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Abstract
This study aimed to identify the reality of Libyan banks and the availability of the elements of the
application of the principles of corporate governance pop the Organization for Development and Economic
Cooperation (OECD) inside. The study sample consisted in the number of (8) results from banks , the most
important that the ingredients are available applying the principles of corporate governance issued by the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in Libyan banks . The study also
recommended a set of recommendations was the most important , the need to establish a center for corporate
governance concerned with spreading culture to the application of the principles of corporate governance
issued by the economic and Development cooperation (OECD). In addition to the development of written
evidence of the special corporate governance in banks is derived from those principles in parallel and
integration with existing systems , such as the statute and rules of procedure and environmental factors and
subjective characteristic of the bank .
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مدى توافر مقوماث تطبيق مبادئ الحوكمت المؤسسيت الصادرة عه مىظمت التعاون
االقتصادي والتىميت داخل المصارف الليبيت )(OECD
عماد محمد أبوعجيلة
جامعة الزاوية-ليبيا

baemad66@hotmail.com

الملخص
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على واقع ادلصارف الليبية و مدى توفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية ادلنبثقة عن منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
) (OECDبداخلها .حيث دتثلت عينة الدراسة َب عدد ( )8مصارف مبختلف ختصصاهتا (حكومية ،خاصة ،ختصصية) .وقد خلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أعلها،
أنو تتوفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ) (OECDداخل ادلصارف الليبية  .كما أوصت الدراسة مبجموعة من
التوصيات كان من أعلها ،ضرورة العمل على إنشاء مركز للحوكمة يهتم بنشر ثقافة تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )(OECD
 .باإلضافة إىل إستحداث دليل مكتوب للحوكمة ادلؤسسية خاص بادلصارف مستمد من تلك ادلبادئ بالتوازي والتكامل مع األنظمة ادلوجودة حاليا ،مثل النظام األساسي
والنظام الداخلي والعوامل البيئية والذاتية ادلميزة للمصرف.

المقدمة
ىاما
عنصرا ً
لقد أصبحت قواعد وأسس احلوكمة ادلؤسسية دلختلف ادلؤسسات من أىم ادلواضيع ادلطروحة على صعيد إقتصاديات دول العامل ،وباتت تشكل ً

لتعزيز النجاح واإلصالح االقتصادي والتنظيمي ُب ظل العودلة وانفتاح اقتصاديات الدول على بعضها البعض وادلنافسة الشديدة ،وُب ظل الشروط وادلتطلبات اليت
تضعها ادلنظمات وادلؤسسات الدولية لقبول العضوية أو التعامل مع دول العامل ادلختلفة ومؤسسات وأسواق ىذه الدول .
حيث تتمثل احلوكمة ادلؤسسية ُب رلموعة العالقات اليت جتمع بُت اإلدارة التنفيذية للشركة ورللس من ادلساعلُت ) (Stakeholdersوأصحاب ادلصاحل
اآلخرين ) ، (Stockholdersإذ تعد اآللية اليت يتم من خالذلا حتديد إسًتاتيجية الشركة وأىدافها ومن ٍب الوسائل ادلناسبة لتحقيق تلك األىداف (مطر ،نور
.)2007

ومن أحدث اإلصدارات اخلاصة باحلوكمة ادلؤسسية ىو ما صدر عن ىيئة األوراق ادلالية ُب نيويورك )  . )SECإذ شكل ىذا اإلصدار مرجعيو
شاملة ػلوى شروط ومتطلبات تطبيق احلوكمة ادلؤسسية  .وقد كان ىذا اإلصدار ذترة للتشريع ادلسمى )،(Sarbanes& Oxley Act,2002
والذي وضع نتيجة التحقيقات اليت أعقبت اهنيار الشركات األمريكية العمالقة  .فقد أكد ىذا التشريع على أعلية مراعاة احلوكمة ادلؤسسية من حيث
إنتهاج آليات دوريو وسريعة لتوفَت اإلفصاح والشفافية ُب التقارير ادلالية  ،باإلضافة إىل اإللزام بتشكيل جلان مراجعة من أعضاء مستقلُت تكفل عنصر
اإلستقاللية دلراجع احلسابات اخلارجي.
ولعل من أحدث ادلبادرات اليت دتت على ادلستوى اإلقليمي ُب اجتاه ترسيخ نظم احلوكمة ادلؤسسية للشركات ىو تأسيس

( معهد احلوكمة) ُب

دولة اإلمارات العربية ادلتحدة ،حيث قام بتأسيس ىذا ادلعهد "مركز ديب ادلايل العادلي" وذلك جبهد مشًتك مع منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،
وإحتاد ادلصارف العربية وكلية ديب لإلدارة احلكومية وبدعم من حكومة دولة اإلمارات ،وقد وضع ادلعهد على رأس أىدافو تعزيز اإلصالحات وإرساء
مبادئ اإلفصاح والشفافية ُب قطاع الشركات وذلك بقصد مساعدة دول ادلنطقة على تطوير وتطبيق اسًتاتيجيات حوكمة الشركات وبشكل يتكامل
مع ادلعايَت العادلية للحوكمة.
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أساسا للتطوير واألداء ادلؤسسي ادلستقبلي هبدف دعم الثقة ُب
وؽلكننا َب ىذا الصدد اإلشارة إىل أن أعلية احلوكمة ادلؤسسية ُب ادلصرف توفر ً
أنشطتو كمتلق أألموال ادلودعُت وادلساعلُت ،ولتمكينو من ادلساعلة بنجاح ُب تطوير اجلهاز ادلصرُب بصفة عامة ،األمر الذي يساىم ُب رفع كفاءة
االقتصاد الوطٍت.
مشكلة الدراسة
يعزو العديد من الباحثُت فشل العديد من ادلشروعات التجارية إىل ضعف نظم احلوكمة ادلؤسسية ادلطبقة فيها ،ويستشهدون على ذلك بالنتائج
اليت كشفت عنها التحقيقات اليت أجريت حول أسباب اهنيار بعض الشركات العمالقة ُب دول شرق آسيا أوالٍ ،ب ُب الواليات ادلتحدة األمريكية
ودول أوروبا فيما بعد ،ومع أن ضعف نظم احلوكمة ادلؤسسية ُب الشركات ادلساعلة العامة (مبا فيها ادلصارف)  ،يكاد يكون ظاىرة عادلية عامة تعم
نظرا ألثارىا اإلقتصادية
الدول ادلتقدمة والدول النامية على حد سواء ،إال أن ادلشكلة اليت تعاين منها الدول النامية ُب ىذا اجملال أكثر عمقا وخطورة ً

