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 الملخص:

ور الحوكمة المصرفية في تحقيق كفاءة وفعالية األداء المصرفي ببنك االستثمار تهدف هذه الدراسة إلى بيان د

تطبيق الحوكمة المصرفية يدعم الشفافية في توضيح المعلومات أن السعودي بالرياض، وقد توصلت الدراسة إلى 

لوائح والمعايير المالية يعزز من تطبيق الكما  مما يؤدي إلى اإلفصاح الكافي في القوائم والتقارير المالية للمصرف.

رفع و ينمي ثقة أصحاب المصالح. زيادة الثقة في معلومات القوائم والتقارير المالية للمؤسسات المالية وبالتالي

، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والبرنامج اإلحصائي في العلوم الكفاءة والفعالية لألداء المصرفي

(، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات لعينة الدراسة، وقد أوصت الدراسة Excelمج )(، وبرناSPSSاالجتماعية )

العمل على معرفة العوامل التي تحد من تطبيق الحوكمة في المنشآت ووضع الحلول المناسبة لها. تهيئة البيئة ب

ق الحوكمة في المنشآت. المناسبة التي تدعم تطبيق الحوكمة في المنشآت. إجراء تقويم دوري ومستمر لواقع تطبي

 االهتمام بسن اللوائح والنظم والقوانين التي تدعم تطبيق الحوكمة في المنشآت.

 ، بنك االستثمار السعودي بالرياض. الكفاءة والفعالية،  الحوكمة المصرفية الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This study aims to demonstrate the role of banking governance in achieving the 

efficiency and effectiveness of the banking performance of the Saudi Investment Bank 

in Riyadh. The study concluded that the implementation of banking governance 

supports transparency in clarifying the information, leading to sufficient disclosure in 

the bank's financial statements and reports. It also enhances the application of financial 

regulations and standards and thus increases confidence in financial statements and 

reports of financial institutions. Promotes the confidence of stakeholders and increases 

the efficiency and effectiveness of banking performance, The researcher used the 

descriptive analytical method, the statistical program in social sciences (SPSS), the 

Excel program, and the questionnaire as a tool for gathering information for the study 

sample. The study recommended working on the factors that limit the application of 

governance in the establishments and the development of appropriate solutions. Create 

the appropriate environment that supports the application of corporate governance. 

Conduct periodic and continuous evaluation of the implementation of governance in 

enterprises. Pay attention to the enactment of regulations, regulations and laws that 

support the application of governance in enterprises. 

Keywords: Corporate Governance, Efficiency and Effectiveness, Saudi Investment 

Bank, Riyadh. 

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة:

  المقدمة:

 وهذا سليم، بشكل بجدية تطبيقها ولكن فقط، الرقابية القواعد بوضع يكون ال المصرفي القطاع في الحوكمة نجاح إن

 إدارة تكون أن فيجب جهة أخرى، من وإدارته المعني البنك وعلى جهة، من ورقابته المركزي البنك على يعتمد

 اإلدارة مجلس من كل دور وهذا ما يبين.تنفيذها، على يساعد مما والضوابط القواعد هذه مثل بأهمية نعةمقت البنك

 تعرض التي المصرفي الجهاز داخل وإدارات التفتيش البنك أداء عن الالزمة البيانات توفر التي المتابعة ولجان

 جانب إلى البنك أداء على الرقابة في ورهمبد أن يقوموا يجب الذين والمساهمين اإلدارة مجلس على تقاريرها

 من المصرفية الحوكمة تحققه ما ذلك إليها، باإلضافة إلى حاجة البنك حالة في األموال رؤوس توفير في المساهمة

 دفع ما وهو المصرفي، األداء لتراجع الرئيسة األسباب من أحياناً يعتبر اإلدارة ضعف أن السيما تشغيلية، كفاءة

 مالءة تعنيه وما المال رأس كفاءة معيار عن ناهيك الربحية، نسب التشغيلية وتحقيق كفاءتها لرفع موماع بالبنوك

 بحقوق الصلة ذات القياس مؤشرات االعتبار بعين األخذ من بد ال سليما المالي يبقى المركز ولكي المصرف،

 إجمالي إلى الملكية حقوق وكذلك الربحية، ارومعي االئتمانية التسهيالت إلى الملكية الودائع، وحقوق إلى الملكية

 األصول.
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كفاءة  تحقيق خالل من المنشأة قيمة تعظيم نحو المديرين دفع هي عملية المصرفية الحوكمة أن يتضح سبق مما

 أو الموارد من معين وذلك بمستوى المتوقعة والنتائج المسطرة األهداف تحقيق بمعنى مستواه، ورفع األداء فعالية

 الضرورية. لفةالتك

 الدراسة: وأسئلة مشكلة 

بنك أداء الفعالية في كفاءة والتطبيق الحوكمة المصرفية يحقق هل تحاول هذه الدراسة اإلجابة على السؤال التالي: 

 .االستثمار السعودي، ويمكن صياغتها في األسئلة التالية:

 ؟لحوكمة المصرفيةبا المقصود ما -

 ؟األداء بكفاءة وفعالية المقصود ما -

 داخل بنك االستثمار السعودي بالرياض؟تطبيق الحوكمة المصرفية م كيف يت  -

 أهداف الدراسة:

 تحقيق في الحوكمة المصرفية دور إبرازو، المصرفية الحوكمة عليها تقوم التي األساسية المفاهيمالتعرف على 

 األداء وكفاءة وفعالية الحوكمة المصرفية بين ثرواأل العالقة نوع ومعرفة، البنك محل الدراسة األداء كفاءة وفعالية

 ( لمعالجةSPSSباستخدام برمجية ) وذلك االختبارات وإجراء اإلحصائي التحليل طريق عن البنك محل الدراسة

وتقديم توصيات تسهم في اإلجابة على تساؤالت الدراسة يمكن االستفادة منها في  عليها، االستبيان المتحصل بيانات

 التطبيقي.المجال 

 فرضيات الدراسة: 

 تقوم هذه الدراسة باختبار الفرضية التالية:

 االلتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يساعد في رفع كفاءة وفعالية األداء المصرفي. -

 .الدولية الممارسات ألفضل وفقا والشفافية اإلفصاح مستويات تحسينإلى يؤدي لحوكمة المصرفية السليم ل تطبيقال -

 :الدراسة ةأهمي

التمويل  توفير في ودوره االقتصادي النشاط في المصرفي القطاع ألهمية األكيد وعيناتكمن أهمية الدراسة في 

 في الحوكمة المصرفية تطبيق أهمية على الضوء تسليط الدراسة هذه خالل من حاولنا االستثمارية، للمشاريع الالزم

 مستوى على المسؤولين إلفادة منا محاولة وهذا في القطاع المصرفي، ءاألدا كفاءة وفعالية القطاع المصرفي لتحقيق

 .الدراسة محل البنوك السعودي وخاصة القطاع المصرفي

 منهجية الدراسة:

 الوصفي واالستقرائي واالستبيان. األسلوب التحليلي- 

  مجتمع وعينة الدراسة:

 عودي.يشتمل مجتمع وعينة الدراسة الموظفين في بنك االستثمار الس

لإلجابة على اإلشكالية المطروحة وإثبات صحة الفرضيات اعتمدنا في دراستنا على قسمين األول نظري يقوم على 

المنهج الوصفي في عرض المعلومات وتحليلها، أما القسم الثاني والذي يخص الدراسة الميدانية فقد استخدمنا المنهج 

 التطبيقي )دراسة الحالة(.
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  والمكانية:حدود البحث الزمنية 

 تغطي الدراسة الحدود التالية:

 تم إجراء الدراسة الميدانية بنك االستثمار السعودي بالرياض.الحدود المكانية:  -

 ، وذلك من خالل االستبانة والمقابلة الشخصية.2018غطت هذه الدراسة العام الحدود الزمنية:  -

 هيكل الدراسة: 

اإلطار  الفصل الثاني يشمل:: المقدمة والدراسات السابقة. فصل األول يشملاليتكون هذه الدراسة من أربعة فصول: 

 والفصل الرابع يشمل:الدراسة الميدانية وتحليل البيانات ونتائج اختبار الفروض،  والفصل الثالث يشمل:النظري، 

 النتائج والتوصيات المقترحة. 

