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 امللخص:
ة تتمثل مشكلة البحث في السعي إلى التعرف على أثر االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودي

هدف رئيس وهو التعرف على أثر االلتزام بتطبيق  ألعمالها التي تقوم بها مما يؤثر على مستوى فاعلية القطاع املصرفي ككل، يستهدف البحث تحقيق

مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية وذلك من خالل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية وهي التعرف على 

لعربية السعودية ملبادئ ومعايير الحوكمة، دراسة مدى املصطلحات واملفاهيم املتعلقة بموضوع الدراسة، التعرف على واقع تطبيق البنوك في اململكة ا

قطاع قيام البنوك في القطاع املصرفي بالحفاظ على حقوق املساهمين وأصحاب املصالح، التعرف على الدور الذي تقوم به الهيئات الرقابية في ال

ي اململكة العربية السعودية والذين قاموا باإلجابة على استمارة املصرفي، وتعتمد عينة الدراسة من العاملين بإدارة ستة بنوك من البنوك العاملة ف

برنامج الحزم اإلحصائية  وفقللتحليل اإلحصائي  بيانات الدراسةوخضعت  ء عدد من املقابالت الشخصية معهم،االستبيان الخاصة بالبحث وتم إجرا

 .SPSSة للعلوم االجتماعي

إدارة البنوك للحفاظ على حقوق املساهمين، وحماية حقوق أصحاب  أهمية وضرورة حرصوخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي 

لياتهم املصلحة، واالضطالع بمسؤولياتهم بكفاءة وفعالية، وتوفير أعلى مستويات اإلفصاح والشفافية، كما خلصت الدراسة أن يقوم املشرفون بمسؤو 

األداء املصرفي. كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية بين متغّير مدى  بكفاءة وفعالية، مما يؤدي إلى الشفافية والكفاءة في

 االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية.

 اململكة العربية السعودية ،الحوكمة ،املصارفالكلمات املفتاحية: 

 

 دقدمة:امل
 تطور وبدايات القرن الواحد والعشرين نهاية القرن العشرين  في العالمي املصرفيشهد القطاع 

 
  ا

 
 وسريع هائال

 
ا مّم  ؛التكنولوجيم مستوى التقد   في ا

بحيث أصبحت تلك األسواق  ؛كبير لألسواق املالية انفتاحوحدوث  واملصرفي املالياملجال  فيساعد على وجود العديد من األدوات والوسائل الحديثة 

 كأنها سوق البعضتتعامل مع بعضها 
 
 فيما بينها. املنافسة وازدادت، ةواحد ا

 
 
 ،املصرفياملجال  في الحاصلةة بعد التطورات خاصّ بو  ؛عتبر الحوكمة من املوضوعات الحديثة التي بدأ يزداد االهتمام بها خالل الفترة األخيرةوت

 القطاع املصرفي. فيالقرارات والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الحفاظ على مصالح املتعاملين  خاذاّت  من خاللها  بالكيفية التي يتّم  االهتماموزيادة 

جميع  فيواإلداري املطلوب  املاليعم الالزم لتحقيق اإلصالح وتعمل الحوكمة على توفير الوسائل واألساليب التي تساعد على تقديم الّد 

على الوصول إلى  والهيئاتإلى زيادة قدرة هذه املؤسسات  يممكن للموارد املتاحة بما يؤد استغاللوتساعدها على تحقيق أفضل  ،سسات والهيئاتاملؤ 

 األهداف املطلوبة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

   في مهّم حيث تقوم البنوك بدور  ؛االقتصاد السعودي فيساسية عامات األ الّد  إحدى تعتبر البنوكو 
ّ
رة تسهيل املعامالت االقتصادية واملالية املؤث

كات النشاط االقتصادي، وكذلك بتقديم التمويل الالزم للعمليات االستثمارية من خالل التسهيالت االئتمانية والقروض التي تقوم بمنحها للشر  في

س  مّم  ؛االقتصاد السعودي فيوالهيئات العاملة   تحقيقها. في السعودييرغب املجتمع قتصادية التي التنمية االمستوى تحقيق  فيهم ا ي 

 مشكلة البحث: 
 
ّ
تنفيذ األعمال  فيت إلى رفع كفاءة األداء نافسية للمؤسسات والهيئات التي قامت بتطبيقها وأدّ زيادة القدرة التّ  فيرت معايير وقواعد الحوكمة أث

 الكثير من القطاعات االقتصادية.   في اإليجابيا كان له بالغ التأثير مّم  ؛تقوم بها تلك املؤسسات التي

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/


 سعد الوابل                                                                 يف اململكة العربية السعودية أثر االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على كفاءة أداء املصارف 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019 
 20 

 

بصفة خاصة إلى تطبيق القواعد واملبادئ التي تعمل على رفع كفاءة  فيوتسعى القطاعات واملؤسسات االقتصادية بصفة عامة والقطاع املصر

  مّم  ؛وفاعلية األداء
ّ
يؤثر  الذي املهّم على زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع وتعمل  فيقد يتعرض لها القطاع املصر التيل من املشكالت واألزمات ا يقل

 للدولة.  يبدرجة كبيرة على مستوى االقتصاد الكل

اململكة العربية السعودية  فيبتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف  االلتزامف على أثر إلى التعر   ىأنه يسع فيوتتمثل مشكلة البحث 

  مّم  ؛تقوم بها التيألعمالها 
ّ
 ككل.  فير على مستوى فاعلية القطاع املصرا يؤث

 أهداف البحث:
اململكة العربية  فيبتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف  االلتزاموهو التعرف على أثر  رئيسيستهدف البحث تحقيق هدف 

 وذلك من خالل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية وهي:  ؛السعودية

 التعرف على املصطلحات واملفاهيم املتعلقة بموضوع الدراسة. .1

 اململكة العربية السعودية ملبادئ ومعايير الحوكمة.  فيالتعرف على واقع تطبيق البنوك  .2

 بالحفاظ على حقوق املساهمين وأصحاب املصالح.  فيالقطاع املصر فيدراسة مدى قيام البنوك  .3

 . فيالقطاع املصر فيئات الرقابية تقوم به الهي الذيالتعرف على الدور  .4

 فروض البحث:
 : هيمن البحث وهذه الفروض  الرئيسيفترض البحث مجموعة من الفروض بهدف الوصول إلى تحقيق الهدف 

  املساهمين.: تهتم إدارة البنك باملحافظة على حقوق الفرض األول 

 تهتم إدارة البنك باملحافظة على حقوق أصحاب املصالح. : الفرض الثاني

 فصاح والشفافية.إل الت من امعّد  ى: تحرص إدارة البنك على توفير أعلالفرض الثالث

 بكفاءة وفاعلية.  مسؤوليتها: تقوم إدارة البنك بأداء الفرض الرابع

 : تقوم إدارة البنك بتطبيق مبادئ الحوكمة بكفاءة وفاعلية. الفرض الخامس

 بكفاءة وفاعلية.  مسؤوليتها: تقوم الهيئات الرقابية بأداء الفرض السادس

 حصائية بين االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف. إ: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة الفرض السابع

 البحثية:املصطلحات واملفاهيم 
 :
ً
 مفهوم حوكمة البنوك:أوال

 تناولت مفهوم حوكمة البنوك ومن هذه التعريفات:  التيتوجد العديد من التعريفات 

وإنجــاز  ي يقــوم بوضــع االســتراتيجيةيــتم مــن خاللــه إدارة البنــك عــن طريــق مجلــس اإلدارة الــذ ياألســلوب الــذ هــيتعريــل لجنــة بــازل للرقابــة املصــرفية: 

 .1 ةوسليم ةمنآيقوم بها البنك بطريقة  التياألعمال اليومية وحماية مصالح املودعين والتعامل مع األنشطة 

 
 
 .2 وكل إليهات   التيوليات لها والوفاء بجميع املسؤ تقوم من خاللها اإلدارة بأداء عم التيهي القوانين واللوائح املالية واملحاسبية  وأيضا

إليهـا مـع الحفـاظ علـى حقـوق املسـاهمين واملـودعين  ىتسـع التـيتم من خاللها إدارة البنـوك مـن أجـل تحقيـق األهـداف ي التيالنظام والطريقة  هيوكذلك 

 .3 صحاب املصالحأو 

ــق أعلــى مســتويات اإلدارة املصــرفية  ؛علــى ضــوء مــا تقــّدم يمكــن للباحــث تعريــل الحوكمــة فــي املصــارف بأّنهــا مجموعــة املبــادئ واملعــايير التــي تحّق 

  ،املصـلحةوأصحاب واملودعين  املساهمين حقوق وحماية  ،لس اإلدارة العليااالّرشيدة من خالل تحديد مسؤوليات مج
 
لألنظمـة مـع االلتـزام بالعمـل وفقـا

فافية  ؛الّسائدة القانونية
ّ
 .في األداء املصرفيوالكفاءة والفاعلية بما يؤّدي إلى تحقيق الش

 

 

 