واالجتماعية اجلسيمة اليت تلحق بصغار ادلساعلُت والفئات األخرى من أصحاب ادلصاحل .ونظراً دلا يعانيو القطاع ادلصرَب َب ليبيا من ضعف وقصور َب
النواحى الفنية واإلدارية والتنظيمية ( بناء على الدراسات احمللية الىت أجريت على القطاع ) ،األمر الذى إنعكس على إطلفاض مستوى األداء لذلك
القطاع وإفالس بعض ادلصارف وخاصة التابعة للقطاع األىلى.
لذا وباعتبارىا جزءا من منظومة الدول النامية  ،تصلح ليبيا ألن تكون ظلوذجاً إلستكشاف مدى توفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية
ادلعوقات اليت حتول دون
الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDداخل ادلصارف العاملة فيها ،ومن ٍب البحث عن األسباب و ّ
تطبيق تلك ادلبادئ (إن وجدت) .

وعليو فإنو يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التإلى:
"ما مدى توفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDداخل ادلصارف الليبية ".
ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس التساؤالت التالية:
 .1ما مدى دتتع أعضاء رللس اإلدارة بالكفاءة واألىلية واإلستقاللية والنزاىة.
 .2ما مدى وضوح حتديد ىيكل عمليات ادلصرف ودور رللس اإلدارة.
 .3ما مدى إحتفاظ ادلصرف بأنظمة مراجعة مستقلة ونزيهة وفعالة حتقق االمتثال.
 .4ما مدى إلتزام ادلصرف مببدأي اإلفصاح والشفافية عن رتيع ادلعلومات والبيانات.
 .5ما مدى إلتزام ادلصرف بضمان وجود نظام فعال إلدارة ادلخاطر.
 .6ما مدى إلتزام ادلصرف بتبٍت نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7ما مدى إلتزام ادلصرف بإجراءات تكفل حتديد دور ادلساعلُت وضمان حقوقهم.
 .8ما مدى إلتزام ادلصرف بإجراءات لتحديد أدوار وضمان حقوق األطراف األخرى ذات العالقة.
 .9ما مدى تبٍت ادلصرف وتشجيعو للمعايَت األخالقية والسلوكية العليا.
متغيرات الدراسة:
 المتغير التابع:
" ما مدى توفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDداخل ادلصارف الليبية ".
 المتغيرات المستقلة:
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وتشمل ادلبادئ التسعة للحوكمة ادلؤسسية التالية:
 .1يتمتع أعضاء رللس اإلدارة بالكفاءة واألىلية واإلستقاللية والنزاىة.
 .2وضوح عملية حتديد ىيكل ادلصرف ودور رللس اإلدارة.
 .3إحتفاظ ادلصرف بأنظمة مراجعة مستقلة ونزيهة وفعالة حتقق االمتثال.
 .4اإللتزام مببدأي اإلفصاح والشفافية عن رتيع ادلعلومات والبيانات.
 .5إلتزام ادلصرف بضمان وجود نظام فعال إلدارة ادلخاطر.
 .6تبٍت ادلصرف لنظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7إجراءات ادلصرف لتحديد دور ادلساعلُت وضمان حقوقهم.
 .8إجراءات ادلصرف لتحديد أدوار وضمان حقوق األطراف األخرى ذات العالقة.
 .9تبٍت ادلصرف وتشجيعو للمعايَت األخالقية والسلوكية العليا.
فرضيات الدراسة:
تنطلق الفرضيات ادلوضوعة ذلذه الدراسة من األىداف ادلذكورة أعاله وىي كالتايل:
الفرضية الرئيسة:
التنمي ) (OECDداخل ادلصارف الليبية ".
"ال تتوفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي و ة
وتتفرع ىذه الفرضية إىل الفرضيات التسع التالية:
 .1ال يتمتع أعضاء رللس اإلدارة بالكفاءة واألىلية واإلستقاللية والنزاىة.
 .2ال يوجد حتديد واضح ذليكل املصرف ودور رللس اإلدارة.
 .3ال ػلتفظ ادلصرف بأنظمة مراجعة مستقلة ونزيهة وفعالة حتقق مبدأ االمتثال.
 .4ال يلتزم ادلصرف مببدأي اإلفصاح والشفافية عن رتيع ادلعلومات والبيانات.
 .5ال يلتزم ادلصرف بضمان وجود نظام فعال إلدارة ادلخاطر.
 .6ال يتبٌت ادلصرف نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7ال توجد لدى ادلصرف إجراءات لتحديد دور ادلساعلُت وضمان حقوقهم.
 .8ال توجد لدى ادلصرف إجراءات لتحديد أدوار وضمان حقوق األطراف األخرى ذات العالقة.
 .9ال يتبٌت ادلصرف ادلعايَت األخالقية والسلوكية العليا ويشجعها.
أىمية الدراسة:
نظرا دلا يشكلو ىذا القطاع من مساعلة فعالة ُب
تستمد ىذه الدراسة أعليتها من كوهنا تتعلق بأحد القطاعات اذلامة ،وىو القطاع ادلصرُب ،وذلك ً

