 بها المصرف ما خا  تقارير اإلاصاح.
 موااق 959. 3.43 0.009 2.744

12 
سااميا معلومان جيد  وكااية ةا تقدم ىدار  المصرف للم
 اجتماةان الجمعية العامة.

 موااق 968. 3.70 0.000 4.416

 موااق 3.48 0.000 6.348 المتوسط العام الكلا

 
 ( ما خا  آراء ةينة الدراسة ىل :7تفير بيانان الجدو  رقم )

ة بالحواظ ةل  حقوق المسااميا المصارف الخاصة الليبي التزام. ىا 1
 (.3.48وحمايتها جاء ةالياد، وهلك بمتوسط حسابا ةام قدر  )

.جاء ترتيب الوقران متواوتاد ةل  أساس أاميتها النسبية، اقد كانن 2
يقوم المسااميا بالمفاركة والتصوين  " واا األةل  تقديراد:4"الوقر  

توسط حسابا يساو  اا اجتماةان الجمعية العمومية بفك  ةاد ، بم
" األق  تقديراد: يفارك المسااموا اا 7(، اا حيا كانن "الوقر 3.73)

ىجراء أية تعديان ةل  النظام األساسا اا المصرف، بمتوسط حسابا 
(3.24.) 
. يتبيا ما الجدو  أا اآلراء حو  اقران اها المحور جاءن ايها 3

مة المتوسط ( يووق قي3.48الموااقة ةالية بمتوسط حسابا ةام )
(، ما يعنا أا متخه  القرار أجمعوا ةل  الموااقة بدرجة 3الموترا )
المصارف الخاصة قيد الدراسة بالحواظ ةل  حقوق  التزامةالية ةل  

( المحسوبة للمتوسط العام حو  Tالمسااميا وحمايتها،  كما أا قيمة )
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المقدر   ( الجدوليةT( أكبر ما قيمة )6.348اها المحور والمقدر  بععع)
، وةليط تراا الور ية  0.05أق  ما   0.000( وبمستوى 1.96بعع)

 الصورية، وتقب  الور ية البديلة والتا تنا ةل :
"تلتزم المصارف الخاصة الليبية بالحواظ ةل  حقوق المسااميا 

 وحمايتها".

 المصارف الخاصة الليبية بالمعاملة العادلة للمسااميا: التزاممدى  ب.

التزام المصارف الخاصة  قيد الدراسة  اتجا  المعاملة لوصف مدى 
العادلة للمسااميا، تم استخراج المتوسطان الحسابية واالنحرااان 

مدى قبو  أو راا  الختبار( Tالمعيارية وكهلك  تم استخدام اختبار )
الور ية الورةية الثانية التا تنا ةل  )ال تلتزم المصارف الخاصة 

لعادلة للمسااميا( ،وهلك كما او مو ح اا الجدو  الليبية بالمعاملة ا
 (.8) رقم

 المصارف الخاصة بالمعاملة العادلة للمسااميا اللتزام (Tنحرااان المعيارية ونتيجة اختبار )طان الحسابية واالالمتوس( 8الجدو  رقم )

 Tقيمة  العبارات ن
مستوي 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الرأي

 موااق 866. 4.03 000. 7.217 تعتبر المساوا  اا معاملة جميا المسااميا ما أام  وابط الحوكمة. 1

 موااق 961. 3.51 003. 3.251 يتم معاملة جميا المسااميا ما نوس الوئة بالتساو . 2
 موااق 716. 3.65 000. 5.514 األسهم. المسااميا لهم حقوق التصوين المتساوية لك  ائة ما ائان حملة 3

4 
يحق للمسااميا الحصو  ةل  معلومان حو  حقوق التصوين المرتبطة بكااة ائان األسهم قب  فراء 

 األسهم.
 موااق 789. 3.66 000. 4.998

5 
يتم حماية حقوق األقلية ما المسااميا ما االتجار أو التداو  لحساب المطلعيا ةل  المعلومان 