                                                             
1 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance, bank for international 

settlements, Switzerland, October 2010, p. 05. 
 .32( حوكمة البنوك وأثرها في األداء واملخاطرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص: 2011الربيعي، حاکم محسن وراض ي، أحمد عبد الحسين ) 2
 9لعالمي لحوكمة الشركات، ص:ترجمة مركز المشروعات الدولية الخاصة، إرشادات ألعضاء مجالس إدارة البنوك، المنتدى ا (2005)تشاركهام، جوناثان 3
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 :
ً
 :ةوالحوكم البنوك املركزيةثانيا

كما أنه الوكيل املالي للحكومة والذي يتولى الخدمات هو بنك البنوك و يمثل السلطة النقدية مؤسسة نقدية مركزية يعتبر البنك املركزي 

 بإصدار النقودالبنك املركزي ويقوم على جميع البنوك العاملة في الجهاز املصرفي،  اإلشرافله دور أساس ي في املصرفية واالئتمانية للدولة، كما أن 

وقيمة العملة الوطنية للمحافظة على استقرار األسعار السياسة النقدية للدولة  سم وتنفيذر إدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي، و و  القانونية

 .4 وتسوية الحسابات املدينة والدائنة بين البنوك عن طريق غرفة املقاصة وأسعار الصرف،

رفي وإجـــراءات الرقابـــة وتقــوم البنـــوك املركزيــة بـــدور أساســـ ي فــي تفعيـــل وتحفيـــز الحوكمــة علـــى مســتوى البنـــوك مـــن خــالل تقنيـــات التنظـــيم املصــ

ا بحماية فعالـة ألصـول  البنكية، ووسائل الوقاية واإلشراف واملراقبة  ويضـمن  املـودعين،وحقـوق املاليـة املؤسسـات إلى الحد الذي يوفر فيه إغناء  مناسب 

 .5يللتعليمات واألنظمة بشكل دور سالمة وتعزيز وتقوية مركزها املالي ويدعم استقرارها اإلداري والتنظيمي، ومتابعة تطبيق البنوك 

 :
ً
   السعودي: العربي مؤسسة الندقد ثالثا

م( وأوكل إليها العديد 1952هـ )1371أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تعتبر املصرف املركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 

 : 6يمن املهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه املهام اآلت

 .القيام بأعمال مصرف الحكومة  

 .سك وطبع العملة الوطنية ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى تقوية غطاء النقد  

 .إدارة احتياطيات اململكة من النقد األجنبي 

 .إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف   

 .تشجيع نمو النظام املالي وضمان سالمته  

 .مراقبة املصارف التجارية واملشتغلين بأعمال مبادلة العمالت  

 .مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين    

 .مراقبة شركات التمويل  

 .مراقبة شركات املعلومات االئتمانية  
 :
ً
 مبادئ حوكمة البنوك:رابعا

وبعــد  ،1999قامـت لجنــة بـازل بإصــدار مجموعـة مــن املبـادئ بهــدف وضـع قواعــد ومعـايير لحوكمــة البنـوك وقــد تـم إصــدار أول هـذه املبــادئ عـام 

ة مواجهتها تـم إصـدار مجموعـ فيثم ونتيجة لألزمة املالية العاملية وللمساعدة  2006تم إصدار مبادئ جديدة عام  فيالقطاع املصر فيالتطورات الحادثة 

 وفيما يلي ش يء من التفصيل ملبادئ كل إصدار: ،2010أخرى من املبادئ عام 

  7 مبادئ( 7) 1999مبادئ : 

 معروفة لجميع املنظمات البنكية.  استراتيجية: وضع األول  املبدأ

 املنظمة. فيوليات لجميع األفراد العاملين : تحديد املسؤ املبدأ الثاني

 قرارتهم.  اتخاذ في: يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين املبدأ الثالث

 : وجود رقابة مناسبة من اإلدارة العليا للمنظمة. املبدأ الرابع

 بأهمية ودور الرقابة الداخلية والخارجية.  االعتراف: املبدأ الخامس

 ت تتناسب مع األهداف املحققة. : وجود مكافآاملبدأ السادس

 تطبيق مبادئ الحوكمة بشفافية. املبدأ السابع:

  8 مبادئ( 8) 2006مبادئ : 

 : ضرورة قيام املديرين باملمارسة الصحيحة إلدارة البنك.املبدأ األول 

                                                             
 .209- 208( مقدمة في االقتصاد الكلي، كلية التجارة واالقتصاد، جامعة صنعاء، الطبعة الخامسة، اليمن، صص 2013األفندي، محمد أحمد ) 4
كلية  -جامعة محمد خيضر بسكرة  -الجزائر  –( دور حوكمة املؤسسية املصرفية في استقرار األسواق املالية، أبحاث اقتصادية وإدارية 2014حوحو، فطوم، مرغاد، لخضر ) 5

 .54 – 53العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد السادس عشر ديسمبر صص 
  http://www.sama.gov.sa نقد العربي السعودياملوقع الرسمي ملؤسسة ال 6

7 Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking Organization, Bank for international 
settlements, Switzerland, September 1999, pp. 04-09 
8 Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking Organization, Bank for international 
settlements, Switzerland, February 2006, pp. 06-18. 

http://www.sama.gov.sa/
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 إليها البنك مع اإلفصاح عنها. ىيسع التي: ضرورة قيام املديرين بالعمل على تحقيق األهداف املبدأ الثاني

 فراد البنك. بتحديد املسؤوليات لجميع أورة قيام املديرين : ضر املبدأ الثالث

 : ضرورة وجود رقابة مناسبة من اإلدارة العليا على أعمال البنك. املبدأ الرابع

 بوظيفة الرقابة واملراجعة سواء الداخلية أو الخارجية.  االهتمام: ضرورة املبدأ الخامس

 البنك. واستراتيجيةت مع أهداف : ضرورة أن تتناسب املكافآاملبدأ السادس

 اإلدارة. فيتطبيق الشفافية الكاملة  املبدأ السابع:

 يدار بها البنك. التي: ضرورة فهم اإلدارة للكيفية املبدأ الثامن

  2010مبادئ : 

التقليل من ، زيادة قوية في مستوى رأس املال املطلوب في البنوك، فيالقطاع املصر فياستهدفت هذه املبادئ تحسين نوعية رأس املال املستخدم 

 :10كالتاليويندرج تحت كل مجال عدد من املبادئ وفق عدد من املجاالت   ،9 املخاطر النظامية ، إتاحة الوقت لالنتقال إلى النظام الجديد بسهولة

 مجلس اإلدارةاملجال األول: ممارسات 

 املسؤولية العامة للمجلس:  .1

 .إدارات البنك كفاءةم بالرقابة واإلشراف على و قوليات وييتحمل املجلس كافة املسؤ : املبدأ األول 

 : مؤهالت املجلس .2

 توفير التدريب الالزم ألعضاء املجلس حتى يستطيعوا تنفيذ معايير ومبادئ الحوكمة بصورة أكثر فاعلية. : املبدأ الثاني

 ممارسات املجلس وهيكله: .3

 عة.واملتاب االستمراريةمن ضالحوكمة بشكل ييجب أن يقوم املجلس بتحديد كيفية تنفيذ مبادئ : املبدأ الثالث

 هياكل املجموعة: .4

 كافة شركات املجموعة.  فيول عن تنفيذ مبادئ الحوكمة الشركة األم هو املسؤ  فيمجلس اإلدارة : املبدأ الرابع 

 املجال الثاني: اإلدارة العليا

  تقوم اإلدارة العليا باإلشراف على تنفيذ سياسات البن: املبدأ الخامس 
ّ
 ل من املخاطر املحتملة.ك بشكل يقل

 املجال الثالث: إدارة املخاطر والرقابة الداخلية

 ومستقل للرقابة الداخلية  ي ضرورة وجود نظام قو  املبدأ السادس:

 املحتملة ومراقبتها بشكل مستمر العمل على تحديد املخاطر املبدأ السابع:

 فعال بين إدارات البنك اتصالضرورة وجود : املبدأ الثامن

 االهتمام بوظيفة املراجعة الداخلية والخارجية املبدأ التاسع:

 املجال الرابع: املكافآت )التعويضات(

 ضرورة وجود نظام مناسب وفعال للتعويضات. املبدأ العاشر:  

 ضرورة أن تتناسب التعويضات مع املخاطر املحتملة.املبدأ الحادي عشر: 

 هياكل البنوك املبهمة واملعدقدةاملجال الخامس: 

 .للبنك التشغيليضرورة فهم اإلدارة للهيكل املبدأ الثاني عشر:  

 .ضرورة أن تسعى إدارة البنك للتقليل من املخاطر املحتملةاملبدأ الثالث عشر:  

 املجال السادس: اإلفصاح والشفافية

 .ةالحوكمضرورة توفير الشفافية عند تطبيق مبادئ  املبدأ الرابع عشر: 

 

 

 

                                                             
9 Basel Committee on Banking Supervision, Group of Governors and Heads of Supervision Announces Higher Global Minimum 
Capital Standards, Press release, Bank for international settlements, Switzerland, 12 September 2010, pp. 1-4. 
10 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance, bank for international settlements, 
Switzerland, October 2010, pp. 07-30. 
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 الدراسات السابدقة:
 فياملعرفة بالجهود العلمية السابقة املبذولة  ي على اعتبار أنه يثر  إجرائها،دراسة علمية مزمع  أليالقاعدة الضرورية  املرجعييعتبر االستعراض 