اإلقتصاد الوطٍت اللييب من ناحية .وزلاولة التعرف على الواقع البيئي لذلك القطاع ،والتأكد من مدى مالءمتو لتطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية (سالفة
الذكر) من ناحية أخرى ،وخاصة بعد التطورات الراىنة وادلتعلقة مبا يشهده ذلك القطاع من حتول إىل اخلصخصة ودخول شركاء أجانب من خارج
ىاما لتعزيز
البالد .باإلضافة إىل أن تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية ُب ادلؤسسات ادلصرفية الليبية خاصة وادلؤسسات ادلساعلة عامة سيمثل ر ً
افدا ً
تنافسية وظلو اإلقتصاد الوطٍت اللييب ،وأن تطبيق ىذه ادلبادئ سيزيد من شفافية وموثوقية البيانات ادلالية ادلنشورة لتلك ادلؤسسات.
أىداف الدراسة:
sciencereflection.com
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تسعى الدراسة إىل حتقيق األىداف التالية:
 .1الوقوف الفعلي على واقع قطاع ادلؤسسات ادلصرفية الليبية  ،وما قد يعانيو من مشاكل ومعوقات ،قد حتول دون تطبيق مبادئ احلوكمة
ادلؤسسية (سالفة الذكر).
 .2معرفة مدى مالءمة الواقع العملي لتلك ادلؤسسات لتبٌت مبادئ

احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية"

)."(OECD
اإلطار النظري
 ،)Enronوىلث ساوث (  ،)Health Southوتايكو ( ،)Tyco
لقد أدت الفضائح احملاسبية ُب الشركات الكبَتة مثل انرون(
وووردكوم(  )WorldComإىل زعزعة الثقة لدى ادلستثمرين ،وكان غالبا ما يعزى سبب الفشل ُب مثل ىذه الشركات إىل ضعف الرقابة الداخلية
لدى الشركة .وبسبب تلك الفضائح فقد ًب إختاذ العديد من اإلجراءات والقوانُت للحد من وقوع مثل ىذه الفضائح مرة أخرى ،وكان من ضمنها
قانون سَتبنس -أوكسلي ( )Sarbanes-Oxley Actالذي فرض على الشركات اليت يتم تداول أسهمها ُب الواليات ادلتحدة األمريكية؛ تطبيق
رلموعة من قواعد احلوكمة ادلؤسسية .وُب العام  2003تبٌت سوق نيويورك رلموعة إضافية من قواعد احلوكمة ادلؤسسية وأوجب على رتيع الشركات
ادلدرجة أسهمها للتداول ُب السوق ادلاىل تطبيقها( .)Agrawal & Chadha, 2004
وُب ىذا اجملال فقد أشار (اجلعيدي )2007 ،إىل أن مفهوم احلوكمة ادلؤسسية إرتبط بالعودلة واألزمات االقتصادية وادلالية وفرض ىذا ادلصطلح
نفسو بسرعة حىت أصبح مثار إىتمام الدوائر األكادؽلية والسياسية العادلية ،وقد أدى ىذا ادلصطلح إىل تغيَت إسًتاتيجية االستثمار ادلتعارف عليها
والقائمة على إرتفاع العائد كلما ارتفعت ادلخاطرة ،إىل إسًتاتيجية جديدة عرفت باسم التوجو إىل اجلودة ،وغالبا ما إرتبطت اإلسًتاتيجية األوىل
بأزمات األسواق الناشئة إال أهنا إرتبطت ُب اآلونة األخَتة بأزمات األسواق ادلتقدمة ،شلا أدى إىل ظهور مفهوم احلوكمة ادلؤسسية بشكل واضح.