 الدراسات السابقة:

 بنوك الجزائرية في ظل التطورات المالية العالمية.( حوكمة ال1111دراسة )أنيسة سدرة، . 1

تناولت الدراسة دور وأهمية التطبيق السليم لمبادئ حوكمة البنوك في ظل التطورات المالية العالمية، مع الوقوف 

على حالة الجزائر، وهذا من خالل استعراض التطورات المالية العالمية التي جعلت الحوكمة المصرفية حاجة ملحة 

(، أما 0101-0991تتبع تطور اإلطار التشريعي والتنظيمي والتوجيهي لحوكمة البنوك الجزائرية خالل الفترة ) مع

الدراسة الحالية فباإلضافة إلى التطرق إلى العوامل التي خلقت الحاجة إلى تطبيق الحوكمة المصرفية، فقد 

 .استعرضت أيضا األزمات المالية واألسباب الكامنة وراء أحداثها

( بعنوان: حوكمة المصارف، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها 2002دراسة )عبد الحليم، . 2

 المحاسبية واإلدارية واالقتصادية.

هدفت الدراسة إلى قياس مدى تطبيق المصارف السودانية للحوكمة المؤسسية، وإبرز أهمية تطبيق الحوكمة على 

ني، وذلك بمجتمع بحث يتمثل بكافة المصارف الوطنية العاملة في السودان الجهاز المصرفي السوداني وا السودا

باستخدام استبانة صممت لهذا الغرض، وخلصت الدراسة إلى أن المصارف السودانية تطبق مبادئ الحوكمة 

 .المؤسسية المتمثلة في مقررات لجنة بازل لإلشراف المصرفي وتعليمات المصرف المركزي السوداني

 البنوك إلى باإلشارة القطاع المصرفي في الحكومة مبادئ وتعزيز إرساء أهمية( 0112، محمد زيدان) سةادر. 3

 الجزائرية.

 في الحوكمة وإبراز دور المصرفي القطاع في الحوكمة مبادئ وتعزيز إرساء أهمية إبراز إلى الدراسة هدفت

 الحوكمة تطبيق أن أهمها نتائج إلى عدة لدراسةا هذه توصلت للتنمية، األساسي القطاع باعتباره المصرفي القطاع

 يمر أن يجب البنوك في للحوكمة السلمية مبادئ الممارسات وتطبيق األولية مرحلة في زال ما الجزائرية البنوك في

 هو والثاني المصرفية، المنظومة ورقابة تنظيم عن مسؤولة المركزية باعتبارها البنوك تقوده مسارين: األول عبر

 خالل من الحوكمة مبادئ وتطبيق تبني في مزدوجا دورا تلعب باعتبارها مختلف أنواعها على األخرى كالبنو

 إحدى أدوات البنوك تشكل وأن جهة من الحوكمة تطبيق في رائدة تكون أن الضروري من شركات مساهمة كونها

 باألموال، لها الرئيسي تبارها المزودباع المؤسسات قبل من الحوكمة مبادئ وتعزيز إرساء باتجاه األساسية التغيير

 حدة وزيادة المصرفية السوق انفتاح ظل خاصة في الجزائر في الحوكمة تجربة تدعيم بضرورة الباحث وأوصى

 المصرفية. األزمات وقوع وتجنب البنوك ضبط أنشطة في فعال دور للحوكمة أصبح أين المنافسة
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 (Penny&Jose,200دراسة ). 4

ى اقتراح إطار لحوكمة المصارف التجارية من خالل إظهار معوقات تطبيق نظرية الوكالة هدفت الدراسة إل

المعروفة التي تحلل سلوك المالك واإلدارة بالنسبة للمصارف وذلك الرتفاع مستويات عدم التماثل في المعلومات في 

تي تعد قوة خارجية تطور وتعيد تنظيم عملها، واشتمل اإلطار المقترح على طرف ثالث يتمثل في سلطة اإلشراف ال

تقييم مؤشرات الحوكمة في المصارف من خالل األسواق باإلضافة إلى القوى الداخلية ضمن هياكل هذه المصارف 

أي النظر إلى العالقة ما بين الحوكمة واإلشراف المصرفي كإحدى مؤشرات االقتصاد الكمي، وأوصت الدراسة 

والمصلحة العامة باستقرار النظام المصرفي ضمن عمليات المصارف،  بضرورة ضمان المصلحة الخاصة للمالك

أي أن إطار الحوكمة المصرفية يجب أن يحقق التكامل ما بين القوى الداخلية والخارجية للوصول إلى التوازن 

 .األمثل في المصالح

5-Corporate governance of banks and financial stability (Luc Laeven, Lev 

Ratnovski,2014) 

 إدارة أن إلى النتيجة المالي، وخلصت االستقرار تحقيق في المصرفية الحوكمة تساهم أن إمكانية إلى الباحثان تطرقا

 البنوك جعل في يساعد أن يمكن السوق انضباط التنفيذيين، وتعزيز للمديرين األجور وتنظيم أفضل، بشكل المخاطر

 أمانا. أكثر

 :الحوكمة المصرفية وكفاءة وفعالية األداءنظري الفصل الثاني: اإلطار ال

 :الحوكمة المصرفيةالمبحث األول:  2/1

 مفهوم الحوكمة المصرفية: 2/1/1

في  منها االستفادة إلى تسعى التي المؤسسات المالية والمصرفية في متزايدا اهتماما المصرفية الحوكمة مفهوم وجد

 وبالتالي المالكين، أموال إلدارة اإلدارة إساءة عدم ضمان وكمة علىالح األداء، حيث تعمل كفاءة وفعالية تحقيق

 مساءلة وامكانية والعدالة الشفافية تحقيق الى تهدف فهي ولذلك المنشأة، قيمة األرباح ومضاعفة تعظيم محاولة

 الربحية وتعظيم المدخرات وتنمية تدفقه وتشجيع االستثمار تنمية إلى يؤدى وبما المساهمين لتحقيق حماية اإلدارة،

 جديدة. عمل وإتاحة فرص

 أهمية تطبيق الحوكمة المصرفية:

إن التطبيق السليم للحوكمة المصرفية من أجل بلوغ األهداف المنوطة بها يتطلب االلتزام بمجموعة من المبادئ 

 والمرتكزات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية متعددة أهمها ما يلي:

 لفساد اإلداري والتي تواجهها البنوك.تخفيض المخاطر المتعلقة با -

 رفع مستوى األداء للبنوك ومن ثم تحقيق النمو االقتصادي وتنمية الدولة.  -

جذب االستثمارات األجنبية، وتشجيع رأس المال المحلي على االستثمار في المشروعات الوطنية وضمان تدفق  -

  األموال المحلية والدولية.

 ح والنزاهة في القوائم المالية، مما يزيد اعتماد المستثمرين عليها في اتخاذ القرار. الشفافية والدقة والوضو -

حماية المستثمرين بصفة عامة سواء كانوا صغارا أو كبارا وسواء كانوا أقلية أم أغلبية وتعظيم عائدهم مع مراعاة  -

 مصالح المجتمع.
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ساهميها مع ضمان وجود مراقبة مستقلة عن ضمان وجود هياكل إدارية مخصصة لمحاسبة البنوك أمام م -

 المحاسبين والمراجعين للوصول إلى قوائم مالية محاسبية صحيحة. 

 تعظيم قيمة أسهم البنك وتدعيم التنافسية في اسواق المال العالمية.  -

 تجنب انزالق البنوك في مشاكل مالية ومحاسبية، وبالتالي تدعيم استقرار نشاط البنوك.  -

على مجلس إداري قوي، يستطيع اختيار مديرين مؤهلين قادرين على تحقيق وتنفيذ أنشطة البنك في  الحصول -

 إطار القوانين واللوائح الحاكمة وبطريقة اخالقية.