 ية.الداخل
 موااق 798. 3.41 004. 3.091

 محايد 758. 3.38 004. 3.035 ما تواير وسائ  تعوي ية اعالة. االستغاليةيتم حماية حقوق المسااميا ما الممارسان  6
 موااق 835. 3.57 000. 4.136 يتم حماية حقوق المسااميا باإلاصاح المحاسبا ةا تعاماتهم الخاصة. 7
 موااق 768. 3.51 000. 4.066 تبعة لعقد اجتماةان الجمعية العامة للمسااميا ما تحقيق المساوا  لك  المسااميا.تسمح اإلجراءان الم 8
 محايد 760. 3.23 049. 1.946 تتوار آليان ووسائ  تعوي ية اعالة لحماية حقوق المسااميا. 9
 محايد 895. 3.24 000. 7.217 تسمح اإلجراءان باةطاء المعلومان الداخلية لك  المسااميا. 10

 موااق 3.52 0.000 6.082 المتوسط العام الكلا

 
 ( ما خا  آراء ةينة الدراسة ىل :8تفير بيانان الجدو  رقم )

المصارف الخاصة قيد الدراسة بالمعاملة العادلة  التزام. ىا 1
د، وهلك بوسط حسابا   (.3.52ةام قدر  )للمسااميا جاء ةاليا

.جاء ترتيب الوقران متواوتاد ةل  أساس أاميتها النسبية، اقد كانن 2
تعتبر المساوا  اا معاملة جميا  " واا األةل  تقديراد:1"الوقر  

(، 4.03، بمتوسط حسابا يساو  ) المسااميا ما أام  وابط الحوكمة
  تعوي ية " األق  تقديراد: تتوار آليان ووسائ9اا حيا كانن "الوقر 

 (.3.24اعالة لحماية حقوق المسااميا، بمتوسط حسابا )
. يتبيا ما الجدو  أا اآلراء حو  اقران اها المحور جاءن ايها 3

( يووق قيمة المتوسط 3.52الموااقة ةالية بمتوسط حسابا ةام )
(، ما يعنا أا متخه  القرار أجمعوا ةل  الموااقة بدرجة 3الموترا )
المصارف الخاصة قيد الدراسة بالمعاملة العادلة  التزامةالية ةل  

( المحسوبة للمتوسط العام حو  اها المحور Tللمسااميا، كما أا قيمة )

( 1.96( الجدولية المقدر  بعع)T( أكبر ما قيمة )6.082والمقدر  بععع)
، وةليط تراا الور ية الصورية،  0.05أق  ما   0.000وبمستوى 

 التا تنا ةل :وتقب  الور ية البديلة و
 "تلتزم المصارف الخاصة الليبية بالمعاملة العادلة للمسااميا".

لبان أصحاب المصارف الخاصة الليبية باإليواء بمتط التزاممدى  ج.
 :المصالح المرتبطيا بها

لوصف مدى التزام المصارف الخاصة  قيد الدراسة  اتجا  اإليواء 
م استخراج المتوسطان ، تلبان أصحاب المصالح المرتبطيا بهابمتط

 الختبار( Tالحسابية واالنحرااان المعيارية وكهلك  تم استخدام اختبار )
مدى قبو  أو راا الور ية الورةية الثالثة التا تنا ةل  )ال تلتزم 
المصارف الخاصة الليبية باإليواء بمتطلبان أصحاب المصالح 

 (.9المرتبطيا بها( ،وهلك كما او مو ح اا الجدو  رقم)

 المصارف الخاصة باإليواء بمتطلبان أصحاب المصالح المرتبطيا يها اللتزام (Tالمعيارية ونتيجة اختبار ) واالنحرااانالمتوسطان الحسابية ( 9الجدو  رقم )

 Tقيمة  العبارات ن
مستوي 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الراي

 موااق 602. 3.84 000. 8.472 ي  مهام أصحاب المصالح واقاد ألحكام القانوا.يتم تسه -1
 موااق 857. 3.65 000. 4.605 يتم العم  ةل  تطوير آليان مفاركة جميا العامليا اا تحسيا األداء. -2