مفهوم الحوكمة المؤسسية
تعرف احلوكمة ادلؤسسية بأهنا :اآللية اليت تقدم ضمانة دلمويل ادلنشأة بأهنم سيحصلون على عوائد من استثماراهتم ُب ىذه ادلنشأة ( Vishny
 ،)& Shleifer, 1997وينظر إليها كذلك على أهنا احد حقول االقتصاد الذي يعٌت ُب البحث عن الطرق اليت حتقق الكفاءة اإلدارية أو
تضمنها ،كما أهنا تعٌت بالتحفيز على الكفاءة اإلدارية من خالل استخدام آليات معينة للحوافز(  .)Mathiesen, 2002ويعترب تعريف منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية  )OECD( Organization for Economic Co-Operation and Developmentمن أمشل
التعريفات اليت تناولت مفهوم احلوكمة ادلؤسسية فقد عرفتها على أهنا :النظام الذي تستخدمو ادلنشأة ُب عملية اإلشراف والرقابة على عملياهتا ،كما
أهنا دتثل النظام الذي يتم من خاللو توزيع احلقوق وادلسؤوليات على سلتلف األطراف ُب ادلنشأة مبا ُب ذلك رللس اإلدارة وادلديرين وزتلة األسهم
وأصحاب ادلصاحل األخرى ،كما أهنا حتدد القواعد واإلجراءات اخلاصة باختاذ القرارات اليت تتعلق بادلنشأة .ومن خالل ما سبق يتم التزود باآللية اليت
OECD Principles of
يتم من خالذلا حتديد أىداف الشركة والوسائل اليت تستخدم ُب حتقيق األىداف والرقابة على عليها( .
.)Corporate Governance, 2004
أىمية الحوكمة المؤسسية
يعترب نظام احلوكمة ادلؤسسية اجليد من األمور اذلامة اليت تساعد على زتاية مصاحل ادلساعلُت من خالل رلموعة من اإلجراءات مثل ضمان
شلارساهتم حلقوقهم كاملة داخل اذليئات العامة مبا ُب ذلك حق انتخاب أعضاء رللس اإلدارة ،والشفافية ُب ادلعلومات وتوفَتىا ُب الوقت ادلناسب،
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وإحتفاظ ادلنشأة بسجل واضح للمساعلُت ،وأسلوب مضمون لتسجيل ادللكية ،كما أن نظام احلوكمة ادلؤسسية ىام للمساعلُت ،سواء أكانوا ُب موقع
ادلسؤولية ادلباشرة باإلدارة أم خارجها (البشَت.)2003،
ويساعد نظام احلوكمة ادلؤسسية اجليد كذلك على زتاية مصاحل كل األطراف ادلهتمة بالتعامل مع الشركة ،وينظم العالقات القائمة بُت إدارة
الشركة التنفيذية ورللس إدارهتا وجلنة التدقيق فيها ،ما يعمل على خفض سلاطر الشركة وعلى رفع قيمة أسهمها ُب السوق ،كما أن نظام احلوكمة
ادلؤسسية اجليد ػلسن من نوعية وكفاءة القيادة ُب الشركة وػلسن من جودة إنتاجها (اذلنيٍت .)2004 ،كما تساعد احلوكمة ادلؤسسية اجليدة على
Cattrysse,
حتسُت الكفاءة ُب استخدام أصول ادلنشأة ،والعمل على ختفيض تكلفة رأس ادلال ،وتساعد ُب حتقيق رغبات اجملتمع وتطلعاتو (
.)2005
ومن األعلية مبكان اإلشارة إىل أن احلوكمة ادلؤسسية اجليدة تساعد الشركات واالقتصاد بشكل عام على جذب االستثمارات ،ودعم األداء
االقتصادي ،والقدرة على ادلنافسة ُب ادلدى الطويل ،من خالل تأكيدىا على الشفافية ُب معامالت الشركة وُب إجراءات ادلراجعة واحملاسبة ادلالية
وادلشًتيات .وتساىم ُب حتسُت إدارة الشركة من خالل مساعدة مديري ورللس إدارة الشركة على تطوير إسًتاتيجية سليمة للشركة ،وضمان إختاذ
القرارات على أسس سليمة ،وحتديد ادلكافآت بشكل سليم ،وتتيح احلوكمة ادلؤسسية للشركة تبٍت معايَت تتسم بالشفافية ُب التعامل مع ادلستثمرين
 .)6ىذا وتؤثر
وادلقرضُت .ومن ادلمكن أن يساعد النظام اجليد للحوكمة على منع حدوث األزمات ادلصرفية (دليل تأسيس حوكمة الشركات،ص
احلوكمة ادلؤسسية اجليدة ُب التطور والنمو ،من خالل مساعلتها ُب زيادة مصادر احلصول على التمويل اخلارجي ،وتعظيم قيمة الشركة شلا يؤدي إىل
زيادة االستثمارات ،وتعظيم النمو االقتصادي على ادلستوى الوطٍت وختفيض البطالة .وتساىم احلوكمة ادلؤسسية كذلك ُب حتسُت األداء التشغيلي من
خالل توزيع ادلوارد وإدارهتا ،بأفضل الطرق اإلدارية ادلمكنة شلا يؤدي إىل تعظيم الثروة وحتسُت العالقات مع أصحاب ادلصاحل ُب ادلنشأة ،وتقلل احلوكمة
ادلؤسسية اجليدة من سلاطر تعرض الشركات لالزمات (.)Claessens, 2003
الدراسات السابقة
أووً :الدراسات باللغة العربية
 دراسة الجعيدي (  ،)2007بعنوان" مستوى الحوكمة المؤسسية وأثره في أداء الشركات"
ىدفت ىذه الدراسة إىل تكييف وتطبيق ظلوذج ) (Credit Lyonnais Securities Asia-CLSAلقياس مستوى احلوكمة ادلؤسسية
ُب األردن ومن ٍب قياس العالقة ما بُت مستوى احلوكمة ادلؤسسية واألداء ادلؤسسي ادلناظر (األداء ادلاىل ،واألداء التشغيلي ،وأداء األسهم ،واألداء
السوقي) .ومن أجل قياس مستوى احلوكمة ادلؤسسيةً ،ب توزيع مائة وستس وأربعُت استبانة على عينة الدراسة ادلتمثلة ُب رتيع ادلؤسسات من قطاعي
الصناعة واخلدمات ،وًب اسًتداد مائة وعشر استبيانات ،وًب استبعاد أربع منها لعدم صالحيتها للتحليل .أما البيانات ادلالية ألغراض قياس األداء
ادلؤسسي فقد ًب احتساهبا من خالل البيانات ادلالية ادلنشورة للمؤسسات عينة الدراسة للعام  .2005ومن أجل اختبار الفرضيات ًب استخدام ستة
ظلاذج لالضلدار اخلطي البسيط ،وتبُت وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بُت مستوى احلوكمة ادلؤسسية و بُت مستوى األداء ادلاىل والتشغيلي ادلناظر
كال على حدة ،ومل يتبُت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت مستوى احلوكمة ادلؤسسية واألداء السوقي ،وأداء األسهم كال على حدة ،وُب الوقت
الذي كانت العالقة فيو ذات داللة إحصائية لقطاع الصناعة باستثناء النموذج السادس حيث مل تكن العالقة ذات داللة إحصائية ،فإهنا مل تكن ذات
داللة إحصائية ُب قطاع اخلدمات ُب معظم النماذج باستثناء النموذج األول حيث كانت العالقة ذات داللة إحصائية .وكانت العالقة ذات داللة
إحصائية لفئة احلوكمة ادلؤسسية ادلرتفعة ،ولكنها مل تكن كذلك ُب الفئة ادلتوسطة باستثناء النموذج األول فقد كانت العالقة ذات داللة إحصائية.
 دراسة خليفة رجب (  ،)2009بعنوان " دراسة وتقييم واقع ممارسة حوكمة المصارف فى ليبيا"
ىدفت ىذه الدراسة إىل إختبار مدى قدرة اجلهاز ادلصرُب َب ليبيا على تطبيق قواعد اإلدارة الرشيدة ،حيث إشتملت عينة الدراسة على كل من (
مصرف اجلمهورية ،ومصرف الصحارى ،وادلصرف التجاري) ،وقد خلصت الدراسة إىل رتلة من النتائج أعلها ،قصور إدراك ادلديرون وادلوظفون دلفهوم
احلوكمة ومعايَتىا الدولية َب ادلصارف التجارية الليبية ،وكذلك قصور التطبيق اجليد والسليم دلبادئ احلوكمة َب تلك ادلصارف .كما أوصت الدراسة
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بناء على تلك النتائج ،باحلد شلا يسمى بالعالقات اإلجتماعية داخل ادلصارف ،وزيادة تفعيل مكتب اإلمتثال َب ادلصارف ،لكي يتم بالفعل تطبيق
مبادئ ومعايَت احلوكمة.
 دراسة أبوعمشة (  ،)2011بعنوان :إدارة المخاطر فى ظل التحكم المؤسسي للمصارف الكويتية