 :أهداف الحوكمة المصرفية

 يساعد تطبيق الحوكمة في البنوك على تحقيق جملة من األهداف نذكر من أهمها ما يلي:

 قتصادية للبنوك وضمان تطبيق مبدا الفصل بين الملكية واإلدارة. تحسين الكفاءة اال -

 تحديد الهيكل الالزم ومختلف الوسائل والطرق المتبعة لتحقيق أهداف البنك. -

توزيع مسؤولية الرقابة لكل من مجلس اإلدارة والمساهمين الذين تمثلهم الجمعية العامة للبنك وذلك من أجل  -

 لكافة التعديالت التي تطرأ على القوانين المسيرة لشؤون البنك. ضمان المتابعة الجيدة 

 الفصل والتمييز بين مهام ومسؤوليات كل من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة.  -

 تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.  -

 قرضين االمكانية للمشاركة في الرقابة على أداء البنك.توفير لكل من المساهمين والموظفين والدائنين والم -

تجنب والتقليل من حدوث مشاكل محاسبية ومالية األمر الذي يساعد على منع تعرض البنك ألزمات والمحافظة  -

 على استقرار نشاطه مما يساعد على تحقيق االستقرار والتنمية في االقتصاد ككل.

 ركائز الحوكمة المصرفية:

لركائز التي تناولها الباحثون والمحللون هي ثالثة ركائز وهناك من حددها في ستة ركائز أساسية من خالل إن أهم ا

 كما يلي:ي، التشريعات واألنظمة القانونية إضافة ثالثة اخرى هي: الكفاءات، والمهارات، الهيكل التنظيم

وعة القيم الخاصة التي يتم تعميمها في يشير هذا المرتكز على البنية األخالقية ومجم. السلوك األخالقي: 1

المصارف، والتي تحدد النطاق المناسب إلجراء الحوار الصريح في الوقت الصحيح حول حل المشكالت، والتي 

 :تمنع بدورها

 أ. التربح الوظيفي "الرشوة". 

 ب. تسريب بيانات الزبون. 

 .ج. تعارض المصالح

اعل للتقارير المالية لكي تكتمل أحكام الرقابة الفاعلة على أداء يتحتم وجود إطار ف :. الرقابة والمساءلة2

المصارف، على أن يتسم هذا النظام بالشفافية واالفصاح وبقدر يكفل توفير المعلومات المناسبة، وتوفر هذا المرتكز 

اء حوكمة يضمن الدور الفاعل للسلطات الرقابية وإدراكها ألهمية دورها الرقابي ألنها ركيزة من ركائز بن

المصارف، وتجدر اإلشارة إلى أن الرقابة ليست الداخلية "النظم والقوانين الداخلية"، والخارجية "المراجعين 

الخارجيين" فحسب، بل هناك أطراف تسهم بشكل مباشر في عملية الرقابة، كهيئة سوق المال، البنك المركزي، 

 .البورصة، الغرف التجارية والصناعية وكل من له مصلحة
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برزت الحاجة الملحة إلى االعتناء بإدارة المخاطر بسبب التطورات السريعة في األوراق المالية . ادارة المخاطر: 3

وعولمة التدفقات المالية فضال عن التقدم التكنولوجي السريع والتحرر من القيود التشريعية اللذين أديا إلى ضغوط 

على حد سواء، وقد أدى تطور النظام المصرفي منذ بداية الثمانينات إلى تنافسية بين المؤسسات المالية وغير المالية 

تعرض البنوك إلى درجات مخاطرة عالية في نفس الوقت، مما استوجب تشكيل إدارة للمخاطر التي يتعرض لها 

 .المصرف والتي تعد من أهم ركائز الحوكمة المصرفية، ذلك ان تقليل المخاطر يعتبر من أهم أهداف الحوكمة

يعد توافر عدد من االستراتيجيين المؤهلين في المصرف مع وجود كفاءات تتمتع  :. الكفاءات والمهارات4

بالمهارات الالزمة التي حددها مجلس اإلدارة، وأيضا وجود أعضاء مجلس إدارة يتمتعون باالستقاللية الكافية 

وتعزيز أدائه المالي، ويتطلب هذا أن يتصف  والمعرفة الفنية ركيزة ال يستهان بها في دعم العمليات المصرفية

أعضاء مجلس اإلدارة بالقدرة على إصدار األحكام معبرا عن رؤية اإلدارة وكبار المساهمين، وذلك من خالل 

االستفادة من تجارب المؤسسات المالية األخرى في اإلدارة التي من شأنها تطوير الخطط االستراتيجية نظرا لتزايد 

 لمصرفي وتسارع وتيرة التغير في األسواق المالية وممارستها. تعقيد العمل ا

يكفل وجود هيكل تنظيمي للمصرف تحديدا دقيقا لمدى فعالية وواجبات نظام الحوكمة  :. الهيكل التنظيمي2

المصرفية، لذا يشير مصطلح الهيكل التنظيمي إلى ذلك البناء الذي يحدد التركيب الداخلي للمصرف، ويحدد كيفية 

وزيع مهام المصرف وكيفية الحصول على موارده، فضال عن كيفية تقرير العالقات وتحديد المستويات في السلم ت

التنظيمي، ويوضح أيضا التقسيمات والتنظيمات فضال عن الوحدات الفرعية التي تؤدي مختلف األعمال الالزمة 

وليات وإجراءات تفويضها، أيضا هو الذي لتحقيق أهداف المصرف، كذلك يبين اإلطار العام للصالحيات والمسؤ

يعكس نوعية وطبيعة العالقة بين أقسامه، ويفرض على المصرف اختيار أعضاء إدارة كفوئين وقادرين على ان 

يجمعوا بين أيديهم كل خيط النجاح واالبتكار، ألن توفر ذلك يضمن وجود ركيزة مهمة لبناء نظام حوكمة مؤسسية 

 جيدة في المصارف. 

تسهم التشريعات واألنظمة القانونية في تعزيز وتدعيم البنية العامة لنظام  :لتشريعات واألنظمة القانونية. ا6

الحوكمة المؤسسية من خالل قولبة األطر العامة لعناصر هذا النظام والمتابعة المستمرة لمخرجاته باعتبار ان البيئة 

تطبيقه، إذ تتناول تلك التشريعات واألنظمة رسما دقيقا التشريعية هي األساس في تطوير ممارسات هذا النظام و

وملزما لحدود عناصره وأطره العامة بما يكفل توفير مجموعة من األدوات الالزمة لتعزيز الممارسة العادلة 

 .للحقوق وتحديدا واضحا ألنظمة السلوك الداخلي في المصارف

 العوامل األساسية الداعمة للحوكمة المصرفية وأبعادها:

حتى يتم التطبيق السليم للحوكمة المصرفية يجب توفر مجموعة  . العوامل األساسية الداعمة للحوكمة المصرفية:1

 من العناصر الرئيسية نوجزها فيما يلي:

وضع اهداف استراتيجية ومجموعة القيم والمبادئ تكون معلومة لجميع العاملين في البنك: ال يمكن ألي بنك ان أ. 

نشطته وعملياته بدون أن يكون له أهداف استراتيجية يريد بلوغها، إضافة إلى مجموعة من المبادئ يقوم بإدارة أ

التي تستعين بها اإلدارة للوصول إلى هذه األهداف، ومجلس اإلدارة هو المسئول عن وضع االستراتيجيات الالزمة 

اإلدارة والتي يجب أن تضمن وضع حد  لتوجيه وإدارة أنشطة البنك، إضافة إلى تطوير المبادئ التي يتبعها في

 .للفساد المالي واإلداري وكذلك منع تطبيق السياسات التي تؤدي إلى إضعاف كفاءة الحوكمة
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ب. وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤوليات في البنك: من مسؤوليات مجلس اإلدارة تحديد السلطات 

يا، وتقوم اإلدارة العليا بدورها بتحديد مختلف مسؤوليات والمسؤوليات الرئيسية للمجلس في حد ذاته ولإلدارة العل

 .الموظفين وفقا لتدرجهم الوظيفي

ج. ضمان كفاءة اعضاء مجلس اإلدارة: يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة البنك ذو كفاءة عالية وعلى دراية تامة 

خارجية، ذلك كونه المسئول األساسي  بالدور الرئيسي لهم في عملية الحوكمة وان ال يتأثروا بأية عوامل داخلية او

عن العمليات التي يقوم بها البنك فيجب عليه متابعة أداء البنك وامتالكه للمعلومات الالزمة والكافية التي تساعده 

 .على تحديد أوجه الخلل والقصور وبالتالي قدرته على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب

مراقبة مالئمة ألنشطة البنك بواسطة اإلدارة العليا: بما أن لمجلس اإلدارة دور رقابي تجاه اعضاء د. ضمان توافر 

اإلدارة العليا فهذا داللة على أهمية اإلدارة العليا في الحوكمة والتي يجب عليها أن تمارس الرقابة على المديرين 