3- 
يتم ىتاحة الورصة ألصحاب المصالح للحصو  ةل  تعويا مناسب ةند انتهاك 

 حقوقهم.
 محايد 789. 3.35 010. 2.707

4- 
يتم السماح ألصحاب المصالح باالتصا  بحرية بمجلس اإلدار  للتعبير ةا مخاواهم 

 تجا  التصراان غير القانونية.
 موااق 927. 3.41 012. 2.661

 موااق 989. 3.54 002. 3.326 يتم تصميم ايك  اعا  للحماية ما اإلةسار المالا للمصرف. -5

6- 
حاب المصالح إليجاد طرق مختلوة لتاميا تداق رأس الما  يتم االتصا  ما أص

 الخارجا والداخلا ىل  المصرف.
 موااق 901. 3.51 001. 3.466

7- 
توجد آلية ةم  اعالة بيا أصحاب المصالح ومجلس اإلدار  لتواير استمرارية 

 المصرف.
 موااق 798. 3.59 000. 4.533

ااقمو 3.56 0.000 5.994 المتوسط العام الكلا  

 
 ( ما خا  آراء ةينة الدراسة ىل :9تفير بيانان الجدو  رقم )

المصارف الخاصة قيد الدراسة باإليواء بمتطلبان أصحاب  التزام. ىا 1
د، وهلك بوسط حسابا ةام قدر   المصالح المرتبطيا بها جاء ةاليا

(3.56.) 
اد ةل  أساس أاميتها النسبية، اقد كانن .جاء ترتيب الوقران متواوت2

د  " واا األةل  تقديراد:1"الوقر   يتم تسهي  مهام أصحاب المصالح واقا

(، اا حيا كانن 3.84ألحكام القانوا.، بمتوسط حسابا يساو  )
" األق  تقديراد: يتم ىتاحة الورصة ألصحاب المصالح للحصو  3"الوقر 

 (.3.35م، بمتوسط حسابا )ةل  تعويا مناسب ةند انتهاك حقوقه
. يتبيا ما الجدو  أا اآلراء حو  اقران اها المحور جاءن ايها 3

( يووق قيمة المتوسط 3.56الموااقة ةالية بمتوسط حسابا ةام )
(، ما يعنا أا متخه  القرار أجمعوا ةل  الموااقة بدرجة 3الموترا )
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بمتطلبان  المصارف الخاصة قيد الدراسة باإليواء التزامةالية ةل  
( المحسوبة للمتوسط Tأصحاب المصالح المرتبطيا بها، كما أا قيمة )

( T( أكبر ما قيمة )5.994العام حو  اها المحور والمقدر  بععع)
، وةليط  0.05أق  ما   0.000( وبمستوى 1.96الجدولية المقدر  بعع)

 تراا الور ية الصورية، وتقب  الور ية البديلة والتا تنا ةل :
لبان أصحاب المصالح تزم المصارف الخاصة الليبية باإليواء بمتط" تل

 "المرتبطيا بها

أة اء مجلس ىدار  المصارف الخاصة الليبية بقواةد  التزاممدى  د.
 وأخاقيان العم  المهنا أثناء ممارستهم مهامهم الوظيوية:

لوصف مدى التزام أة اء مجلس ىدار  المصارف الخاصة قيد الدراسة 
وأخاقيان العم  المهنا أثناء تادية ممارستهم مهامهم الوظيوية،  بقواةد

تم استخراج المتوسطان الحسابية واالنحرااان المعيارية وكهلك  تم 
مدى قبو  أو راا الور ية الورةية  الختبار( Tاستخدام اختبار )

الرابعة التا تنا ةل  )ال يلتزم أة اء مجلس ىدار  المصارف 
واةد وأخاقيان العم  المهنا أثناء ممارستهم مهامهم الخاصة الليبية بق

 (.10الوظيوية( ،وهلك كما او مو ح اا الجدو  رقم)