س   الدراسة،نفس مجال  كحلقة متصلة  يسوف تعتمد عليه الدراسة الجديدة حتى تأت الذيواملجال املستهدف  التحليليتحديد املنهج واألسلوب  فيهم وي 

 لة لسلسلة الدراسات السابقة. ومكّم  

 سبق وأن تناولت بالدراسة والتحليل الجوانب املتعلقة بالحوكمة ومعايير تطبيقها. التيلبعض الدراسات واألبحاث العلمية  استعراض   يليفيما 

  ألردنية في ظل الحاكمية املتوقع للمدقق الداخلي عند تدقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية ا( بعنوان: "الدور 2005)خليل دراسة

  11"املؤسسية

ير استهدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور املدقق الداخلي في نظام الحوكمة املؤسسية عند تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي، وكذا دراسة مدى تأث

سة مهنة التدقيق على مبادئ الحوكمة املؤسسية. وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها عدم وجود عالقة جوهرية بين معايير األداء املنهي ملمار 

داخلي عناصر التدقيق الداخلي وعناصر الحوكمة في البنوك العاملة في األردن، كما استنتجت أن ثمة التزام بمعايير الصفات عند قيام املدقق ال

يد داخل عينة الدراسة، وأيضا وجود استقالل تنظيمي عند قيام املدقق الداخلي بتقديم خدماته بشأن أنشطة التدقيق الداخلي بتقديم خدمة التأك

تقييم داخل البنوك التجارية العاملة في األردن. ومن أهم ما أوصت به هذه الدراسة أن يشمل نشاط التدقيق الداخلي تحديد طبيعة العمل بشأن ال

 تحسين إدارة املخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة.واإلسهام في 

  12( بعنوان: "استراتيجية مدقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية املؤسسية في الدقطاع املصرفي األردني"2006)أبو زر دراسة 

الشركات في األردن من أجل النهوض بمهنة  حوكمةوقد استهدفت هذه الدراسة تقديم تصورات وحلول للكيفية التي يجري بها تعزيز مبادئ  

 
 
 كبيرا

 
 من النتائج، أهمها أن هناك اتساقا

 
 في القوانين املحاسبة عامة، والعمل على زيادة مساحة اإلفصاح والشفافية خاصة. وقد أظهرت الدراسة عددا

 Organization for Economic Co-operation and Development املؤسسية الصادرة عن الحوكمةوالتشريعات األردنية مع قواعد ومبادئ 

(OECD لعام )بين الجهود املب2004 
 
ن التشريعات االقتصادية الجديدة ذات العالقة بمهنة ذولة من قبل الحكومة األردنية بشأم، وأن هناك توافقا

االقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك  املحاسبة، مع تلك الجهود املبذولة من قبل منظمات املجتمع املدني، وخصوصا منظمة التعاون 

دراسة إلى أن الدولي، وكذلك فإن ثمة عالقة قوية بين مهنة املحاسبة ومتطلبات الحاكمية املؤسسية من خالل التقارير املالية املنشورة. كما توصلت ال

 
 
. 1999ضوء لجنة بازل الصادرة سنة  ا باإلفصاح عن حاكمية الشركات فيفي التقارير السنوية للمصارف األردنية تتمثل في عدم التزامه هناك قصورا

ريرها ربع وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها أن يقوم البنك املركزي األردني بإصدار تعليمات لجميع املصارف العاملة في األردن بتضمين تقا

 السنوية ونصل السنوية والسنوية تقرير 
 
لتحقيق شفافية حاسبة املتعارف عليها والتدقيق؛ ، كما أوصت بتطوير مبادئ املاملؤسسية الحوكمةعن  ا

برامج املراحل عالية في التقارير املالية، ولضمان جودة ونزاهة التقارير املالية في املستقبل. كما أوصت الجامعات واملعاهد األردنية بضرورة تطوير 

 فيما يتعلق الجامعية املختلفة لتشمل التطورات االقتصادية ا
 
 املؤسسية. بالحوكمةلعاملية، وخصوصا

  دراسة نظرية  -( بعنوان "متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية 2010)العبس ي دراسة

   13"تطبيدقية

 ااستهدفت الدراسة تقييم مدى تو 
ّ
العاملـة فـي الجمهوريـة اليمنيـة، وتوصـلت الدراسـة إلـى  بات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجاريةفر متطل

 اتــو 
ّ
بــات الحوكمــة فــي البنــوك التجاريــة العاملــة بــاليمن، كمــا أوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصــيات، أهمهــا حــث البنــوك التجاريــة العاملــة فر معظــم متطل

  بالجمهورية اليمنية بتطبيق مبادئ وتوصيات وإرشادات الحوكمة، مع ضرورة تعديل بع
ّ
م عمل البنـوك، وإضـافة ض بنود القوانين والتشريعات التي تنظ

 بعضها اآلخر لتنسجم مع ما تنادي به الحوكمة في مبادئها وإرشاداتها.

 

 

 

 

                                                             
ول حول التدقيق ( الدور املتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية املؤسسية، املؤتمر العربي األ 2005خليل، عطا هللا وراد ) 11

 سبتمبر. 26-24مصر  -تدقيق الشركات الصناعية(، القاهرة  -تدقيق املصارف واملؤسسات  -يق الشركات الداخلي في إطار حوكمة الشركات )تدق
12
( استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية املؤسسية في القطاع املصرفي األردني، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات 2006أبو زر، عفاف إسحاق محمد ) 

 األردن. –العليا، عمان 
رية العاملة في الجمهورية اليمنية، دراسة نظرية تطبيقية، دراسة ماجستير غير منشورة، ( متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجا2010العبس ي، فكري أحمد عبد امللك ) 13

 جامعة أسيوط، مصر.
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  14"( بعنوان "الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية، والعوامل املؤثرة فيها2013)شدقور دراسة  

ف على الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية، وتحليل العوامل املؤثرة فيها، من خالل أربعة استهدفت هذه الدراسة إلى التعر 

 Oneاملؤسسية، وعدم ممارسة إدارة األرباح، واإلفصاح املحاسبي، وتطبيق معايير التدقيق الداخلي. واستخدمت الدراسة  الحوكمةمقاييس هي 

Sample T test  وأسلوب تحليل االنحدار الختبار الفرضيات. وخلصت الدراسة إلى أن الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية مجتمعة

%، ودرجة عدم ممارسة إدارة األرباح  72املؤسسية كانت  الحوكمة% وأن درجتها تزداد مع زيادة حجم البنك، كما توصلت إلى أن درجة  70تساوي  

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من ، % 77 كانت%، ودرجة تطبيق معايير التدقيق الداخلي 69 بنسبةودرجة اإلفصاح املحاسبي  %،60 بنسبة

ب التي التوصيات ، وهي شرط زيادة وضع الشفافية املحاسبية من قبل هيئة األوراق املالية، من خالل إيجاد طرق مناسبة للحد من استخدام األسالي

ية املحاسبية، وكذلك استخدام وتطبيق املبادئ واملفاهيم التي تؤدي الى الزيادة في دقة شفافية املحاسبة في البنوك والشركات تخفض من الشفاف

األردنية. كما أوصت الدراسة بتأسيس جمعية للمراجعين الداخليين تهتم بمصالحهم وتحافظ على حقوقهم من خالل وضع قواعد ومبادئ ومعايير 

 ي واملطالبة بتطبيقها.التدقيق الداخل

  إدارة املخــاطر دراســة ميدانيــة تطبيــق عمليــة الحوكمــة وأعزيــز أداء  فــيبعنــوان " مــدخل لتفعيــل دور املرادعــة الداخليــة ( 2017)دراســة املــزين

 15"الكويتيبالتطبيق على الشركات املدقيدة بسوق األوراق املالية 

تقييم وتطوير اليات إدارة املخاطر  عمال بدولة  الكويت، األ  بطبيعةتقييم وتطوير ممارسات حوكمة الشركات ومبادئها الدراسة  استهدفتوقد 

االعمال بدولة الكويت، تقييم وتطوير دور املراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة وإدارة املخاطر بالشركات املساهمة املسجلة في سوق  بطبيعةوعملياتها 

أهمها وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  االستنباطي، واملنهج االستقرائيمن املنهج  كّل   الدراسة على اعتمدتملالية الكويتية، وقد األوراق ا

 قيد تجددإال أن االهتمام اآلن  ،بمشكلة الوكالة ما يعرفظهور إلى تعود جذور الحوكمة  حيثوليد اللحظة  لم يكن االهتمام بحوكمة الشركات  أنه

وقد تعاظم االهتمام بهذا املوضوع في العديد من  ،على املستوى املحلي واإلقليمي والدوليهم املوضوعات أرز و أبحيث تعد حوكمة الشركات من 

التي حدثت في العديد من الشركات والبنوك واملؤسسات املالية  زمات املاليةوخاصة بعد سلسلة األ  العقد املاض ياالقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل 