 .حيث ىدفت ىذه الدراسة إىل

إختبار دور إدارة ادلخاطر َب ظل احلوكمة ادلؤسسية َب (  )9مصارف كويتية .ومشلت العينة عدد (  )134من ادلدققُت الداخليُت واخلارجيُت،
وأعضاء رللس اإلدارة ،وأعضاء جلان التدقيق َب تلك ادلصارف .وقد توصلت تلك الدراسة إىل أن وجود احلوكمة ادلؤسسية يعج أمراً ضرورياً
إلغلاد نظام رقاىب يساىم َب حتسُت أداء ادلنظمات من خالل عملية حتسُت إدارة ادلخاطر ،وحتديد الصالحيات وادلهام بُت سلتلف األطراف
ادلشاركة َب احلد من ىذه ادلخاطر .كما إستنتجت أيضاً ،أنو من الدعائم األساسية للتحكم ادلؤسسي  ،وجود جهاز تدقيق داخلي كفؤ وجلنة
تدقيق يساعلان َب زتاية حقوق ادلساعلُت ،واحلفاظ على األموال ،وتوفَت ادلعلومات ادلوثوق هبا.

 دراسة (الساعدى ،) 2014 ،بعنوان :اسًتاتيجية لتحسُت احلوكمة ادلؤسسية ُب ادلصارف اللييبة :ىدفت ىذه الدراسة إىل توضيح مدى قدرة
ادلصارف على تطبيق احلوكمة ادلؤسسية ،دلا ذلا من قدرة ُب التقليل من ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلصارف ،وزيادة تطوير أداء اإلدارة ادلصرفية.
كذلك ما مدى صلاح احلوكمة من خالل الًتكيز على ادلتطلبات القانونية ،ومعايَت احملاسبة الدولية ،ومهنة التدقيق الداخلي .حيث توصلت إىل
أن ىناك عالقة كبَتة جداً بُت تطبيق ادلتطلبات القانونية وادلعايَت احملاسبية والتدقيق الداخلي ،وبُت صلاح احلوكمة ادلصرفية ،كما أن ىناك إرتاعاً
لدى موظفي ادلصارف بتطبيق احلوكمة ،دلا ذلا من أثر كبَت ُب حتسُت سَت العمل ادلصرُب.
ثانياً :الدراسات باللغة األجنبية
 دراسة (  )Al-shammari et al, 2010بعنوان:

"Corporate Governance and Voluntary

 Disclosure in Kuwaitمبعٌت احلوكمة ادلؤسسية واإلفصاح الطوعي َب الشركات ادلدرجة َب سوق الكويت لألوراق ادلالية .حيث
ىدفت ىذه الدراسة إىل حترى العالقة بُت أربع خصائص حلوكمة الشركات (نسبة ادلديرين غَت التنفيذيُت من رللس اإلدارة ،ونسبة ادلديرين شلن
تربطهم صلة قرابة إىل إرتاىل أعضاء رللس اإلدارة ،وإزدواجية أدوار ادلديرين بُت اإلدارة التنفيذية ورئاسة رللس اإلدارة ،وجلنة التدقيق) .لعينة
مكونة من ( )170شركة موزعة على كافة القطاعات داخل السوق ادلاىل الكوييت .وتوصلت الدراسة إىل بعض النتائج كان من أعلها ،أن نسبة
اإلفصاح الطوعي َب الشركات الكويتية ىى  .%19باإلضافة إىل أن وجود جلنة تدقيق يساىم َب حتسُت اإلفصاح الطوعي داخل الشركات
الكويتية .أما باقي اخلصائص فلم يكن ذلا دور َب ذلك اإلفصاح.
 دراسة ( )Hamdan et al., 2012بعنوانThe Impact of Audit Committee Characteristics on :
 Accounting Conservatism: Additional evidence from Jordan.مبعٌت :أثر خصائص جلنة التدقيق
على التحفظ احملاسىب (دليل من األردن) ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إىل إستكشاف أثر خصائص جلنة التدقيق (حجم جلنة التدقيق،
اإلستقاللية ،النشاط ،اخلربة ادلالية ،النسبة ادلئوية لألسهم العادية ادلملوكة من قبل جلنة التدقيق) َب حتسُت مستوى التحفظ احملاسيب لعينة مكونة
 2009-2004م .ولتحقيق ذلك اذلدف فقد ًب
من (  )50شركة صناعية أردنية مدرجة َب سوق عمان لألوراق ادلالية خالل الفًتة من
إستخدام طريقتُت لقياس التحفظ احملاسيب علا :مدخل القيمة الدفًتية إىل القيمة السوقية ،ونسبة رلموع ادلستحقات إىل رلمل األرباح ،وذلك
بإستخدام أسلوب اإلضلدار ادلشًتك .وقد كانت أىم النتائج لتلك الدراسة ىى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت خصائص جلنة
التدقيق ،والتحفظ احملاسيب ،بإستثناء خاصية اخلربة ادلالية ألعضاء جلنة التدقيق ،حيث كانت ىذه العالقة موجبة.
 اجلانب العملي
أووً :نموذج الدراسة بناء على ما ًب عرضو من خالل مشكلة الدراسة وأىدافها ،ؽلكننا عرض ظلوذج الدراسة وفقا للمخطط التايل:
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المتغير التابع

بالكفاءة اإلدارة مجلس أعضاء يتمتع
والنزاىة واإلستقاللية واألىلية

المصرف ىيكل تحديد عملية وضوح
اإلدارة مجلس ودور

خصائص جودة التدقيق
مستقلة مراجعة بأنظمة المصرف إحتفاظ

اومتثال تحقق وفعالة ونزيهة
خصائص جودة التدقيق
عن والشفافية اإلفصاح بمبدأي اإللتزام
والبيانات المعلومات جميع