 لعم  المهنا أثناء تادية مهامهم الوظيويةأة اء المصارف الخاصة بقواةد واخاقيان ا اللتزام( Tالمعيارية ونتيجة اختبار ) واالنحرااان( المتوسطان الحسابية 10دو  رقم )الج

 Tقيمة  العبارات ن
مستوي 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الرأي

 موااق 640. 4.08 000. 10.271 يعم  المصرف  ما خطة استراتيجية فاملة لإلفراف والرقابة. 1

2 
يلتزم مجلس ىدار  المصرف بالقوانيا واألنظمة ما الحرا ةل  مصالح 

 ألطراف هان المصلحة.ا
 موااق 887. 4.14 000. 7.784

3 
يراةا مجلس اإلدار  المعاملة المتساوية لك  ائة ما ائان المسااميا وبطريقة 

 ةادلة.
 موااق 645. 3.97 000. 9.177

4 
يعم  مجلس اإلدار  ةل  تحقيق القدر الازم للمساءلة والمتابعة ما خا  نظام 

 اعا .
 موااق 751. 3.86 000. 7.002

5 
يراةا أة اء مجلس اإلدار  مصلحة جميا المسااميا ةل  أساس ما 
المعلومان الكااية، وبه  العناية الكااية بما يحقق أا   مصلحة للمسااميا 

 بطريقة ةادلة.
 موااق 863. 3.76 000. 5.334

6 
يتم التحديد الدقيق لإلاصاح ةا الهدف والتفغي  وىجراءان العم  الخاصة 

 م ايك  لمجلس اإلدار .ورس
 موااق 747. 3.68 000. 5.499

 موااق 865. 3.59 000. 4.183 .االتصا يقوم المجلس باإلفراف ةل  ةملية اإلاصاح ووسائ   7

 موااق 908. 3.81 000. 5.432 يقوم المجلس باختيار ومتابعة وىحا  كبار المديريا ةند ال رور . 8

9 
يتصف بالفوااية لعمليان ترفيح وانتخاب  يوار مجلس اإلدار  نظام رسما

 أة اء مجلس اإلدار .
 موااق 915. 3.68 000. 4.494

 موااق 3.84 0.000 8.346 المتوسط العام الكلا

 
 ( ما خا  آراء ةينة الدراسة ىل :10تفير بيانان الجدو  رقم )

بقواةد وأخاقيان العم  المهنا  أة اء مجلس اإلدار  التزام. ىا 1
د، وهلك بوسط حسابا ةام  أثناء ممارستهم مهامهم الوظيوية، جاء ةاليا

 (.3.84قدر  )
.جاء ترتيب الوقران متواوتاد ةل  أساس أاميتها النسبية، اقد كانن 2

يلتزم مجلس ىدار  المصرف بالقوانيا  " واا األةل  تقديراد:2"الوقر  
ل  مصالح األطراف هان المصلحة، بمتوسط واألنظمة ما الحرا ة

" األق  تقديراد: يقوم 7(، اا حيا كانن "الوقر 4.14حسابا يساو  )
، بمتوسط االتصا المجلس باإلفراف ةل  ةملية اإلاصاح ووسائ  

 (.3.59حسابا )
. يتبيا ما الجدو  أا اآلراء حو  اقران اها المحور جاءن ايها 3

( يووق قيمة المتوسط 3.84ا ةام )الموااقة ةالية بمتوسط حساب
(، ما يعنا أا متخه  القرار أجمعوا ةل  الموااقة بدرجة 3الموترا )
أة اء مجلس ىدار  المصارف الخاصة قيد الدراسة  التزامةالية ةل  

بقواةد وأخاقيان العم  المهنا أثناء ممارستهم مهامهم الوظيوية، كما 
حو  اها المحور والمقدر  ( المحسوبة للمتوسط العام Tأا قيمة )

( وبمستوى 1.96( الجدولية المقدر  بعع)T( أكبر ما قيمة )8.346بععع)
، وةليط تراا الور ية الصورية، وتقب   0.05أق  ما   0.000

 الور ية البديلة والتا تنا ةل :
" يلتزم أة اء مجلس ىدار  المصرف بقواةد وأخاقيان العم  المهنا 