 :التنفيذيين فيها مع األخذ بين االعتبار ما يلي

 دخل المفرط في القرارات المتخذة من قبل المديرين التنفيذيين. تجنب الت -

 .مراعاة المهارات والمعرفة الالزمة في مجال معين قبل تحديد المسؤولية فيه -

هـ. االستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون والخارجيون: ان للمراجعين دور حيوي وفعال 

يستوجب على كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا االهتمام بشكل أكبر بعملية المراجعة  في نظام الحوكمة مما

ونشر الوعي بأهميتها بين األطراف العاملين بالبنك "العمال والموظفين"، وكذا العمل على دعم استقاللية ومكانة 

التابعة له، بالتالي تتم االستفادة الفعلية  المراجعين الذين يقومون برفع تقاريرهم إلى مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة

 .من النتائج التي تم التوصل إليها من قبل المراجعين

و. ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك: حتى يتم هذا التوافق يجب على مجلس اإلدارة ان يصادق على 

بذل أقصى جهد لصالح البنك، مع  االمكانات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة العليا وغيرهم من المسئولين على

وجوب وضع نظم األجور في إطار السياسة العامة للبنك بحيث ال تعتمد على أدائه في اآلجال القصيرة لتجنب ربط 

 .الحوافز بحجم المخاطر التي يتحملها

متعاملين مع البنك ز. مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة: تعد الشفافية ضرورية عند تطبيق الحوكمة ألنها تساعد ال

والمشاركين في السوق على تقييم سالمة معامالتهم مع البنوك، ويصبح في مقدورهم معرفة وفهم كفاءة رأس المال 

في البنوك في األوقات المناسبة األمر الذي يؤدي بالمتعاملين للجوء إلى البنوك التي تطبق الممارسات السليمة 

ة الالزمة لذا يجب أن يشمل االفصاح والشفافية كل من هيكل مجلس اإلدارة للحوكمة والتي لديها الكفاية المالي

 .واإلدارة العليا والمعلومات المتعلقة بنظام الحوافز الخاص بالبنك

للتنفيذ الجيد للحوكمة في المصارف البد من توفر بعدين أساسيين يتمثالن في  . أبعاد تنفيذ الحوكمة المصرفية:2

 اآلتي: 

يمكن تعريف القواعد االحترازية على أنها جملة من التدابير التي تسمح ارجي: )القواعد االحترازية(: أ. البعد الخ

بالتخفيض من أو التحكم في المخاطر الناجمة عن المكونات المختلفة للنظام المالي، ويجب ان توضع هذه القواعد 

حقوق الدائنين. تهدف هذه القواعد االحترازية بغرض تحقيق هدفين أساسيين وهما: استقرار النظام المالي وحماية 

  البنوك.وية السالمة البنكية وتطوير نشاط إلى تحقيق التنسيق بين شروط المنافسة البنكية، تق
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تحقيق لتنسيق بين شروط المنافسة: إن الهدف الرئيسي لهذه القواعد هو إنشاء وتعزيز المنافسة البنكية، ألن البيئة  -

 .لنظام البنكي بالتطور والمحافظة على استقر اره وقوتهالتنافسية تسمح ل

تقوية السالمة البنكية: تعتبر النظم االحترازية هدف بالغ األهمية للوقاية من أي أزمة قد تسبب ضعفا للنظام  -

للحفاظ البنكي، لهذا السبب قام المنظمون بإنشاء معايير للرقابة بشكل دائم والمحافظة على استقرار النظام البنكي 

 .على الثقة في هذا النظام وتجنب األزمات التي تنتج عن العمليات البنكية

تطوير نشاط البنوك: لقد اثرت موجة االبتكارات والتطورات المالية التي حدثت في هذه السنوات األخيرة على  -

ب ان تتماشى القواعد وظائف البنوك: ظهور أسواق جديدة، عمليات جديدة، ممارسات بنكية جديدة...الخ، لذا يج

 .االحترازية مع هذه التغيرات خاصة فيما يتعلق بتطور محاسبة العمليات

 ثانيا: البعد الداخلي )طريقة ادارة البنك(:

يتمثل البعد الداخلي للحوكمة المصرفية في األساليب اإلدارية التي تدار بها هذه األخيرة، ويمثل مجلس اإلدارة اآللية 

ب دورا محوريا في رقابة اإلدارة، حيث لم يعد مجلس اإلدارة بعد يساهم في خلق القيمة فقط بل الداخلية، حيث يلع

هو جهاز سلطة وسيطرة، والبحث عن الفرص وخلق معايير اجتماعية، ولمجلس اإلدارة دور رئيسي في رقابة 

عليا المسئولة عن وضع القرارات اإلدارة وهذا من شأنه أن يخفض من تكاليف الوكالة وذلك بالحد من قدرة اإلدارة ال

من ممارسة أي نشاط قد يضر بمصالح البنك ومصالح المساهمين وأصحاب المصالح، ولذلك فإن حجم وتشكيل 

 المجلس يعتبر من السمات أو الخصائص المهمة التي تؤثر على فاعليته وكفاءته في رقابة اإلدارة.

 :ةالمصرفي الكفاءة وفعالية األداء: الثانيالمبحث 

 مفهوم األداء:

يمكن تعريف األداء على أنه انعكاس لقدرة منظمة األعمال وقابليتها على تحقيق أهدافها)(، أي أن األداء هو دالة 

لكافة أنشطة المنظمة، وهو المرأة التي تعكس وضع المنظمة من مختلف جوانبها، وهو الفعل الذي تسعى كافة 

 .األطراف في المنظمة لتعزيزه

 يمكن تلخيص أهمية األداء في النقاط التالية:داء: أهمية األ

 يعتبر أداة توجيه بالنسبة للمنظمة من أجل تحقيق أهدافها.  -

 يعتبر أداة لمعرفة حالة المنظمة. -

 يستعمل كأداة لمعرفة االختالل الواقع عند تحقيق األهداف.  -

 .تحديد سبل لتطوير العملين ودفعهم نحو تطوير أنفسهم -

 إن أهم خصائص األداء يمكن تلخيصها في النقاط التالية:األداء: خصائص 

 يعتبر القاسم المشترك لجميع الجهود التي تبذلها اإلدارة والعاملين.  -

 يساعد على ترجمة النتائج أو تكميمها. -

 .يعتبر أداة لقياس نتائج المنظمة وحساب الخسائر أو الفوائض -
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 العوامل المؤثرة في األداء:

األداء لتأثير العديد من العوامل منها ما هو ذو طبيعة داخلية يمكن للمسير أن يتحكم فيها لزيادة أثارها  يخضع

اإليجابية وتخفيض أثارها السلبية، ومنها ما هو صادر عن المحيط الخارجي يصعب التحكم فيها وبالتالي فهي 

ها وفقا لمعايير مختلفة إلى مجموعات متجانسة، تقتضي التكيف معها أكثر. إذ قد اتجه أغلب الباحثين نحو تصنيف

 واعتمد أكثرهم على مصدر العوامل فصنفوها إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية:

تتمثل في مجموعة المتغيرات والقيود التي تخرج عن نطاق التحكم،  :. العوامل الخارجية المؤثرة في األداء1

استغاللها بتحسين األداء، وقد تكون خطر يؤثر سلبا على أداء  وبالتالي فإن أثارها قد تكون في شكل فرص يسمح

المنظمة، مما يستدعي ضرورة التكيف معها لتخفيف أثارها، خاصة إذا تميزت بعدم الثبات والتعقيد وتنقسم هذه 

 .منظمةالعوامل إلى عوامل اجتماعية اقتصادية، تكنولوجية، سياسية وقانونية تتفاوت في درجة تأثيرها على أداء ال

العوامل االجتماعية: وهي كل القوى المرتبطة بالمجتمع والمؤثرة في نشاط المنظمة، كالعادات والتقاليد السائدة  -

 .والمناخ الثقافي وقوانين العمل المعمول بها، والمعتقدات االجتماعية عن ظروف العمل

يرا على أداء المؤسسة نظرا لطبيعة نشاط العوامل االقتصادية: تعتبر العوامل االقتصادية أكثر العوامل تأث- 

المؤسسة من جهة ولكون المحيط االقتصادي عموما يمثل مصدر مختلف مواردها ومستقبل منتجاتها من جهة 

أخرى، وهي بدورها تنقسم إلى عوامل اقتصادية عامة كالفلسفة االقتصادية للدولة، معدالت نمو ها االقتصادي، 

عدالت التضخم، أسعار الفائدة...الخ، وأخرى قطاعية كوفرة المواد األولية، الطاقة، سياسات التجارة الخارجية، م

درجة المنافسة، هيكل السوق، األيدي العاملة المؤهلة، مستوى األجور في القطاع،...وتتميز العوامل القطاعية عن 

 العامة بتأثيرها المباشر على أداء المؤسسة وفي األجل القصير نسبيا.