من املنظمات الدولية فقد كان  و سوء اإلدارة، كما كان هناك اهتمام بحوكمة الشركات من قبل العديدأ املاليما الفساد إ من أهم مسبباتهاوالتي كان 

 طار إ 2004 عام في  Committee of sponsoring organization (COSO) مر كذلك مع إدارة املخاطر حيث أصدرت لجنةاأل 
 
املخاطر  إلدارة ا

 أ كما أنها(  (Enterprise risk management integrated framework ERM ة يتكون من ثمانية عناصرباملنشأ
ّ
دت على هذا االهتمام في عام ك

 COSOمت لجنة )حيث قّد  ؛(2009)
 
 لتحقيق ميزة استراتيجية.ة أبعنوان تعزيز إدارة مخاطر املنش ( تقريرا

اململكة العربية  في فيالقطاع املصر فيتعتبر من الدراسات الحديثة التي قامت بدراسة الحوكمة وتطبيقاتها  بأنهاوتتميز الدراسة الحالية 

 مجال البحث العلمي.  فيلم يتم التطرق له بالشكل الكافي  الذيالسعودية وهو املوضوع 

 الدراسة امليدانية: 

 فيخالل دراسة ميدانية تحليلية الستخالص نتائج تفيد  وذلك منثبات صحة فروض البحث لجزئية من البحث سوف يتم محاولة إا هذه في 

 ثبات مدى صحة الفروض. ث وإلى النتائج العامة للبحالتوصل إ

بتطبيق مبادئ الحوكمة  االلتزام ىبمد ت املرتبطةوالبيانات واملعلوماوقد تم وضع الدراسة امليدانية بحيث يتم الوقوف على كافة االحتماالت  

 وفق اآلتي: اململكة العربية السعودية فيرف على كفاءة أداء املصا

 
ً
 اتجاهات الدراسة امليدانية:: أوال

االستمارات من خالل  هذهعداد إ تّم  للمقابالت وقدهة من خالل استمارات اعتمدت الدراسة التحليلية على إجراء مقابالت شخصية ولكنها موّج 

 تحديد األ 
 
  سئلة مسبقا

ّ
ة بموضوع ة الخاصّ النقاط الرئيس فيومناقشتهم  املقابل معهمشكل استمارة استبيان مع محاورة  فيقة مة ومنّس بصورة منظ

  املقابالت. هذهاء ن تتكشل من جرّ يمكن أ التيات والسلوكي واآلراءإلمكانية الحصول على املعلومات  ؛البحث

اململكة العربية السعودية وقد اشتملت العينة على  فيمن البنوك العاملة  ستهاإلدارات العامة لعدد  فيوشملت استمارة االستبيان العاملين 

الثالث  ياستخدام مقياس ليكرت ذ ( وقد تمومدراء الفروع مديري اإلدارات ونوابهم ورؤساء األقسامأعضاء مجلس اإلدارة بالبنوك و مجموعة من )

 أسئلة محاور االستبيان. عناإلجابة  في ،وغير موافق -موافق لحد ما  -يتكون من موافق  الذيدرجات 

                                                             
14
ن اإلسالمي، ظمة التعاو ( الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية والعوامل املؤثرة فيها، املؤتمر الدولي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، من2013شقور، عمر فرید ) 

 اسطنبول تركيا، سبتمبر.
قيدة (  مدخل لتفعيل دور املراجعة الداخلية في تطبيق عملية الحوكمة وتعزيز أداء إدارة املخاطر: دراسة ميدانية بالتطبيق على الشركات امل2017املزين، فاطمة فهد خليل )  15

 لية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان ، مصر.بسوق األوراق املالية الكويتي، رسالة ماجستير، قسم املحاسبة، ك



 سعد الوابل                                                                 يف اململكة العربية السعودية أثر االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على كفاءة أداء املصارف 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019 
 25 

 

 :
ً
 تصميم استمارة االستبيان واملدقابلة الشخصية: ثانيا

 : كالتالي هياملوجهة للجهات املعنية فقد تم تصميمها بناء على عدة خطوات و  واملقابلة الشخصيةبالنسبة الستمارات االستبيان 

الدراسة  هليما تسعى إاملراد جمعها، وذلك عن طريق املراجعة الدقيقة ملشكلة الدراسة والفروض والتساؤالت و  ونوعية البياناتتحديد كمية  .1

 من معلومات وإجابات واستفسارات.  هللحصول علي

النهاية مبنية على مجموعة  فيتبدو االستمارة  لكيالقائمة بطريقة نمطية،  فياالستبيان بحيث يتم ترتيب األسئلة  الستمارةتحديد الهيكل العام  .2

 يراد جمع املعلومات عنها.  التيتتضمن كل وحدة منها على فكرة معينة بتفصيالتها املختلفة  والتيمن الوحدات املتتابعة 

 عليه. والجهة القائمةح اسم البحث بيانات توّض   من يحتويهوذلك عن طريق تصميم غالف بما  األولية صورته فيعداد االستبيان إ تّم  .3

4.   
ّ
ومناشدة  العلمين استخدامها للبحث على سرية البيانات وأ التأكيدكما احتوت االستمارة على  والوضوح،سام األسئلة بالسهولة والبساطة ات

 عطاء البيانات.إ فيعاون نة على التّ فراد العّي  أ

 تم تحديد مجموعة من اإلجابات البديلة الختيار منها. والتي Closed questionsسئلة املغلقة نوعية األ  سئلة املستخدمة منتم اختيار جميع األ  .5

جابات لها ا التياالسئلة  وهي، Scaled Responseتوضح شدة االستجابة وهو ما يعرف باملقياس املتدرج  التيتم وضع اإلجابات البديلة  .6

 النوعية لسهولة تبويبها وتصنيفها وتحليلها. هذهد تم استخدام لى الرفض، وقمحتملة متدرجة من التأييد إ

على املختصين بموضوع الدراسة إلقرار صحة وموضوعية ومنهجية االستمارة  همن خالل عرض وذلكPretest عمل اختبار لالستقصاء  -7 .7

 وكذلك وضوح صياغة األسئلة.

املستخدمة ثم عمل  ولفهم االلفاظعلى مدى فهم العينة لصياغة األسئلة  للتعرفوذلك نة محدودة تم تنفيذ دراسة أولية استكشافية على عّي   .8

 صورتها النهائية.  فياالستبيان لتكون  الستمارةزمة ال التعديالت ال

 استمارة االستبيان:  فيمحاور  ةتم التركيز على ست .9

 أسئلة. 3على  واشتملمدى الحفاظ على حقوق املساهمين يعبر عن املحور األول: 

 أسئلة. 3على  واشتملمدى الحفاظ على حقوق أصحاب املصالح عن : يعبر املحور الثاني

 أسئلة. 4على  واشتملمتطلبات اإلفصاح والشفافية عن : يعبر املحور الثالث

 أسئلة. 6على  واشتملوليات إدارة البنك صالحيات ومسؤ عن : يعبر املحور الرابع

 أسئلة. 5على  واشتملبنك للحوكمة تطبيق إدارة العن : يعبر املحور الخامس

 أسئلة. 3على  واشتملوليات الهيئات الرقابية صالحيات ومسؤ عن : يعبر املحور السادس

 توزيع استمارات االستقصاء منها طريقة التوزيع اليدوية واملقابلة الشخصية املباشرة.   فيتم استخدام عدة طرق  .10

 :
ً
 : تحديد حجم العينةثالثا

الدراسة امليدانية على عينة محددة من املجتمع الكلى، وذلك لصعوبة تنفيذ الحصر الشامل، وقد استخدم الباحث أسلوب العينة تم تطبيق 

دم العمدية ) القصدية( وهي التي يتم اختيار عناصرها بشكل مقصود من قبل الباحث لتوافر بعض الخصائص في هؤالء األفراد دون غيرهم، حيث يخ

. وجاء اختيار 16هدف الباحث، ويتم اللجوء لهذا النوع من العينات في حال توافر بيانات البحث الالزمة لدى فئة من املجتمع دون غيرهاهؤالء األفراد 

ستة بنوك لذا تكونت عينة الدراسة من العاملين بإدارة الباحث لهذا النوع من أنواع العينات ألنها تؤدي إلى زيادة في دقة التقديرات وتقليل حجم الخطأ. 

إجراء عدد من من البنوك املدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية؛ والذين قاموا باإلجابة عن استمارة االستبيان الخاّصة بالبحث، وتم 

 املقابالت الشخصية معهم.