 م الوظيوية "أثناء ممارستهم مهامه

المصارف الخاصة الليبية بمبادئ اإلاصاح والفوااية  التزاممدى  اعع.
 بالمعلومان المنفور :

لوصف مدى التزام المصارف الخاصة قيد الدراسة بمبادئ اإلاصاح 
والفوااية بالمعلومان المنفور ، تم استخراج المتوسطان الحسابية 

مدى  الختبار( Tاختبار ) واالنحرااان المعيارية وكهلك  تم استخدام
قبو  أو راا الور ية الورةية الخامسة التا تنا ةل  )ال يلتزم 
المصرف بمبادئ اإلاصاح والفوااية بالمعلومان المنفور ( ،وهلك كما 

 (.11او مو ح اا الجدو  رقم)

 
 المصرف بمبادئ اإلاصاح والفوااية بالمعلومان المنفور  اللتزام( Tالمعيارية ونتيجة اختبار ) نواالنحرااا( المتوسطان الحسابية 11لجدو  رقم )ا

 Tقيمة  العبارات ن
مستوي 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الرأي

 قمواا 898. 3.84 000. 5.676 يتم اإلاصاح ةا جميا بنود ةناصر المركز المالا بالقدر الكااا وبدوا استثناء. 1

 موااق 901. 3.51 001. 3.466 يتم اإلاصاح ةا ملكية األسهم لجميا المسااميا بجميا ائان األسهم. 2
 موااق 925. 3.76 000. 4.976 يسد  اإلاصاح ال  اجتهاب رسوس األموا  والحواظ ةل  حقوق المسااميا. 3
 محايد 789. 3.35 010. 2.707 ارام.يتم اإلاصاح ةا مكااا  مجلس اإلدار  والمدير التنويه  وكيوية اختي 4

 موااق 867. 3.43 004. 3.033 يتم اإلاصاح للمسااميا ةند وجود ممارسة أو سلوك غير أخاقا. 5

 موااق 929. 3.57 001. 3.716تتوار قنوان لنفر المعلومان الكااية واا التوقين المناسب وبطريقة تتسم بالعدالة  6
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 لجميا األطراف هان العاقة.

 موااق 869. 3.46 003. 3.216 يتم اإلاصاح ةا ةناصر المخاطر الجوارية المتوقعة. 7

د باإل ااة ىل   8  محايد 953. 3.38 021. 2.415 اإلجبارية. اإلاصاحانيتم اإلاصاح ةا ال مانان طوةيا

 موااق 1.023 3.81 000. 4.821 يتم اإلاصاح ةا ااةلية نظام الرقابة الداخلية وىظهار ااةليتط وقوتط. 9

 موااق 3.58 0.000 5.547 المتوسط العام الكلا

 
 ( ما خا  آراء ةينة الدراسة ىل :11تفير بيانان الجدو  رقم )

المصارف الخاصة قيد الدراسة بمبادئ اإلاصاح والفوااية  التزام. ىا 1
بوسط حسابا ةام قدر  بالمعلومان المنفور ، جاء ةالياد، وهلك 

(3.58.) 
.جاء ترتيب الوقران متواوتاد ةل  أساس أاميتها النسبية، اقد كانن 2

يتم اإلاصاح ةا جميا بنود ةناصر  " واا األةل  تقديراد:1"الوقر  
المركز المالا بالقدر الكااا وبدوا استثناء ، بمتوسط حسابا يساو  

يراد: يتم اإلاصاح ةا " األق  تقد4(، اا حيا كانن "الوقر 3.84)
مكااا  مجلس اإلدار  والمدير التنويه  وكيوية اختيارام ، بمتوسط 

 (.3.35حسابا )
. يتبيا ما الجدو  أا اآلراء حو  اقران اها المحور جاءن ايها 3

( يووق قيمة المتوسط 3.58الموااقة ةالية بمتوسط حسابا ةام )
ا ةل  الموااقة بدرجة (، ما يعنا أا متخه  القرار أجمعو3الموترا )
أة اء مجلس ىدار  المصارف الخاصة قيد الدراسة  التزامةالية ةل  