التكنولوجية: وتتمثل في التغيرات التي تحدثها التكنولوجيات كإيجاد طرق جديدة لتحويل الموارد إلى سلع  العوامل -

وخدمات، اختراع آالت جديدة من شأنها تخفيض تكاليف اإلنتاج أو وقت الصناعة، إذ أن التحكم في التكنولوجيا 

حققا في ذات الحين امتيازات عديدة كتحسين اإلنتاج المستخدمة هو الضمان الوحيد لحسن فاعلية العملية اإلنتاجية م

كما وكيفا والتقليص في زمن التشغيل واالختصار في الجهد والتكاليف....الخ. باإلضافة إلى التكنولوجيا المرتبطة 

 .باإلعالم واالتصال

ذات التأثير الكبير على األداء  العوامل السياسية أو القانونية: تعتبر العوامل السياسية والقانونية من العناصر الهامة -

االقتصادي للمؤسسة وتتكون هذه العوامل من مؤسسات النظام الحكومي، سياسات الدولة المالية، النقدية، 

الخارجية،... كما تشمل أيضا التشريعات والقرارات اإلدارية وآراء المحاكم، واللوائح واإلجراءات المنظمة 

 :مل السياسية والقانونية العناصر التاليةللمؤسسات، وبصفة عامة تشمل العوا

 السياسة الخارجية للدولة. -

 مدى قدرة النظام على تحقيق االستقرار السياسي. -

 وضوح األهداف على مستوى االقتصاد الوطني.  -

 التشريعات والقوانين. 

بؤ بالقوانين والقرارات ال يجب على المؤسسة التأقلم مع العوامل السياسية فحسب، بل يجب عليها كذلك التن -

 .والسياسات الحكومية وان كان ذلك ليس من السهل، خاصة في الدول النامية
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تتمثل في مختلف المتغيرات الناتجة عن تفاعل عناصر المنظمة الداخلية  :. العوامل الداخلية المؤثرة في األداء2

تغييرات تسمح بزيادة أثارها اإليجابية أو التقليل والتي تؤثر على أدائها، ويمكن للمسير أن يتحكم فيها ويحدث فيها 

من أثارها السلبية. وتتميز هذه العوامل بكثرتها وبالتالي صعوبة حصرها، التداخل فيما بينها، وأيضا التفاوت من 

 حيث درجة تأثيرها والتحكم فيها، ونتيجة لذلك تم تجميعها في مجموعتين رئيسيتين هما:

 يلي: ما العوامل هذه تضم :التقنية أ. العوامل

 المعلومات. معالجة في أو الوظائف في سواء المستعملة التكنولوجيا نوع

 نسبة االعتماد على اآلالت مقارنة بعدد العمال. -

 تصميم المنظمة من حيث المخازن، الورشات، اآلالت.  -

  نوعية المنتج، شكله والغالف. -

 هلكين. مدى توافق منتجات المنظمة مع رغبات المست- 

 نوعية المواد المستعملة في عملية اإلنتاج.  -

 مستويات األسعار. - 

 .الموقع الجغرافي للمنظمة- 

 :تضم على الخصوص ما يلي العوامل البشرية:

 التركيبة البشرية للمنظمة من حيث السن والجنس. -

 مستوى تأهيل أفراد المنظمة. -

 يشغلونها والتكنولوجيا المستخدمة.  التوافق بين مؤهالت العمال والمناصب التي -

 أنظمة المكافآت والحوافز.  -

 .نوعية المعلومات -

األداء الذي تم تحقيقه، وهي  هناك مستويات عديدة لألداء تفيد بالتعرف على مستوى يات األداء:مستو 2/2/5

 تي:كاآل

عة على المدى البعيد والعقود المربحة وهو األداء الذي يبين التفوق في األداء ضمن الصنا األداء االستثنائي: -

 .وااللتزام الواضح من قبل الكادر الرئيسي ووفرة النقد، وازدهار الوضع المالي للمنظمة

 .يبين قيادة الصناعة والحصول على عدة عقود عمل كبيرة، امتالك كادر كفء وذو تحفيز عالي األداء البارز: -

 .بة األداء، وتوفر الكادر الكفء باإلضافة إلى التمتع بوضع مالي جيدوالذي يبين مدى صال األداء الجيد جدا: -

والذي يبين التميز باألداء وفق المعدالت السائدة، مع توازن نقاط القوة والضعف في المنتجات  األداء الجيد: -

 .والخدمات وقاعدة العمالء، مع امتالك وضع مالي غير مستقر

ل سيرورة األداء دون المعدل، وتغلب نقاط الضعف على نقاط القوة في المنتجات هذا المستوى يمث األداء المعتدل: -

 .والخدمات وقاعدة العمالء وعدم سهولة الوصول إلى األموال الالزمة للبقاء والنمو

والذي يمثل األداء دون المعتدل بكثير، مع وضوح لنقاط الضعف جميع المحاور تقريبا، فضال  األداء الضعيف: -

 .صعوبات خطيرة في استقطاب الكوادر المؤهلة، ومواجهة مشاكل خطيرة في الجانب المالي عن وجود

وهو الذي يمثل األداء غير الكفء تماما، ومن المحتمل أن يسبب مشاكل متنوعة وكبيرة في جميع  األداء المتأزم: -

  .محاور المؤسسة
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 فعالية:كفاءة والالوالعالقة بين األداء 

 . مفهوم الكفاءة:1

كل من يساهم في تعظيم القيمة وتخفيض التكاليف، حيث لن يكون كفؤا من يساهم في  تعرف الفعالية على أنها

وقد عرفت كذلك بأنها ، من يساهم في تحقيق الهدفين معا ولكن الكفء تخفيض التكاليف فقط أو في رفع القيمة فقط،

 :ة بين المخرجات والمدخالت. ويعبر عنها بالعالقة التاليةالنسبة بين النتائج المحققة والموارد المستخدمة، أي النسب

 الكفاءة= النتائج المحققة / الموارد المستخدمة = المخرجات / المدخالت

 . مفهوم الفعالية:2

مدى تحقيق المنشأة لألهداف المسطرة طبقا لمعايير يتم تحديدها مسبقا، ويمكن وصف  تعرف الفعالية على أنها

 .طيع تحقيق أهدافها بأنها منشأة فعالةالمنشأة التي تست

 وتحسب الفعالية من خالل العالقة التالية:

 الفعالية = اإلنجاز المحقق / اإلنجاز المحدد

 العالقة بين األداء والكفاءة والفعالية:

لكفاءة سواء يركز العديد من الباحثين على ربط األداء بالفعالية والكفاءة، ويشيرون إلى أن األداء يشمل الفعالية وا

في المستوى التشغيلي، حيث أنه ال يمكن الحكم على المؤسسة التي تمكنت من بلوغ أهدافها أنها حققت مستويات 

جيدة من األداء إذا كان ذلك قد يكلفها الكثير من الموارد يفوق مثيالتها، كذلك بالنسبة للمؤسسة التي تمكنت من 

ن ذلك حقق لها نتائج دون مستوى األهداف المرسومة. ومنه يمكن القول توظيف كامل الموارد المتاحة لديها إذا كا

أن األداء يمثل العالقة بين النتيجة والجهد المبذول سواء تمثل هذا األخير في المال، الوقت وغير ذلك، ويمكن التعبير 

التشغيلية بمستوى معين  عنه بمعايير كمية ونوعية، أو هو مستوى معين من األهداف المحققة سواء االستراتيجية أو

 الضرورية. من الموارد أو التكلفة

 معايير تقييم كفاءة وفعالية األداء المصرفي: 

نستطيع أن نصنف المعايير والمؤشرات التي يستند عليها في تقييم كفاءة وفعالية األداء المصرفي إلى مجموعتين 

 هما: 

شرات التي تستند على كيفية اإلنجاز والطريقة المتبعة في تنفيذ وتشمل على المعايير والمؤ . معايير كيفية اإلنجاز:1

 توجيهات اإلدارة، والتي تربو للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتي من ورائها يمكن تحقيق األهداف

ضائهم المسطرة، بمعنى آخر إن هذه المعايير تتعلق بسلوكية العاملين وأسلوب التعامل مع الزبائن ومحاولة إر

 ونذكر منها ما يلي:

 أ. حسن االستقبال وأسلوب التعامل مع الزبائن. 