ت عدد ستمارة وبلغا 162فراد العينة املختارة وبلغ عدد أم، 2018من عام  األول العينة خالل النصل وقد اقتصرت الدراسة على آراء  

 .املوزعةعدد االستمارات  إجماليمن تقريبا % 92وهو ما نسبته  ستمارةا 150التحليل  فيستخدمت ا والتيالصحيحة  االستمارات

 :
ً
 األساليب االحصائية لتحليل البيانات:رابعا

كل أسلوب من شروط وفرضيات معينة أمر ضروري إلعطاء نتائج صحيحة، وإن أسلوب  يطلبهإن معرفة الباحث باألساليب اإلحصائية وما 

االستقصاء أحد أهم وأشمل وأكثر البرامج  استماراتمعالجة البيانات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث، وقد استخدم الباحث عند تناوله 

 وهو برنامج ال 
 
( "الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية"، وهو عبارة عن حزم Statistical package for social sciences) SPSSاإلحصائية شيوعا

املقابالت الشخصية  استماراتاستخدمه الباحث عند تناوله  يالى املنهج الوصفي التحليلي الذ باإلضافةحاسوبية متكاملة إلدخال البيانات وتحليلها، 

 :لتحليل البيانات التالية استخدم األساليب االحصائيةتم وقد  خالل جمع البيانات.ه وذلك من في سبيل اختبار فروض البحث وتحقيق أهداف

  

                                                             
 .2( مناهج البحث العلمي )اإلحصاء في البحث العلمي(، األردن، دار املسيرة، ط 2007أبو زينة، فريد كامل، النعيمي، محمد عبدالعال، الشايب، عبد الحافظ وعبابنة، عماد غصاب ) 16
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 :الحسابيوسط تامل - أ

  انتشاراأكثرها لنزعة املركزية و امن أهم مقاييس أو ما يسمى بالوسط الحسابي الحسابي يعتبر املتوسط 
 
ملا  ؛في التحليل اإلحصائي واستخداما

 أي أنه ، سوما على عددهامجموع القيم مق يساوي املتوسط و . عالية إحصائيةوصفات مميزات يتمتع به من 
 
بجمع قيم  يحسب الوسط الحسابي رياضيا

 :17وفق املعادلةعناصر املجموعة املراد إيجاد وسطها، ويقسم املجموع على عدد العناصر 

𝑋 ̅ =
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛

𝑛
=

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 تمثل عدد القيم. nتمثل قيم املتغير اإلحصائي ، و  Xiيمثل املتوسط )الوسط الحسابي(   ̅ 𝑋 حيث:

 :املعياري االنحراف  - ب

عتبر االنحراف املعياري   لقياس مدى التبعثر اإلحصائي للتعرف على مدى امتداد أفضل مقاييس التشتت وأكثرها انتشارا من ي 
 
واستخداما

 ،راءمجاالت القيم ضمن مجموعة البيانات اإلحصائية، وبالرغم من تعقيد حساباته عند كبر حجم العينة إال أن التقنية الحديثة سّهلت هذا اإلج

 بنفس وحدات القياس وللحصول على االنحراف املعياري ال بد من استخراج الجذر التربيعي للتب
 
 وذلك ألن االنحراف املعياري يكون محسوبا

 
اين أوال

 .18للبيانات محل الدراسة

 :النسبيالوزن  - ج

يتم ، و النسبية لألهميةهمية النسبية لها بالنسبة للمحور الخاص بها وذلك لترتيب العبارات وفقا للعبارة للتعرف على األ  النسبيالوزن  يستخدم

  .19على ثالثةقيمة املتوسط الحسابي  خالل تقسيمللعبارة من  النسبيلوزن حساب ا

 نباخ:رو كألفا  اختبار - د

فقرات من  فقرةكون كل تلالتساق الداخلي بمعنى أن  املستخدم قيد الدراسة والختبار املوثوقية االستبيانملقياس صدق وثبات هو مؤشر 

عدة مرات في  انفسه العينةنتمي إليه، والثبات هو مقدرة األداة على اظهار النتائج نفسها إذا تم تكرار القياس على تالذي  املحور مع  ةمتسق االستبيان

وكلما عن طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ،  االستبيان فقراتمن  فقرةلذا فقد تم استخدام حساب معامالت االرتباط بين كل نفس الظروف. 

 .20%100املكافئ لـ  1والعكس صحيح، مع العلم أن الحد األعلى لقيمة ألفا هو  على ثبات األداة املستخدمة دل ذلكاخ نبرو قيمة ألفا ك ارتفعت

:
ً
 :  االستبيان استمارةتحليل  خامسا

 :(املحافظة على حدقوق املساهميناملحور االول )         

 (1)ددول 

املتوسط  غير موافق موافق إلى حد ما موافق عبارات املحور  املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبي

ين
هم

سا
امل
ق 
دقو

ح
لى 

 ع
ظة

اف
ملح

ا
 

ـــــــوانين  ـــــــوائح والقــ ـــــــي اللــ تعطــ

ـــــــــــــــق فـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــاهمين الحــ املســ

الحصـــول علـــى أربـــاح بنســـبة 

 مساهمة كل منهم.

87 58 42 28 21 14 2.440 0.733 0.813 

ـــــــوائح  ـــــــي اللــ ـــــــوانين تعطــ والقــ

للمســـــــاهمين حـــــــق املعاملـــــــة 

 املتكافئة

84 56 36 24 30 20 2.360 0.802 0.787 

ـــــــوانين  ـــــــوائح والقــ ـــــــي اللــ تعطــ

للمساهمين حق االطالع على 

محاضــر اجتماعــات مجلــس 

 اإلدارة.

81 54 42 28 27 18 2.360 0.766 0.787 

 SPSSبرنامج  باستخدامتحليل بيانات الدراسة اعداد الباحث لاملصدر: *

األكبر( من وجهة نظر  النسبيالوزن  )قيمة( من حيث درجة األهمية النسبية 1رقم )املحافظة على حقوق املساهمين( جدول وعند ترتيب عبارات محور )

بلغ  نسبيبوزن املحور  عباراتأهم  هي( الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم فيتعطي اللوائح والقوانين املساهمين الحق عينة الدراسة تبين أن )

                                                             
 .30-28(  املعاينة اإلحصائية طرقها واستخداماتها، عمان، األكاديميون للنشر والتوزيع، ص  2013عاروري، فتحي أحمد ) 17
18
 .34-31 صعاروري، فتحي أحمد، مرجع سابق،  
 .34-29القانون واالقتصاد، ص -امللك فهد الوطنية ، مكتبةSPSSهـ تطبيق العمليات اإلحصائية في البحوث العلمية مع استخدام برنامج 1433الكاف، عبد هللا عمر زين، 19
20
  .58-57الكاف، عبد هللا عمر زين، مرجع سابق، ص  
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على محاضر اجتماعات مجلس  االطالعتعطي اللوائح والقوانين للمساهمين حق  ،املتكافئةتعطي اللوائح والقوانين للمساهمين حق املعاملة ) ثم 0.813

  منهما. لكّل   0.787بوزن نسبي بلغ اإلدارة( 

 املحافظة على حدقوق املساهمينمستويات محور  (:2ددول )
 املستوى  النسبة

 منخفض  17.34

 متوسط  26.66

 مرتفع  56.00

 املجموع  100

 SPSS*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة بإستخدام برنامج 

% من  56.00وتبين أن  منخفض( –متوسط  –مرتفع مستويات ) 3إلى  املحافظة على حقوق املساهمينقد تم تقسيم محور  ( إنه2ويتضح من جدول )

% من العينة مما 17.34حين يتكون املستوى املنخفض من  فياملستوى املتوسط  في% تقع  26.66املستوى املرتفع بينما  فيالعينة محور الدراسة تقع 

ى حقوق يبين أن إدارة البنك تحرص على املحافظة عل الذيوهذا يوضح صحة الفرض األول  ،معدل املحافظة على حقوق املساهمين ارتفاعيبين 

 املساهمين. 
 املحافظة على حدقوق املساهمين( معامل الثبات لعناصر محور 3ددول )
 عدد العناصر كرونباخمعامل الفا 

0.858 3 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة             

وهو معامل ثبات  0.858يساوي  Alphaونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  املحور لعناصر ( 3جدول ) كرونباخوقد تم حساب معامل الفا 

   ي قو 
ّ
 عناصر املحور. ارتباطد على صالحية و يؤك

 :(املحافظة على حدقوق أصحاب املصالح) الثانياملحور 

 (4)ددول رقم 

املتوسط  غير موافق موافق إلى حد ما موافق عبارات املحور  املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبي

ب 
حا

ص
ق أ

دقو
ح
لى 

 ع
ظة

اف
ملح

ا

لح
صا

امل
  

ـــــــــوق  تلتــــــــــزم إدارة البنــــــــــك بحقــ

وفـق اللــوائح  أصـحاب املصـالح

 والقوانين.

96 64 39 26 15 10 2.520 0.707 0.847 

تـــــوفر إدارة البنـــــك املعلومـــــات 

 املصالح .التي يطلبها أصحاب 

90 60 36 24 24 16 2.440 0.760 0.813 

ــــــــو  ــــــــي نظــــــــــام اتتــ فر العدالــــــــــة فــ

الرواتـــب واألجـــور للعـــاملين فــــي 

 البنك مقارنة مع املنافسين.