بقواةد وأخاقيان العم  المهنا أثناء ممارستهم مهامهم الوظيوية، كما 

( المحسوبة للمتوسط العام حو  اها المحور والمقدر  Tأا قيمة )
( وبمستوى 1.96)( الجدولية المقدر  بععT( أكبر ما قيمة )5.547بععع)

، وةليط تراا الور ية الصورية، وتقب   0.05أق  ما   0.000
 الور ية البديلة والتا تنا ةل :

" تلتزم المصارف الخاصة الليبية بمبادئ اإلاصاح والفوااية 
 بالمعلومان المنفور  "

مدى التزام المصارف التجارية الخاصة الليبية بتطبيق المبادئ  و.
 لفركان:الدولية لحوكمة ا

لوصف مدى التزام المصارف الخاصة قيد الدراسة بتطبيق المبادئ 
الدولية لحوكمة الفركان، تم استخراج المتوسطان الحسابية 

مدى  الختبار( Tواالنحرااان المعيارية وكهلك  تم استخدام اختبار )
قبو  أو راا الور ية الرئيسية التا تنا ةل : )ال تلتزم المصارف 

ية بتطبيق المبادئ الدولية لحوكمة الفركان( ،وهلك كما او الخاصة الليب
 (.12مو ح اا الجدو  رقم)

 ( لمدى التزام المصرف بتطبيق المبادئ الدولية لحوكمة الفركانTالمعيارية ونتيجة اختبار ) واالنحرااانالمتوسطان الحسابية ( 12الجدو  رقم )

 Tقيمة  اتالعبار ت
مستوي 
 الداللة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الرأي

 موافق 45755. 3.48 0.000 6.348 التزام المصرف بالحواظ ةل  حقوق المسااميا وحمايتها 1

 موافق 51899. 3.52 001. 6.082 التزام المصرف بالمعاملة العادلة للمسااميا 2
 موافق 56422. 3.56 000. 5.994 مصالح المرتبطيا بطالتزام المصرف باإليواء بمتطلبان أصحاب ال 3

4 
التزام أة اء مجلس ىدار  المصرف بقواةد وأخاقيان العم  المهنا أثناء 

 ممارستهم مهامهم الوظيوية
 موافق 61281. 3.84 010. 8.346

 موافق 62239. 3.57 004. 5.547 التزام المصرف بمبادئ اإلاصاح والفوااية بالمعلومان المنفور  5

 موافق 3.59 0.000 8.406 المتوسط العام الكلا

 
 ( ما خا  آراء ةينة الدراسة ىل :12تفير بيانان الجدو  رقم )

المصارف الخاصة قيد الدراسة بتطبيق المبادئ الدولية  التزام. ىا 1
د، وهلك بوسط حسابا ةا  (.3.59م قدر  )لحوكمة الفركان، جاء ةاليا

.جاء ترتيب المحاور متواوتاد ةل  أساس أاميتها النسبية، اقد كاا 2
أة اء مجلس ىدار  المصرف  التزام " واو األةل  تقديراد:4"المحور

بقواةد وأخاقيان العم  المهنا أثناء ممارستهم مهامهم الوظيوية، 
" األق  2(، اا حيا كاا "المحور3.84بمتوسط حسابا يساو  )

قديراد: التزام المصرف بالحواظ ةل  حقوق المسااميا وحمايتها ، ت
 (.3.48بمتوسط حسابا )

. يتبيا ما الجدو  أا اآلراء حو  المحاور جاءن ايها الموااقة ةالية 3
(، ما 3( يووق قيمة المتوسط الموترا )3.58بمتوسط حسابا ةام )

 التزامة ةل  يعنا أا متخه  القرار أجمعوا ةل  الموااقة بدرجة ةالي
المصارف الخاصة الليبية بتطبيق المبادئ الدولية لحوكمة الفركان، 