 ب. سرعة الخدمة المقدمة إلى الزبائن.

 ج. مدى وفاء الزبائن إلى المصرف الذي يتعاملون معه. 

 د. استقرار العاملين في المصرف وارتباطهم به.

 .ليات المسندة لهمهـ. قناعة العاملين بالمركز الوظيفي الذي يشغلونه والمسؤو
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إن هذه المعايير والمؤشرات توضح لنا رقميا ما تم تحقيقه  . المعايير الرقمية لنتائج ممارسة الوظائف المصرفية:2

 نتيجة لممارسة العاملين لوظائفهم في إطار تحقق األهداف وهي تشمل على ما يلي:

غاية التي يسعى إلى تحقيقها المصرف، لذلك فهناك باعتبار أن الربحية هي ال أ. مؤشرات تحقيق األرباح والربحية:

 :جملة من المعايير التي يمكن االستناد عليها في تقييم ذلك، ونذكر أهمها فيما يلي

إن هذا المعدل يوضح ما درته األموال الخاصة خالل السنة المالية من العوائد،  معدل العائد إلى حقوق الملكية: -

 .الصافية موجبة وكبيرة كلما ارتفع معدل العائدفكلما كانت النتيجة السنوية 

 :ويعبر عنه بالمعادلة التالية

 حقوق الملكية÷ النتيجة السنوية الصافية     =معدل العائد إلى حقوق الملكية 

إن األموال المتاحة للتوظيف هي حقوق الملكية مضاف لها الودائع،  معدل العائد إلى األموال المتاحة للتوظيف: -

 :احتساب معدل العائد لهذه األموال وذلك بنسب النتيجة السنوية الصافية إلى مجموع هذه األموال. كما يليويتم 

 مجموع األصول÷ النتيجة السنوية الصافية  =معدل العائد إلى إجمالي األصول 

ى مجموع األصول، يحتسب هذا المعدل وذلك بقسمة النتيجة الصافية السنوية عل معدل العائد إلى إجمالي األصول: -

 العالقة وفق انطالقا من كون أن المصرف قد استخدم لتحقيق هذه النتيجة جميع أصوله وليس جزءا منها. ويحدد

 :التالية

 الودائع + الملكية حقوق÷ الصافية  السنوية النتيجة =معدل العائد إلى األموال المتاحة 

 ولغرض محددة، كنسب المصرف مالكي إلى المتحققة باحاألر توزيع يتم :المالك إلى الموزعة األرباح نسبة -

 إلى أي استثمروها التي المالكين والمبالغ على الموزعة النسب بين ما المقارنة تتم فإنه األرباح تحقيق كفاءة قياس

 :يلي كما ذلك عن الملكية. ويعبر حقوق

 الملكية حقوق÷ السهم  أرباح   =المالك   إلى الموزعة األرباح نسبة

 األصول لفوائد الصافية النسبة تحديد إلى الوصول لغرض :للتوظيف المتاحة األصول لفوائد الصافية النسبة -

 األموال على وقسمة المحصلة المدفوعة والفوائد المستعملة الفوائد بين ما الفرق تحديد يجب فإنه للتوظيف المتاحة

 :يلي كما للتوظيف المتاحة

 المتاحة األموال÷ المدفوعة  الفوائد - المستلمة الفوائد  =للتوظيف  المتاحة األصول فوائد نسبة

 :التالية بالعالقة عنها يعبر كما

 المتاحة األموال÷ الودائع  على الفوائد - القروض على الفوائد =للتوظيف  المتاحة األصول فوائد نسبة

 التي األصول الحاصل في النمو مقدار قياس إلى تهدف المؤشرات من المجموعة هذه إن: النمو تحقق . مؤشرات2

 :ما يلي المؤشرات هذه بين ومن معينة، زمنية فترة خالل الملكية وحقوق المصرف يمتلكها

 السنة خالل المصرف يمتلكها التي األصول قيمة بمقارنة وذلك المعدل هذا استخراج يتماألصول:  نمو أ. معدل

 :يلي كما وذلك مجموع األصول إلى ينسب الفرق نوا تسبقها السنوات التي أو السنة مع األخيرة

 السابقة في السنة األصول مجموع –  السنة  تلك في األصول مجموع    =معينة لسنة األصول نمو مقدار

 .األصول قيمة في تناقص هناك كان إذا سالبا أو موجبا يكون أن يمكن المعدل هذا علما بأن
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 منسوب معينة سنة في المصرف أصول مجموع بين ما العالقة بإيجاد ذلكو قياسه يتم المعدل هذا إنالرفع:  معدل

 بالعالقة عنها حقوق الملكية، والمعبر فيها زيدت ا ت التي رت ا الم عدد يوضح أنه آخر بمعنى الملكية، حقوق إلى

 :التالية

 × 100%الملكية  حقوق÷ األصول  مجموع =الملكية(  حق )مضاعف الرفع معدل

الخاصة"  "األموال الملكية حقوق بين ما العالقة بإيجاد وذلك المعدل هذا يحتسبالملكية:  بحق تفاظاالح ب. معدل

 على المساهمين: الموزعة األرباح استبعاد بعد الصافية السنوية النتيجة إلى منسوبة األخيرة للسنة

 الموزعة رباحاأل  -الصافية السنوية النتيجة÷ الملكية  حقوق  = الملكية بحق االحتفاظ معدل

 األمان قياس لغرض المصرف يستعملها التي والمؤشرات المقاييس من جملة هناك :األمان قياس . مؤشرات3

 :أدناه أهمها نعرض االلتزامات، على مواجهة وامكانيته

 طريق عن وذلك أصحابها، إلى الودائع رد على المصرف قابلية قياس يتمالودائع:  رد على المصرف أ. قابلية

 :يلي كما لديه، وذلك الودائع واجمالي الملكية حقوق بين ما العالقة وتحديد حتسابا

 × 100%الودائع  إجمالي÷ الملكية  حقوق =الودائع  رد على المصرف قابلية

 .األخرى التجارية المصارف مع مقارنتها يتم عليها والحكم القابلية هذه تقييم ولغرض

 كما احتسابها ويتم السائلة، غير األصول هي الخطرة باألصول يقصدرة: الخط لألصول الملكية حقوق ب. معدل

 :يلي

 السائلة األصول   - األصول مجموع   =   الخطرة األصول

 غير األصول األخرى وباقي الثابتة، األصول المالية، األوراق أنواعها، بكافة الممنوحة القروض على وتشتمل

 .السائلة

 ما غالبا عملية بيعها وان بيعها بعد إال نقدية إلى تتحول ال ألنها وذلك الخطرة باألصول سميت األصول هذه إن

 .إلى نقدية تتحول لكي يطول قد لوقت تحتاج األخرى واألصول القروض أن كما خسائر تصاحبها

 :يلي كما الخطرة واألصول الملكية حقوق بين ما العالقة احتساب يتم

 السائلة األصول -األصول مجموع÷  الملكية  حقوق = الخطرة  لألصول الملكية حقوق معدل

 100% بـ  النتيجة بترجيح وذلك مئوية كنسبة استخراجها ويمكن

 على المصرف قابلية توضح العالقة هذه إنالمالية:  األوراق في االستثمار مخاطر مقابلة في األمان ج. هامش

 الملكية حقوق بنسب تحديدها وذلك ويتم المالية، وراقاأل في استثمارية قيمة هبوط عن تنجم التي المخاطر مواجهة

 :يلي كما المالية األوراق في االستثمارات جميع إلى

 المالية األوراق في االستثمارات مجموع÷ الملكية  حقوق = االستثمار  مخاطر مقابلة في األمان هامش