مقومات مدى توفر ما

الحوكمة مبادئ تطبيق

التدقيق
بضمانجودة
خصائص
إلتزام
المصرف
فعال نظام وجود

الصادرة عن المؤسسية

التدقيق
لنظامجودة
خصائص
تبني
المصرف
ومكافآت تعويضات

)(OECDوالتنمية

المخاطر إلدارة

التعاون اوقتصادي منظمة

والعدالة بالشفافية يتصف

داخل المصارف الليبية

حديد
إلجراءات دور المصرف ت

.حقوقهم وضمان المساىمين

حديد
إلجراءات أدوار المصرف ت

ذات األخرى األطراف حقوق وضمان

العالقة
للمعايير وتشجيعو المصرف تبني
العليا والسلوكية األخالقية

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة

أ .مجتمع الدراسة:
يتكون رلتمع الدراسة من كافة ادلصارف العاملة ُب ليبيا.
ب .عينة الدراسة
دتثلت عينة الدراسة ُب رؤساء وأعضاء رلالس اإلدارة وادلديرين العامُت ومديري اإلدارات ومساعديهم ببعض ادلصارف الليبية( ،مصرف اجلمهورية،
ادلصرف التجاري الوطٌت ،مصرف الوحدة ،مصرف اإلرتاع العريب ،مصرف التجارة والتنمية ،مصرف اإلدخار واإلستثمار العقاري ،مصرف التنمية).
ت عدد (  )3إستمارات
وقد ًب اختيار( )56مفردة من عينة الدراسة عشوائياً ،وزعت عليها استمارة اإلستبانة ،استلمت منها ( )45استمارة  ،وحذف
وذلك لعدم كفايتها ُب التحليل .وبذلك تكون نسبة االستمارات الداخلة ُب التحليل من االستمارات ادلستلمة (.)%93.33
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إختبار الفرضيات
ًب إستخدام اختبار ( )T-testادلزدوج دلقارنة ادلتوسطات احلسابية الفعلية لكل متغَت من ادلتغَتات ادلستقلة  ،وادلتمثلة بعناصر تطبيق مبادئ
الحوكمة المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون اوقتصادي والتنمية ) (OECDداخل المصارف الليبية ،مع الوسط احلسايب الفرضي (، )3
والذي ؽلثل احلد األدىن للدرجة اجليدة دلقومات احلوكمة ادلؤسسية ،وذلك لتحديد ما إذا كان الفرق بُت الوسط احلسايب لكل عنصر  ،وبُت احلد األدىن
للدرجة اجليدة ذا داللة إحصائية  ،وذلك عند مستوى ثقة إحصائية (  .) <_ 0.05ويوضح اجلدول رقم ( )1نتائج اختبار (  ) T-testادلزدوج

للمتوسطات احلسابية للمتغَتات.

الجدول رقم ( ) 1
يبين إختبار (  )T-testالمزدوج للمتوسطات الحسابية لعناصر تطبيق مقومات مبادئ الحوكمة المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون
اوقتصادي والتنمية ) (OECDداخل المصارف الليبية.
ت

الوسط الحسابي

المتغ ــيرات المستقلة

درجة الحرية

قيمـة ()T

مستوى معنوية
()T

.10
.11 .1

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة واألىلية

4.29

41

33.776

0.000

واوستقاللية والنزاىة.
 .2يوجد تحديد واضح لهيكل المصرف ودور مجلس اإلدارة.
 .3يحتفظ المصرف بأنظمة مراجعة مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق
مبدأ اومتثال.
 .4يلتزم المصرف بمبدأي اإلفصاح والشفافية عن جميع
المعلومات والبيانات.
 .5يلتزم المصرف بضمان وجود نظام فعال إلدارة المخاطر.
.6

يتبنى المصرف نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية
والعدالة.

 .7توجد لدى المصرف إجراءات لتحديد دور المساىمين وضمان
حقوقهم.
 .8توجد لدى المصرف إجراءات لتحديد أدوار وضمان حقوق
األطراف األخرى ذات العالقة.
 .9يتبنى المصرف المعايير األخالقية والسلوكية العليا ويشجعها.
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توافر مقومات تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية الصادرة عن
منظمة التعاون اوقتصادي

والتنمية ) (OECDداخل
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المصارف الليبية.
من اجلدول رقم ( )1نستنتج ما يل ــي :
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أووً :الفرضية الرئيسة

ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو "
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و تتوفر مقومات تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون

اوقتصادي والتنمية ) (OECDداخل المصارف الليبية " .فقد ًب إستخدام اإلختبار التائي للعينة األحادية  One Sample Testبُت

ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" فأظهرت نتيجة التحليل الواردة باجلدول رقم (  )7فيما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل
عليو عنصر توفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDداخل ادلصارف الليبية والبالغ

( )3.88درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول ( )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر تلك ادلقومات ،وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي
بإستخدام إختبار  tعن قيمة  tاحملسوبة (  ،)22.05وقيمة  )0.000 ( p.valueوىى أقل من  ، 0.05أي أهنا ذات داللة إحصائية ،شلا يعٌت
أنو تتوفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDداخل ادلصارف الليبية.
 .1الفرضية الفرعية األولى
ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو "

و يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة واألىلية واوستقاللية والنزاىة .".فقد ًب