84 56 39 26 27 18 2.380 0.780 0.793 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة 

األكبر( من  النسبيقيمة الوزن ( من حيث درجة األهمية النسبية )4رقم )( جدول على حقوق أصحاب املصالحوعند ترتيب عبارات محور )املحافظة 

ثم  0.847بلغ  يأهم عبارات املحور بوزن نسب هي( وفق اللوائح والقوانين تلتزم إدارة البنك بحقوق أصحاب املصالحوجهة نظر عينة الدراسة تبين أن )

 ر وأخي 0.813بلغ  نسبيتوفر إدارة البنك املعلومات التي يطلبها أصحاب املصالح( بوزن )
 
فر العدالة في نظام الرواتب واألجور للعاملين في البنك اتتو ) ا

   0.793بلغ  يبوزن نسبمقارنة مع املنافسين( 

 على حدقوق أصحاب املصالح( مستويات محور املحافظة 5ددول )
 املستوى  النسبة

 منخفض  14.67

 متوسط  25.33

 مرتفع  60.00

 املجموع  100

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة 
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 60.00وتبين أن  منخفض( –متوسط  – )مرتفعمستويات  3قد تم تقسيم محور املحافظة على حقوق أصحاب املصالح إلى  ( إنه5ويتضح من جدول )

% من العينة 14.67حين يتكون املستوى املنخفض من  فياملستوى املتوسط  في% تقع  25.33املستوى املرتفع بينما  في% من العينة محور الدراسة تقع 

حرص على املحافظة على يبين أن إدارة البنك ت يمعدل املحافظة على حقوق أصحاب املصالح وهذا يوضح صحة الفرض الثاني الذ ارتفاعمما يبين 

 حقوق أصحاب املصالح. 

 املصالح( معامل الثبات لعناصر محور املحافظة على حدقوق 6ددول )
 عدد العناصر كرونباخمعامل الفا 

0.849 3 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة                              

وهو معامل ثبات  0.849يساوي  Alphaلعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات ( 6جدول ) كرونباخوقد تم حساب معامل الفا  

   ي قو 
ّ
 عناصر املحور. ارتباطد على صالحية و يؤك

 :(متطلبات االفصاح والشفافيةتطبيق املحور الثالث )

 (7ددول رقم ) 

املتوسط  غير موافق موافق إلى حد ما موافق املحور عبارات  املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 النسبيالوزن 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
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ـــــــى  ـــــــك علــ تحــــــــرص إدارة البنــ

ـــــــــــوفير كافـــــــــــــة املعلومـــــــــــــات  تــ

 بشفافية ووضوح.

87 58 42 28 21 14 2.440 0.733 0.813 

ينشـر البنـك البيانـات املاليــة 

ــــــــــــة  ــــــــــــايير املحليــ وفقـــــــــــــا للمعــ

 والدولية.  

84 56 39 26 27 18 2.380 0.780 0793 

تـــــــــوفر إدارة البنـــــــــك جميـــــــــع 

ــــــن املعــــــــامالت  ــــــات عــ املعلومــ

 املالية التي تقوم بها.

90 60 36 24 24 16 2.440 0.760 0.813 

تـوفر إدارة البنـك املعلومــات 

ــــــــــــــــــع  الكافيـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن جميــ

ـــــدة التـــــــي  ـــــتثمارات املقيــ االســ

تعــــــــــــــرض خــــــــــــــارج امليزانيــــــــــــــة 

 بشفافية وإفصاح كامل. 

81 54 42 28 27 18 2.360 0.776 0787 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة   

األكبر( من وجهة  النسبي( من حيث درجة األهمية النسبية ) قيمة الوزن 7( جدول رقم  )والشفافيةمتطلبات االفصاح وعند ترتيب عبارات محور ) 

تحرص إدارة البنك على توفير كافة املعلومات بشفافية ووضوح ، توفر إدارة البنك جميع املعلومات عن املعامالت املالية نظر عينة الدراسة تبين أن )

 0.793بلغ  نسبيينشر البنك البيانات املالية وفقا للمعايير املحلية والدولية ( بوزن ثم ) 0.813بلغ  نسبيأهم عبارات املحور بوزن  ي( هالتي تقوم بها

 
 
   0.787بلغ  نسبي( بوزن توفر إدارة البنك املعلومات الكافية عن جميع االستثمارات املقيدة التي تعرض خارج امليزانية بشفافية وإفصاح كامل) وأخيرا

 ( مستويات محور متطلبات اإلفصاح والشفافية8ددول )
 املستوى  النسبة

 منخفض  16.50

 متوسط  26.50

 مرتفع  57.00

 املجموع  100

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة     

% من  57.00وتبين أن  منخفض( –متوسط  – )مرتفعمستويات  3قد تم تقسيم محور متطلبات اإلفصاح والشفافية إلى  ( إنه8ويتضح من جدول )

ا مّم  ؛نة% من العّي  16.50حين يتكون املستوى املنخفض من  فياملستوى املتوسط  في% تقع  26.50املستوى املرتفع بينما  فيالعينة محور الدراسة تقع 
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فصاح ى معّدالت اإل على توفير أعليبين أن إدارة البنك تحرص  الذي لثالثوهذا يوضح صحة الفرض ا معدالت االفصاح والشفافية ارتفاعيبين 

 والشفافية.

 ( معامل الثبات لعناصر محور متطلبات اإلفصاح والشفافية9ددول )
 عدد العناصر كرونباخمعامل الفا 

0.869 4 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة                                          

وهو معامل  0.869يساوي  Alphaلعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات ( 9جدول ) كرونباخوقد تم حساب معامل الفا  

   ي ثبات قو 
ّ
 عناصر املحور. وارتباطد على صالحية يؤك

 :(وليات إدارة البنكصالحيات ومسؤ املحور الرابع )

 (10ددول رقم ) 

املتوسط  غير موافق موافق إلى حد ما موافق عبارات املحور  املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبي
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ـــــــــراد إدارة البنـــــــــــك  ـــــــــع أفــ يتمتــ

 بالكفاءة في شغل مواقعهم 

84 56 39 26 27 18 2.380 0.780 0793 

النظـام الـداخلي للبنـك يحـدد 

صـــالحيات ومهـــام كافـــة أفـــراد 

 إدارة البنك. 

81 54 42 28 27 18 2.360 0.776 0.787 

ـــــــــــــــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــــــــــــــك تتمتــ إدارة البنــ

 باالستقاللية في اتخاذ القرار.

90 60 36 24 24 16 2.440 0.760 0.813 

ـــــــــــك  ـــــــــــراد إدارة البنــ يلتــــــــــــزم أفــ

بـــــاللوائح والقــــــوانين املنظمــــــة 

 لتمويل أفراد اإلدارة.

87 58 42 28 21 14 2.440 0.733 0.813 

يلتـزم أفـراد إدارة البنـك بعـدم 

تعـــــارض املصـــــالح مـــــع البنـــــك 

 عند قيامهم بأعمالهم.

81 54 39 26 30 20 2.340 0.798 0.780 

املساهمون يقومون بمساءلة 

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــك فــ أفـــــــــــــــــراد إدارة البنــ

ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــات الجمعيــ اجتماعــ

 العمومية للبنك.

84 56 42 28 24 16 2,400 0.756 0.800 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة 

األكبر( من  النسبي( من حيث درجة األهمية النسبية ) قيمة الوزن 10( جدول رقم  )وليات إدارة البنكصالحيات ومسؤ وعند ترتيب عبارات محور )

أفراد إدارة البنك باللوائح والقوانين املنظمة لتمويل أفراد  يلتزمالقرار،  اتخاذإدارة البنك تتمتع باالستقاللية في وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن )

( بوزن الجمعية العمومية للبنك اجتماعات فياملساهمين يقومون بمساءلة أفراد إدارة البنك ثم ) 0.813بلغ  بينسأهم عبارات املحور بوزن  هي( اإلدارة

ثم )النظام الداخلي للبنك يحدد صالحيات ومهام  0.793بلغ  نسبييليهم )يتمتع أفراد إدارة البنك بالكفاءة في شغل مواقعهم ( بوزن  0.800بلغ  نسبي

  0.787 نسبي( بوزن بنككافة أفراد إدارة ال
 
بلغ  نسبي( بوزن يلتزم أفراد إدارة البنك بعدم تعارض املصالح مع البنك عند قيامهم بأعمالهم) وأخيرا

0.780    

 وليات إدارة البنكصالحيات ومسؤ ( مستويات محور 11ددول )
 املستوى  النسبة

 منخفض  17.00

 متوسط  26.67

 مرتفع  56.33

 املجموع  100

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة       
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%  56.33وتبين أن  منخفض( –متوسط  – )مرتفعمستويات  3إلى  وليات إدارة البنكصالحيات ومسؤ قد تم تقسيم محور  ( إنه11ويتضح من جدول )

 ؛نة% من العّي  17.00حين يتكون املستوى املنخفض من  فياملستوى املتوسط  في% تقع  26.67املستوى املرتفع بينما  فيمن العينة محور الدراسة تقع 

القيام بأداء يبين أن إدارة البنك تحرص على  الذي الرابع وهذا يوضح صحة الفرض ولياتهاقيام إدارة البنك بتحمل مسؤ معدالت  ارتفاعا يبين مّم 

 بكفاءة وفاعلية.  مسؤوليتها
 وليات إدارة البنكصالحيات ومسؤ اصر محور ( معامل الثبات لعن12ددول )

 عدد العناصر كرونباخمعامل الفا 

0.876 6 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة                                       

وهو معامل  0.876يساوي  Alphaلعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات ( 12جدول ) كرونباخوقد تم حساب معامل الفا  

   ي ثبات قو 
ّ
 عناصر املحور. وارتباطد على صالحية يؤك

 :(حوكمةملبادئ الاملحور الخامس )تطبيق إدارة البنك 

 (13)ددول رقم 

املتوسط  غير موافق موافق إلى حد ما موافق عبارات املحور  املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبي
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ـــــــــد هم  ـــــــــك لــ أفــــــــــراد إدارة البنــ

ــــــــــة  ــــــــــة بالحوكمــ ــــــــــة كاملــ معرفــ

 وكيفية تطبيقها. 