 المصرف في الالزمة السيولة مقدار قياس إلى تهدف المؤشرات من المجموعة هذه إن :السيولة قياس . مؤشرات4

 :يلي ما المؤشرات هذه أهم ومن معينة، زمنية فترة خالل تستحق أن يمكن التي االلتزامات تضمن مواجهة التي

 السيولة قسمة طريق عن النسبة هذه استخراج يتمالجارية:  الودائع مجموع إلى النقدية للسيولة المئوية أ. النسبة

 :كما يلي 100 بـ عليها المتحصل النتيجة وترجيح الجارية الودائع وعمجم على النقدية
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 × 100الجارية  الودائع مجموع÷ النقدية  السيولة

 للنقدية المئوية النسبة احتساب طريق عن السيولة قياس يمكنالودائع:  إجمالي إلى النقدية للسيولة المئوية النسبة -

 :يلي ية" كماالجار وغير "الجارية الودائع مجموع إلى

 × 100  الودائع  إجمالي÷ النقدية  السيولة

 مجموع من الجارية الودائع مقدار تعكس النسبة هذه إنالودائع:  مجموع إلى الجارية للودائع المئوية النسبة -

 :يلي كم وتحسب المصرف لدى الودائع

 × 100 الودائع  مجموع÷ الجارية  الودائع

 :التالية بالعالقة النسبة هذه تحسبالملكية:  قوقح إلى الجارية الودائع نسبة -

  × 100 حقوق الملكية÷ الجارية  الودائع

 وأهدافه بغاية المصرف ترتبط أعاله، ذكرها الوارد والمعايير المؤشرات مجاميع بأن نالحظ تقدم ما على بناء

 يرمي كما تحقيقها، المصرف إلى يسعى التي الربحية ومستوى األرباح بتحقق تتعلق األولى فالمجموعة الرئيسية،

 مؤشرات "المجموعة الثانية"، أما النمو تحقق ومؤشرات معايير تعكسه ما وذلك والنمو التوسع إلى المصرف

 مؤشرات نجد األخير وفي المصرف لنشاطه، ممارسة خالل وتحققه األمان مستوى توضح فهي الثالثة المجموعة

 .المفاجئة والسحوبات المستحقة اماتااللتز مواجهة وامكانية السيولة قياس

 :المصرفيداء األالحوكمة وعالقتها ب

 :يمكن توضيح هذه العالقة من خالل المحاور التالية

تؤكد البحوث والدراسات بوجود عالقة طردية بين  وجود عالقة طردية بين تطبيق الحوكمة ومستوى األداء:. 1

ة عامة، وفي البنوك بصفة خاصة، ويعزز ذلك أن التطبيق تطبيق الحوكمة ومستوى األداء في المؤسسات بصف

الجيد لمبادئ الحوكمة يرتبط بأداء مرتفع لشركة أو لبنك، حيث أن وجود مجلس إدارة غالبية أعضاءه من الخارج 

يتمتعون باستقاللية ولديهم الخبرة والكفاءة والمؤهالت العلمية، يؤدي إلى زيادة فاعلية وكفاءة مجلس اإلدارة 

اللجان الرقابية التي يقوم بتشكيلها من أعضاء المجلس المستقلين، حيث سيبذل هؤالء األعضاء قصارى جهدهم و

للحفاظ على وحماية حقوق المساهمين من أي تالعب أو استيالء من جانب اإلدارة، وذلك ألن األعضاء من الخارج 

ما أنهم يتقاضون البدالت والمكافآت من حقوق المستقلين ال تربطهم أي عالقات عمل أو صلة قرابة باإلدارة، ك

المساهمين، مما يزيد من والئهم ويدفعهم إلى بذل الجهد والعناية، كما أن هدفهم سيكون الحفاظ على سمعتهم 

كمتخذي قرار وأعضاء مجلس إدارة مستقلين، ويؤدي هذا إلى وجود رقابة داخلية فعالة على المدير التنفيذي 

هم على العمل لمصلحة الشركة أو البنك وتطوير األداء حيث إنهم سيكونون عرضة للتغيير أو والمديرين مما يحفز

تخفيض أو منع مكافأتهم في حالة األداء الضعيف.... وأيضا فإن حجم مجلس اإلدارة يرتبط باألداء المرتفع، وذلك 

نات، لجنة المكافآت، لجنة المخاطر، لجنة لتعدد لجان المجلس الرقابية (لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات، لجنة التعيي

الحوكمة، ولجنة الموارد البشرية ......... وتلك اللجان يجب أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وأن يكونوا جميعهم من 

الخارج ومستقلين، واذا كان األعضاء من الخارج المستقلين يمثلون غالبية المجلس أي ثمانية أعضاء كحد أدنى، 

 أن هناك أكثر من عضو مستقل سيكون عضوا في أكثر من لجنة، لذلك نجد 
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ولضمان أن يخصص العضو المستقل الوقت الكافي وأن يبذل الجهد المطلوب فيجب أن ال يكون عضوا في أكثر 

من لجنتين من لجان المجلس حتى تقوم اللجان بدورها الرقابي بكفاءة وفاعلية مما ينعكس إيجابيا على أداء اإلدارة 

 .لعاملينوا

كما أن جودة تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية من حيث التزام البنك باإلفصاح عن نتائج النشاط واألعمال واألداء 

المالي والتشغيلي، وعن كل ما يحدث بالداخل وله أثار أو نتائج تمس أو يهتم بها المساهمون وأصحاب المصالح 

داء ونشاط اإلدارة من خالل قياس وفحص وتحليل النتائج المحققة يمثل آلية للرقابة الخارجية تعمل على مراقبة أ

ومقارنتها بما هو متوقع أو مستهدف لتحديد أو التوصل إلى معرفة ما إذا كان المدير التنفيذي الرئيسي أو العضو 

لجهد واتخاذ المنتدب والمديرون قد قاموا بأداء واجباتهم وتنفيذ مسؤولياتهم، مما يحفز ويدفع اإلدارة إلى بذل ا

القرارات السليمة لزيادة األرباح وتعظيم ثروة المساهمين وتحقيق األهداف واالهتمامات المختلفة ألصحاب 

وأيضا فإن االهتمام والحرص على أن يكون هناك فصل واضح بين منصب ومسؤوليات رئيس مجلس  .المصالح

يكون هناك شخصان يشغل أحدهما منصب رئيس اإلدارة والمدير التنفيذي الرئيسي أو العضو المنتدب، أي أن 

المجلس واآلخر منصب العضو المنتدب أو المدير التنفيذي الرئيسي، يؤدي هذا إلى تطوير العمل وارتفاع األداء، 

والسبب في ذلك عندما يكون هناك شخص واحد يشغل المنصبين فإن ذلك يسمح بتركيز السلطة مما يؤدي إلى 

تاحة ألعضاء المجلس اآلخرين وبهذا يصبح مجلس اإلدارة تحت سيطرة المديرين، مما التحكم في المعلومات الم

 يمنع المجلس من إنجاز وتنفيذ المهام بفاعلية ومراقبة القرارات الهامة والحيوية

يكون ارتباط الحوكمة بعالقة موجبة أو سالبة مع أداء  :المصرفيداء سلبية األأو  إيجابيةارتباط الحوكمة بعالقة 

 البنك معبرا عنه أو داال عليه بالمؤشرات اآلتية:

ويوضح هذا المعدل مدى كفاءة اإلدارة في تخصيص وتوزيع أصول البنك المتاحة  . مؤشر العائد على األصول:1

 .بين االستخدامات والتوظيفات المناسبة والتي تدر أرباحا وتحقق عائدا مرتفعا

والقيمة المرتفعة لهذا المؤشر تشير إلى تقييم فة اإلستبدالية لألصول: . مؤشر القيمة السوقية لألصول إلى التكل2

مرتفع للبنك مما يدل على أن هناك قيمة قد تم إضافتها بواسطة اإلدارة، وأن التنظيم الداخلي للبنك فعال وكفء، كما 

 .ال يوجد مشاكل وكالة بين المالك واإلدارة ومن ثم فإن تكاليف الوكالة تكون منخفضة

ويعكس كفاءة اإلدارة في استخدام أموال المساهمين وقدرتها على تحقيق األرباح مؤشر العائد على حق الملكية:  .3

 .من تلك األموال

ويوضح مدى جودة إدارة البنك وكفاءة إدارة المخاطر من حيث  . مؤشر القروض الرديئة إلى إجمالي القروض:4