إستخدام اإلختبار التائي للعينة األحادية  One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" فأظهرت نتيجة التحليل الواردة
باجلدول رقم ( )7فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو عنصر تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة واألىلية واوستقاللية
والنزاىة ،والبالغ (  )4.29درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول (  )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر ذلك العنصر  ،وقد أسفرت نتائج
التحليل اإلحصائي بإستخدام إختبار  tعن قيمة  tاحملسوبة (  )33.776وقيمة  )0.000 ( p.valueوىى أقل من  ، 0.05أي أهنا ذات داللة
إحصائية ،شلا يعٌت أنو يتمتع أعضاء رللس اإلدارة بالكفاءة واألىلية واالستقاللية والنزاىة.
 .2الفرضية الفرعية الثانية
ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو " و يوجد تحديد واضح لهيكل المصرف ودور مجلس اإلدارة "  .فقد ًب إستخدام
اإلختبار التائي للعينة األحادية  One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" فأظهرت نتيجة التحليل الواردة باجلدول
رقم ( )7فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو عنصر وجود حتديد واضح ذليكل ادلصرف ودور رللس اإلدارة والبالغ ( )3.88
درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول (  )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر ذلك العنصر  ،وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي بإستخدام
إختبار  tعن قيمة  tاحملسوبة (  )18.452وقيمة  )0.000 ( p .valueوىى أقل من  ، 0.05أى أهنا ذات داللة إحصائية ،شلا يعٌت أنو يوجد
حتديد واضح ذليكل ادلصرف ودور رللس اإلدارة.
 .3الفرضية الفرعية الثالثة
ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو " ال يحتفظ المصرف بأنظمة مراجعة مستقلة ونزيهة وفعالة تحقق مبدأ اومتثال" .فقد ًب
إستخدام اإلختبار التائي للعينة األحادية  One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" فأظهرت نتيجة التحليل الواردة
باجلدول رقم ( )7فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو عنصر إحتفاظ ادلصرف بأنظمة مراجعة مستقلة ونزيهة وفعالة حتقق مبدأ
االمتثال ،والبالغ (  )3.98درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول (  )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر ذلك العنصر  ،وقد أسفرت نتائج
التحليل اإلحصائي بإستخدام إختبار  tعن قيمة  tاحملسوبة (  )26.077وقيمة  )0.000 ( p.valueوىى أقل من  ، 0.05و ذات داللة
إحصائية .شلا يعٌت أنو ػلتفظ ادلصرف بأنظمة مراجعة مستقلة ونزيهة وفعالة حتقق مبدأ االمتثال.
 .4الفرضية الفرعية الرابعة
ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو " ال يلتزم المصرف بمبدأي اإلفصاح والشفافية عن جميع المعلومات والبيانات" .فقد ًب
 One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" فأظهرت نتيجة التحليل
إستخدام اإلختبار التائي للعينة األحادية
الواردة باجلدول رقم (  )7فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو عنصر إلتزام ادلصرف مببدأي اإلفصاح والشفافية عن رتيع
ادلعلومات والبيانات ،والبالغ (  )4.24درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول (  )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر ذلك العنصر  ،وقد
sciencereflection.com

24 | P a g e

)Science Reflection (SR

Vol. 1, No.1, Aug 2016

www.sciencereflection.com

Global Journal of Economic and Business

أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي بإستخدام إختبار  tعن قيمة  tاحملسوبة ( )24.423وقيمة  )0.000 ( p .valueوىى أقل من  ، 0.05وىى

ذات داللة إحصائية ،شلا يعٌت أنو يلتزم ادلصرف مببدأي اإلفصاح والشفافية عن رتيع ادلعلومات والبيانات.
 .5الفرضية الفرعية الخامسة

ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو " و يلتزم المصرف بضمان وجود نظام فعال إلدارة المخاطر" .فقد ًب إستخدام اإلختبار

التائي للعينة األحادية  One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" فأظهرت نتيجة التحليل الواردة باجلدول رقم ( )7
فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو عنصر إلتزام ادلصرف بضمان وجود نظام فعال إلدارة ادلخاطر والبالغ (  )3.81درجة
مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول ( )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر ذلك العنصر ،وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي بإستخدام إختبار
 tعن قيمة  tاحملسوبة ( )17.331وقيمة  )0.000 ( p .valueوىى أقل من  ، 0.05وذات داللة إحصائية .شلا يعٌت أنو يلتزم ادلصرف بضمان
وجود نظام فعال إلدارة ادلخاطر.
 .6الفرضية الفرعية السادسة
ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو "

ال يتبنى المصرف نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة .".فقد ًب

إستخدام اإلختبار التائي للعينة األحادية  One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" فأظهرت نتيجة التحليل الواردة
باجلدول رقم (  )7فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو تبٌت ادلصرف نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة،
والبالغ (  )3.57درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول (  )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر ذلك العنصر  ،وقد أسفرت نتائج التحليل
اإلحصائي بإستخدام إختبار  tعن قيمة  tاحملسوبة (  )11.785وقيمة  )0.000 ( p.valueوىى أقل من  ، 0.05وذات داللة إحصائية ،شلا
يعٌت أنو يتبٌت ادلصرف نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7الفرضية الفرعية السابعة
ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو " و توجد لدى المصرف إجراءات لتحديد دور المساىمين وضمان حقوقهم" .فقد ًب
إستخدام اإلختبار التائي للعينة األحادية  One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" وأظهرت نتيجة التحليل الواردة
باجلدول رقم (  )7فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو عنصر وجود إجراءات لدى ادلصرف لتحديد دور ادلساعلُت وضمان
حقوقهم ،والبالغ (  )3.69درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول (  )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر ذلك العنصر  ،وقد أسفرت نتائج
التحليل اإلحصائي بإستخدام إختبار  tعن قيمة  tاحملسوبة (  )14.089وقيمة  )0.000 ( p.valueوىى أقل من  ، 0.05وذات داللة
إحصائية .شلا يعٌت أنو لدى ادلصرف إجراءات لتحديد دور ادلساعلُت وضمان حقوقهم.
 .8الفرضية الفرعية الثامنة
ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو " ال توجد لدى المصرف إجراءات لتحديد أدوار وضمان حقوق األطراف األخرى ذات
العالقة" .فقد ًب إستخدام اإلختبار التائي للعينة األحادية

 One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" وأظهرت

نتيجة التحليل الواردة باجلدول رقم (  )7فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو عنصر وجود إجراءات لدى ادلصرف لتحديد