90 60 36 24 24 16 2.440 0.760 0.813 

تــــــوفر إدارة البنــــــك الــــــدورات 

ـــــــة  ـــــــدف التدريبيــ ـــــــاملين بهــ للعــ

ـــــة  ـــــادئ الحوكمــ تعــــــريفهم بمبــ

 وكيفية تطبيقها.

87 58 36 24 27 18 2.400 0.782 0.800 

تسعي إدارة البنك إلـي تحقيـق 

الكفـــاءة فـــي العمـــل مـــن خـــالل 

 تطبيق مبادئ الحوكمة.

84 56 42 28 24 16 2.400 0.756 0.800 

ـــــوفر إدارة البنـــــــك الحمايـــــــة  تــ

ــــــــــذين  ــــــــــاملين الــ ــــــــــة للعــ الكافيــ

ــــــــــل أي  ــــــــــي كشــ ــــــــــاعدون فــ يســ

 ممارسات غير قانونية. 

90 60 36 24 24 16 2.440 0.760 0.813 

تــوفر إدارة البنـــك االســـتقالل 

ـــــــــــدقيق  ـــــــــــان التــ الكامــــــــــــل للجــ

 وتعمل على تنفيذ مقترحاتهم.

87 58 42 28 21 14 2.440 0.733 0.813 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة 

األكبر( من  النسبي( من حيث درجة األهمية النسبية )قيمة الوزن 13( جدول رقم  )تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمةوعند ترتيب عبارات محور )

توفر إدارة البنك الحماية الكافية للعاملين الذين ، أفراد إدارة البنك لد هم معرفة كاملة بالحوكمة وكيفية تطبيقها وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن )

أهم عبارات  هي( ممارسات غير قانونية، توفر إدارة البنك االستقالل الكامل للجان التدقيق وتعمل على تنفيذ مقترحاتهم أيكشل  فييساعدون 

توفر إدارة البنك الدورات التدريبية للعاملين بهدف تعريفهم بمبادئ الحوكمة وكيفية تطبيقها، تسعي إدارة البنك ثم ) 0.813بلغ  نسبياملحور بوزن 

  0.800بلغ  نسبي( بوزن العمل من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة فيإلي تحقيق الكفاءة 

 تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمة( مستويات محور 14ددول )
 املستوى  النسبة

 منخفض  16.00

 متوسط  25.60

 مرتفع  58.40

 املجموع  100

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة         
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%  58.40وتبين أن  منخفض( –متوسط  – )مرتفعمستويات  3إلى  تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمةقد تم تقسيم محور  ( إنه14ويتضح من جدول )  

 ؛نة% من العّي  16.00حين يتكون املستوى املنخفض من  فياملستوى املتوسط  في% تقع  25.60املستوى املرتفع بينما  فيمن العينة محور الدراسة تقع 

أن إدارة البنك تحرص على القيام  يبين الذي الخامسوهذا يوضح صحة الفرض  بتطبيق مبادئ الحوكمةمعدالت قيام إدارة البنك  ارتفاعمما يبين 

  بتطبيق مبادئ الحوكمة بكفاءة وفاعلية.

 تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمة( معامل الثبات لعناصر محور 15ددول )
 عدد العناصر كرونباخمعامل الفا 

0.893 5 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة                            

وهو معامل  0.893يساوي  Alphaلعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات ( 15جدول ) كرونباخوقد تم حساب معامل الفا 

   ي ثبات قو 
ّ
 عناصر املحور. وارتباطد على صالحية يؤك

 (:وليات الهيئات الرقابيةصالحيات ومسؤ املحور السادس )

 (16)ددول رقم 
املتوسط  غير موافق موافق إلى حد ما موافق عبارات املحور  املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبي

و  ؤ
س
وم

ت 
حيا

ال
ص

ت 
ليا ية

قاب
لر
ت ا

يئا
له
ا

  

 اســـــتقالليةالهيئــــات الرقابيــــة لهــــا 

 تامة عن إدارة البنك.

87 58 36 24 27 18 2.400 0.782 0.800 

ــــع  ــ ــــــات الرقابيــــــة جميـ تراقــــــب الهيئـ

ــــا  ــ ــ ــــــر قراراتهــ ــ ــــــك وتعتبـ ــ ــــــطة البنـ ــ أنشـ

 ملزمة إلدارة البنك.

90 60 36 24 24 16 2.440 0.760 0.813 

توجــد عالقــات اتصــال فعــال بــين 

 الهيئات الرقابية املختلفة. 

87 58 42 28 21 14 2.440 0.733 0.813 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة 

من  األكبر( النسبيالوزن  )قيمة( من حيث درجة األهمية النسبية 16رقم )( جدول وليات الهيئات الرقابيةصالحيات ومسؤ وعند ترتيب عبارات محور )

أنشطة البنك وتعتبر قراراتها ملزمة إلدارة البنك، توجد عالقات اتصال فعال بين تراقب الهيئات الرقابية جميع وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن )

بلغ  نسبيتامة عن إدارة البنك( بوزن  استقالليةالهيئات الرقابية لها ثم ) 0.813بلغ  نسبيأهم عبارات املحور بوزن  هي( الهيئات الرقابية املختلفة.

0.800  
 وليات الهيئات الرقابيةصالحيات ومسؤ ( مستويات محور 17ددول )

 املستوى  النسبة

 منخفض  16.00

 متوسط  25.33

 مرتفع  58.67

 املجموع  100

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة         

وتبين أن  منخفض( –متوسط  – )مرتفعمستويات  3إلى  وليات الهيئات الرقابيةصالحيات ومسؤ قد تم تقسيم محور  ( إنه17ويتضح من جدول )

% 16.00حين يتكون املستوى املنخفض من  فياملستوى املتوسط  في% تقع  25.33املستوى املرتفع بينما  في% من العينة محور الدراسة تقع  58.67

الهيئات الرقابية تقوم يبين أن  الذي السادسوهذا يوضح صحة الفرض  ولياتهاقيام الهيئات الرقابية بأداء مسؤ  التمعّد  ارتفاعن ا يبّي  مّم  ؛نةمن العّي  

 ولياتها بكفاءة وفاعلية.بأداء مسؤ 

 وليات الهيئات الرقابيةؤ صالحيات ومس( معامل الثبات لعناصر محور 18ددول )
 عدد العناصر كرونباخمعامل الفا 

0.855 3 

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة              
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وهو معامل  0.855يساوي  Alphaلعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات ( 18جدول ) كرونباخوقد تم حساب معامل الفا 

  ي ثبات قو 
ّ
 عناصر املحور. وارتباطد على صالحية يؤك

 : اململكة العربية السعودية فيارف بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املص االلتزامالعالقة بين مدى 

بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء  االلتزامن الفرض السابع من البحث أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مدى يبّي   

أسلوب معامالت االرتباط  باستخدام ملعرفة مدى صحة الفرض قام الباحث اإلحصائياململكة العربية السعودية وعند إجراء االختبار  فياملصارف 

  كالتالي:وكانت النتائج 
 كفاءة أداء املصارف املتغير

 *0.797 االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة

 SPSSبرنامج  باستخدام*املصدر: اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة                          

  0.01وى * معنوية عند مست

 فيبتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف  االلتزاميتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية بين متغير مدى  

دت كفاءة أداء زاال؛ املصارف بتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل فعّ  التزمتكلما  هالفرض السابع ويبين أنن صحة ا يبّي  مّم  ؛اململكة العربية السعودية

 املصارف ألعمالها.

 : نتائج البحث
 دراسة ميدانيةسعت الدراسة إلى التعرف على أثر االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية لقد    

دراسات الخاصة على عينة من العاملين بإدارة ستة بنوك من البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية وبعد االطالع على كافة األدبيات العلمية وال

  بموضوع الدراسة وتنفيذ الدراسة امليدانية وتحليل بياناتها توّصل البحث إلى مجموعة من النتائج، وهي:

  ومكانتها؛ واملحافظة على ديمومتها البنوكمنافسة باقي من  تتمكنضرورة حتمية حتى قصوى و  البنوك ذا أهميةفي أصبح تطبيق الحوكمة 

  ؛إدارة البنك على املحافظة على حقوق املساهمين حرصوضرورة أهمية  

  ؛على املحافظة على حقوق أصحاب املصالححرص إدارة البنك وضرورة أهمية 

  ؛بكفاءة وفاعلية مسؤوليتهاعلى القيام بأداء حرص إدارة البنك وضرورة أهمية 

  ىعلى توفير أعلحرص إدارة البنك وضرورة أهمية  
ّ

  ؛فصاح والشفافيةت اإل معدال

  ؛على القيام بتطبيق مبادئ الحوكمة بكفاءة وفاعليةحرص إدارة البنك وضرورة أهمية 

 ؛وفاعلية ولياتها بكفاءةية تقوم بأداء مسؤ أن الهيئات الرقاب 

  اململكة العربية السعودية فيبتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف  االلتزاموجود عالقة ارتباطية طردية معنوية بين متغير مدى. 