( المحسوبة للمتوسط العام حو  اها المحور والمقدر  Tكما أا قيمة )
( وبمستوى 1.96( الجدولية المقدر  بعع)T( أكبر ما قيمة )8.406بععع)

، وةليط تراا الور ية الصورية، وتقب  0.05أق  ما   0.000
 الور ية البديلة والتا تنا ةل :

" تلتزم المصارف الخاصة الليبية بتطبيق المبادئ الدولية لحوكمة 
 الفركان "

 النتائس: -سابعاد 

أثارن الدراسة جملة ما التساسالن وقدمن ار يان، وتوصلن ىل  
ةد  نتائس  ساامن اا ح  مفكلة الدراسة واإلجابة ةل  تساسالتها 

 باحثاا اإلفار  ىل  أبرز اه  النتائس :وار ياتها، ويحاو  ال
. تلتزم المصارف قيد الدراسة بتطبيق المبادئ الدولية لحوكمة 1

 تمث  اا: االلتزامالفركان واها 
 المصارف قيد الدراسة بالحواظ ةل  حقوق المسااميا. التزامأ. 
 المصارف قيد الدراسة بالمعاملة العادلة للمسااميا. التزامب. 

ء بمتطلبان أصحاب المصالح المرتبطيا لمصارف باإليواج. التزام ا
 بها.
أة اء مجلس اإلدار  بقواةد وأخاقيان العم  المهنا أثناء  التزامد. 

 ممارستهم مهامهم الوظيوية.
. التزام المصارف قيد الدراسة بمبادئ اإلاصاح والفوااية بالمعلومان عا

 المنفور .
دئ الحوكمة الدولية اا المصارف اا التطبيق لمبا االلتزام.  تواون 2

قيد الدراسة، وىا كاا اها التواون نسبياد حيث كاا أةا  يتمث  اا 
أة اء مجلس ىدار  المصرف بقواةد وأخاقيان العم  المهنا  التزام

المصرف بالحواظ  التزاموأدنا  يتمث  اا  أثناء ممارساتهم الوظيوية،
 ةل  حقوق المسااميا وحمايتها. 

 التوصيان:  -ثامناد 

مرتوعا لتطبيق المبادئ  التزامايت ح ما نتائس الدراسة أةا  أا اناك 
الدولية للحوكمة اا المصارف قيد الدراسة، ىال أا اناك قصورا اا 
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بفك  أكبر، وةليط ااا الدراسة  االاتمامبعا جوانبها يجب أا يلق  
 توصا باآلتا :

  المعلومان المتعلقة . زياد  العم  ةل  تسهي  حصو  المسااميا ةل1
 بالمصرف بصوة دورية ومنتظمة وبسهولة.

.  منح المسااميا حق التصوين بصور  أكبر بالح ور فخصياد أو 2
د ما مراةا  المساوا  اا تاثير التصوين.  غيابيا

. دةم المسااميا اا المفاركة اا ىجراء أية تعديان ةل  النظام 3
 األساسا اا المصرف.

 االنتخابمسااميا بفك  أكبر اا تحديد ىجراءان . دةم مفاركة ال4
 والعز  الخاصة بمجلس ىدار  المصرف.

. العم  ةل  تواير وسائ  تعوي ية اعالة لحماية حقوق المسااميا 5
 .االستغاليةما الممارسان 

. ىتاحة الورصة ألصحاب المصالح للحصو  ةل  تعويا مناسب 6
 ةند انتهاك حقوقهم.

اإلاصاح ةا مكااآن أة اء مجلس اإلدار  والمدراء أكثر ب االاتمام. 7
 .اختيارامالتنويهيوا، وكيوية 

د  باإل ااة ىل  اإلاصاحان 8 . زياد  اإلاصاح ةا ال مانان طوةيا
 اإلجبارية.     

. العم  ةل  ىجراء المزيد ما الدراسان واألبحاث الخاصة بتطبيقان 9
اج المفاك  الحوكمة والممارسة السليمة لها، ودوراا اا ة

 والصعوبان التا تتعرا لها الفركان.
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