أدوار وضمان حقوق األطراف األخرى ذات العالقة ،والبالغ (  )3.93درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول (  )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن
دلدى توفر ذلك العنصر  ،وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي بإستخدام إختبار

 tعن قيمة  tاحملسوبة (  )15.081وقيمة p .value

(  )0.000وىى أقل من  ، 0.05وذات داللة إحصائية .شلا يعٌت أنو توجد لدى ادلصرف إجراءات لتحديد أدوار وضمان حقوق األطراف األخرى
ذات العالقة.
 .9الفرضية الفرعية التاسعة
ولدراسة وإختبار ىذه الفرضية واليت تنص علي أنو " ال يتبنى المصرف المعايير األخالقية والسلوكية العليا ويشجعها" .فقد ًب إستخدام
اإلختبار التائي للعينة األحادية  One Sample Testبُت ادلتوسط احلسايب وادلتوسط النظري "الفرضي" وأظهرت نتيجة التحليل الواردة باجلدول
رقم (  )7فبما ؼلص ىذه الفرضية ،إرتفاع متوسط العينة احلاصل عليو عنصر
sciencereflection.com
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( )3.57درجة مقارنة مبعيار ادلتوسط ادلقبول (  )3.00درجة والذي ؽلثل احلد األدىن دلدى توفر ذلك العنصر  ،وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي
بإستخدام إختبار  tعن قيمة  tاحملسوبة (  )9.450وقيمة  )0.000 ( p .valueوىى أقل من  ، 0.05وذات داللة إحصائية .شلا يعٌت أنو يتبٌت
ادلصرف ادلعايَت األخالقية والسلوكية العليا ويشجعها.
النتائج و التوصيات
أووً :النتائج
من خالل حتليل البيانات الواردة ُب اإلستبانة باستخدام حزمة األساليب اإلحصائية ً ،ب التوصل إىل أنو" :تتوفر مقومات تطبيق مبادئ احلوكمة
ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ) (OECDداخل ادلصارف الليبية" ،وذلك إستناداً إىل ما يلى:
 .1دتتع أعضاء رللس اإلدارة بالكفاءة واألىلية واإلستقاللية والنزاىة.
 .2وجود حتديد واضح ذليكل ادلصرف ودور رللس اإلدارة.

 .3إحتفاظ ادلصرف بأنظمة مراجعة مستقلة ونزيهة وفعالة حتقق مبدأ االمتثال.
 .4إلتزام ادلصرف مببدأي اإلفصاح والشفافية عن رتيع ادلعلومات والبيانات.
 .5إلتزام ادلصرف بضمان وجود نظام فعال إلدارة ادلخاطر.
 .6تبٌت ادلصرف لنظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7وجود إجراءات لدى ادلصرف لتحديد دور ادلساعلُت وضمان حقوقهم.
 .8وجود إجراءات لدى ادلصرف لتحديد أدوار وضمان حقوق األطراف األخرى ذات العالقة.
 .9تبٌت ادلصرف للمعايَت األخالقية والسلوكية العليا وتشجيعها.
ثانياً :التوصيات
من خالل النتائج اليت ًب التوصل إليها  ،يوصي الباحث باألٌب -:
 .1إنشاء مركز للحوكمة يهتم بنشر ثقافة تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) ،(OECDومن ٍب
التنسيق مع اذليئات وادلنظمات ذات العالقة (سوق ادلال اللييب ،نقابة احملاسبُت وادلراجعُت الليبيُت ،ديوان احملاسبة ،وزارة التخطيط) من أجل إلزام
كافة ادلؤسسات الليبية بتبٍت وتطبيق تلك ادلبادئ .مبا يعزز حتسُت أداء ادلؤسسات ،والرفع من قدرهتا التنافسية .
 .2إستحداث دليل مكتوب للحوكمة ادلؤسسية خاص بادلصارف مستمد من مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ) (OECDبالتوازي والتكامل مع األنظمة ادلوجودة حاليا ،مثل النظام األساسي والنظام الداخلي والعوامل البيئية والذاتية ادلميزة
للمصرف.
 .3ربط الصلة بُت ادلؤسسات العلمية و ادلؤسسات ادلالية ُب ليبيا ،وذلك بإقامة الندوات واحملاضرات ادلتخصصة اليت تتناول موضوع احلوكمة
ادلؤسسية من حيث(األعلية ،واألىداف ،وادلقومات ،وادلزايا).
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المراجع

أوو :المراجع باللغة العربية

 .1أبوعمشة ،زلمد ،2011 ،إدارة المخاطر فى ظل التحكم المؤسسى للمصارف الكويتية " ،دراسات اخلليج واجلزيرة العربية،
السنة ( ،)37العدد ( ،)2011( ،)141ص .322-257

 .2البشَت ،زلمد " ،2003 ،التحكم ادلؤسسي ومدقق احلسابات" ،المؤتمر العلمي المهني الخامس لجمعية مدققي الحسابات
األردنيين ،عمان.

Credit

 .3اجلعيدي ،عمر عيد مسلم" ،2007 ،مستوى احلوكمة ادلؤسسية وأثره ُب أداء الشركات دراسة تطبيقية لنموذج (

 )Lyonnais Securities Asiaعلى الشركات ادلدرجة ُب بورصة عمان"  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،األكادؽلية
العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية ،عمان.

 .4الساعدى /عمر مفتاح " ،2014 ،استراتيجية لتحسين الحوكمة المؤسسية في المصارف الليبي ة" ،رللة الدراسات
اإلجتماعية ،العدد ( ،)20ص .188-163
 .5اذلنيٍت ،إؽلان ازتد " ،2004 ،تطوير نظام للحوكمة ادلؤسسية ُب الشركات ادلساعلة العامة األردنية لتعزيز إستقاللية مدقق
احلسابات القانوين" ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان.

 .6زلمد  ،خليفة رجب" ،2009 ،دراسة وتقييم واقع شلارسة حوكمة ادلصارف َب ليبيا"،
طرابلس-ليبيا.

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الفاتح،

 .7زلمد مطر ،عبد الناصر نور (  " )2007مدى التزام الشركات المساىمة العامة األردنية بمبادئ الحوكمة المؤسسية "  ،دراسة
حتليلية مقارنة بُت القطاعُت ادلصرُب والصناعي.
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