 : توصيات الدراسة

 : الدراسة بمجموعة من التوصيات، وهيأوصت  

  من خالل إقامة  السعودي فيالجهاز املصر فيبمعاييرها لدى كافة العاملين  وااللتزامضرورة العمل على زيادة نشر مفهوم وثقافة الحوكمة

 الحوكمة وأهم معاييرها ومبادئها.  فيح التطورات الحادثة دورات تدريبية وإصدار نشرات توّض  

 فيخاصة  ؛ى كفاءة أداءها ملهامهامن أجل الحفاظ عل فيللجهات الرقابية املشرفة على البنوك والجهاز املصر واالحتياجاتات توفير كافة اإلمكان 

 األفكار واملعايير املالية الدولية.  فيظل التطورات املستمرة الحادثة 

 املصارف  فيبحاث والدراسات املتعلقة بتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة واملهتمين بمجال املصارف بإجراء العديد من األ  ضرورة قيام األكاديميين

مشكالت أو عوائق قد تعيق تطبيق  أيجل رفع كفاءة األداء لدى تلك الهيئات ومواجهة أمن لكة العربية السعودية املم فيواملؤسسات املالية 

 الحوكمة فيها. 

 :املرادع
 :

ً
 العربية: املرادعأوال

( استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية املؤسسية في القطاع املصرفي األردني، أطروحة دكتوراه، 2006) ،أبو زر، عفاف إسحاق محمد .1

 األردن. –جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان 
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لعلمي )اإلحصاء في ( مناهج البحث ا2007) ،أبو زينة، فريد كامل، النعيمي، محمد عبدالعال، الشايب، عبد الحافظ وعبابنة، عماد غصاب .2

 .2البحث العلمي(، األردن، دار املسيرة، ط 

 ( مقدمة في االقتصاد الكلي، كلية التجارة واالقتصاد، جامعة صنعاء، الطبعة الخامسة، اليمن.2013) ،األفندي، محمد أحمد .3

دارة البنوك، املنتدى العالمي لحوكمة ( ترجمة مركز املشروعات الدولية الخاصة، إرشادات ألعضاء مجالس إ2005) ،تشاركهام، جوناثان .4

 الشركات.

 -الجزائر  –( دور حوكمة املؤسسية املصرفية في استقرار األسواق املالية، أبحاث اقتصادية وإدارية 2014) ،حوحو، فطوم، مرغاد، لخضر .5

 .68 – 51ديسمبر ص كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد السادس عشر -جامعة محمد خيضر بسكرة 

( الدور املتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية املؤسسية، 2005) ،خليل، عطا هللا وراد .6

تدقيق الشركات  -تدقيق املصارف واملؤسسات  -املؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات )تدقيق الشركات 

 .290 - 245سبتمبر ص  26-24مصر  -الصناعية(، القاهرة 

( حوكمة البنوك وأثرها في األداء واملخاطرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2011) ،الربيعي، حاکم محسن وراض ي، أحمد عبد الحسين .7

 عمان/األردن.

نوك اإلسالمية األردنية والعوامل املؤثرة فيها، املؤتمر الدولي التاسع لالقتصاد والتمويل ( الشفافية املحاسبية في الب2013) ،شقور، عمر فرید .8

 .32 - 1اإلسالمي، منظمة التعاون اإلسالمي، اسطنبول تركيا، سبتمبر. ص 

 (  املعاينة اإلحصائية طرقها واستخداماتها، عمان، األكاديميون للنشر والتوزيع.2013) ،عاروري، فتحي أحمد .9

( متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية، دراسة نظرية 2010) ،بس ي، فكري أحمد عبد امللكالع .10

 تطبيقية، دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة أسيوط، مصر.

-، مكتبة امللك فهد الوطنية SPSSتطبيق العمليات اإلحصائية في البحوث العلمية مع استخدام برنامج  (ه1433 )الكاف، عبد هللا عمر زين، .11

 القانون واالقتصاد.

( مدخل لتفعيل دور املراجعة الداخلية في تطبيق عملية الحوكمة وتعزيز أداء إدارة املخاطر: دراسة ميدانية 2017) ،املزين، فاطمة فهد خليل .12

شركات املقيدة بسوق األوراق املالية الكويتي، رسالة ماجستير، قسم املحاسبة، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان، بالتطبيق على ال

 مصر.
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Abstract: The research problem is that it seeks to identify the impact of compliance with the principles 
of governance on the efficiency of the performance of banks in the Kingdom of Saudi Arabia for its work, 

which affects the level of efficiency of the banking sector as a whole. The research aims to achieve the main 

objective is to identify the impact of the commitment to apply the principles of governance on efficiency of 
performance of banks in Saudi Arabia through the achievement of a set of sub-objectives namely to identify 

the terms and concepts related to the subject of the study, to identify the reality of the application of banks in 

the Kingdom of Saudi Arabia to the principles and standards of governance. The study sample is based on the 
management of six banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia who answered the survey questionnaire 

and conducted a number of personal interviews with them.  The Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) was used to compute and analyze the data. 

The study concluded with a set of results, namely, the need for banks 'management to maintain shareholders' 
rights, safeguard the rights of stakeholders, carry out their responsibilities efficiently and effectively, provide 

the highest levels of disclosure and transparency, the study also concluded that supervisors should perform 

their responsibilities efficiently and effectively, which leads to transparency and efficiency in banking 
performance. The study also found a significant correlation between the variable commitment to apply the 

principles of governance and the efficiency of banks in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords: Banks, Governance, Kingdom of Saudi Arabia. 
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 امللحق

موافق إلى  موافق العبارة م

 حد ما

 غير أوافق

 املحور األول : املحافظة على حدقوق املساهمين

    الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم. فيتعطي اللوائح والقوانين املساهمين الحق  1

    تعطي اللوائح والقوانين للمساهمين حق املعاملة املتكافئة 2

    تعطي اللوائح والقوانين للمساهمين حق االطالع على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة. 3

 املحور الثاني : املحافظة على حدقوق أصحاب املصالح

تلتزم إدارة البنك بحقوق أصحاب املصالح 1
    وفق اللوائح والقوانين. 

    توفر إدارة البنك املعلومات التي يطلبها أصحاب املصالح . 2

    فر العدالة في نظام الرواتب واألجور للعاملين في البنك مقارنة مع املنافسين.اتتو  3

 املحور الثالث : تطبيق متطلبات اإلفصاح والشفافية

    تحرص إدارة البنك على توفير كافة املعلومات بشفافية ووضوح. 1

    ينشر البنك البيانات املالية وفقا للمعايير املحلية والدولية.   2

    توفر إدارة البنك جميع املعلومات عن املعامالت املالية التي تقوم بها. 3

    توفر إدارة البنك املعلومات الكافية عن جميع االستثمارات املقيدة التي تعرض خارج امليزانية بشفافية وإفصاح كامل.  4

 وليات إدارة البنكصالحيات ومسؤ املحور الرابع : 

    يتمتع أفراد إدارة البنك بالكفاءة في شغل مواقعهم  1

    النظام الداخلي للبنك يحدد صالحيات ومهام كافة أفراد إدارة البنك.  2

    القرار. اتخاذإدارة البنك تتمتع باالستقاللية في  3

    أفراد إدارة البنك باللوائح والقوانين املنظمة لتمويل أفراد اإلدارة. يلتزم 4

    يلتزم أفراد إدارة البنك بعدم تعارض املصالح مع البنك عند قيامهم بأعمالهم. 5

    الجمعية العمومية للبنك. اجتماعات فين يقومون بمساءلة أفراد إدارة البنك املساهمو  6

 تطبيق إدارة البنك مبادئ الحوكمةاملحور الخامس : 

    أفراد إدارة البنك لد هم معرفة كاملة بالحوكمة وكيفية تطبيقها.  1

    توفر إدارة البنك الدورات التدريبية للعاملين بهدف تعريفهم بمبادئ الحوكمة وكيفية تطبيقها. 2

    العمل من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة. فيتسعي إدارة البنك إلي تحقيق الكفاءة  3

    كشل أى ممارسات غير قانونية.  فيتوفر إدارة البنك الحماية الكافية للعاملين الذين يساعدون  4

    توفر إدارة البنك االستقالل الكامل للجان التدقيق وتعمل على تنفيذ مقترحاتهم. 5

 الرقابية وليات الهيئاتصالحيات ومسؤ املحور السادس : 

    تامة عن إدارة البنك. استقالليةالهيئات الرقابية لها  1

    تراقب الهيئات الرقابية جميع أنشطة البنك وتعتبر قراراتها ملزمة إلدارة البنك. 2

    توجد عالقات اتصال فعال بين الهيئات الرقابية املختلفة.  3
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