وتركيزها في عدد معين من العمالء أو القطاعات دون تنويع عدم اندفاع اإلدارة وتوسعها في منح القروض 

للمخاطر وإجراء الدراسات والتحليالت الالزمة لقدرة وامكانية العميل للوفاء بالتزاماته تجاه البنك، والمتابعة 

لعميل من المستمرة لالئتمان للتحقق من مدى تنفيذ السياسة االئتمانية وشروط االئتمان والتعرف على ما قد يعترض ا

عقبات في الوقت المناسب، وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة البنكية واستخدام 

 .األساليب الحديثة في القياس والتحكم وتخفيض تلك المخاطر

ويعكس قدرة وكفاءة إدارة البنك في توظيف ودائع العمالء في شكل قروض  . مؤشر القروض إلى الودائع:2

 وتسهيالت ائتمانية،
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حيث تعتبر من أهم األنشطة التي تقوم بها البنوك فهي أحد وظائفها الرئيسية وتمثل نسبة كبيرة من استخدامات  

األموال، حيث تحصل البنوك على عموالت وفوائد تشكل جزءا كبيرا من أرباحها، كما توضح هذه النسبة وضع 

 .السيولة بالبنك وكفاءة إدارتها

ويعكس كفاءة اإلدارة في تخصيص وتوزيع األصول المتاحة للتوظيف  فوائد المحصلة إلى األصول:. مؤشر ال6

بين أوجه االستثمار واالستخدامات، كما يوضح كفاءة إدارة األصول والخصوم، وينتج عن ذلك االستثمار وتلك 

صول في أرصدة لدى البنوك االستخدامات عائد يدخل ضمن بند اإليرادات في قائمة الدخل.... وتتمثل تلك األ

 ...األخرى، وأذون خزانة، وسندات حكومية، وقروض للعمالء والبنوك،

كلما كان هذا المؤشر مرتفعا دل ذلك على عدم كفاءة وجودة ضعيفة  . مؤشر الفوائد المدفوعة إلى األصول:7

توسع البنك في قبول الودائع باختالف إلدارة البنك، حيث يتم دفع فوائد تمثل تكلفة ودائع العمالء واالقتراض نتيجة 

أنواعها أو الحصول على قروض من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى، مما يدل على عدم كفاءة إدارة األصول 

والخصوم، وأيضا اعتماد البنك بشكل كبير في قيامه باألنشطة والعمليات البنكية على الموارد الخارجية وليس على 

لى ارتفاع تكلفة الموارد المالية، وإذا كان هذا المؤشر منخفضا فإن هذا يدل على كفاءة موارده الذاتية، كما يدل ع

اإلدارة في الحصول على التمويل الالزم من موارد البنك الذاتية وهناك إدارة جيدة لألصول والخصوم، أو يدل على 

ة المختلفة سواء الدولية أو المحلية انخفاض تكلفة الموارد المالية، نتيجة الحصول على قروض من المؤسسات المالي

بتكلفة منخفضة. وان وجود مجلس إدارة تتوفر فيه الخصائص المهمة "الحجم، التشكيل، االستقاللية......"، مما 

يساعده على القيام بوظائفه الرقابية بكفاءة وفاعلية، وينعكس هذا على الدائنين من حيث التأكد والثقة في نزاهة ودقة 

 .لمحاسبية وإعداد التقارير المالية فيقدمون األموال مقابل فائدة منخفضةالعمليات ا

 الفصل الثالث: الدراسة الميدانية:

 المبحث األول: إجراءات الدراسة:

( استمارة استبانة على أفراد 64تم اختيار عينة طبقية عشوائية، حيث قام الباحث بتوزيع عدد )عينة الدراسة: 

 ( استمارة استبانة.61عدد المستلم منها )مجتمع الدراسة، وبلغ ال

 التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة:

 . العمر:1

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير العمر ألفراد عينة الدراسة:3/1/1يوضح الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

30 عام أقل من     21 52.5 

عام   31 إلى أقل من 40 من     18 45.0 

عام   41 إلى أقل من 50 من     1 2.5 

 100% 40 المجموع

 .م2018المصدر: إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، 
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( 21سنة فأقل( من أفراد عينة الدراسة بلغ عددهم )  (30أن الذين تبلغ أعمارهم (3/1/5)يتضح من الجدول رقم 

( فرد 18أراد عينة الدراسة بلغ عددهم ) سنة( من31-40 (، وأن الذين تبلغ أعمارهم )من %(52.5فرد بنسبة 

( فرد نسبته 1سنة( من أفراد عينة الدراسة بلغ عددهم )31-50 (، وأن الذين تبلغ أعمارهم )من 45.0%بنسبة )

(%2.5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهل العلمي: . 3

 لدراسة( التكرارات والنسب المئوية لمتغير المؤهل العلمي ألفراد عينة ا3/1/2يوضح الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة 

 20.0 8 دبلوم وسيط

 57.5 23 بكالوريوس

 22,5 9 دبلوم عالي

 %100 40 المجموع

 م.2018المصدر: إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، 

نسبة ( أفراد ب8إن أفراد عينة الدراسة من حملة الدبلوم الوسيط بلغ عددهم ) (3/1/6)يتضح للباحث من الجدول رقم 

( فرداً، وأن حملة الدبلوم العالي بلغ %(57.5( فرد بنسبة 23(، وأن حملة البكالوريوس بلغ عددهم )%20.0)

 (.22.5( بنية )9عددهم )
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 التخصص العلمي: . 3

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير التخصص العلمي ألفراد عينة الدراسة3/1/3يوضح الجدول رقم )

 النسبة لتكرارا الفئة

 22.5 9 محاسبة

 45.0 18 إدارة أعمال

 25,0 10 بنوك

 2.5 1 قانون

 2.5 1 تمويل

 2.5 1 تسويق

 %100 40 المجموع

 م.2018المصدر: إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، 

( 9غ عددهم )إن أفراد عينة الدراسة من التخصص العلمي للمحاسبة بل (3/1/7)يتضح للباحث من الجدول رقم 

(، وإن 45.0%( فرد بنسبة )18(، وإن التخصص العلمي إلدارة األعمال بلغ عددهم )%(22.5أفراد بنسبة 

( 1(، وإن التخصص العلمي للقانون بلغ عددهم )25.0%( أفراد بنسبة )10التخصص العلمي للبنوك بلغ عددهم )

(، وإن التخصص العلمي 2.5%( فرد بنسبة )1(، وإن التخصص العلمي للتمويل بلغ عددهم )2.5%فرد بنسبة )

 (.2.5%( فرد بنسبة )1للتسويق بلغ عددهم )
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 المستوى الوظيفي: . 4

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير المستوى الوظيفي ألفراد عينة الدراسة3/1/4يوضح الجدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى الوظيفي 

 17.5 7 رئيس قسم

 20.0 8 ير ماليمد

 25.0 10 محاسب

 7.5 3 مراجع داخلي

 17.5 7 خدمة العمالء

 2.5 1 مدير فرع

 10.0 4 مدير مبيعات

 %100 40 المجموع

 م.2018المصدر: إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية،  

( أفراد بنسبة 7دهم )إن أفراد عينة الدراسة من وظيفة رئيس قسم بلغ عد (3/1/8)يتضح للباحث من الجدول رقم 

( أفراد 10(، ووظيفة المحاسب بلغ عددهم )25.0%( أفراد بنسبة )10(، ووظيفة المحاسب بلغ عددهم )%(20.0

(، ومن وظيفة خدمة العمالء بلغ 7.5%( أفراد بنسبة )3(، ومن وظيفة مراجع داخلي بلغ عددهم )25.0%بنسبة )

(، ومن وظيفة مدير 2.5%( فرد بنسبة )1دير فرع بلغ عددهم )(، ومن وظيفة م17.0%( أفراد بنسبة )7عددهم )

 (.10.0%( أفراد بنسبة )4مبيعات بلغ عددهم )
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 سنوات الخبرة: . 5

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة3/1/5يوضح الجدول رقم )

 النسبة التكرار الخبرة

 37.5 15 سنوات 5أقل من 

 42.5 17 سنوات 6-10

 10.0 4 سنة 11-15

 10.0 4 سنة فأكثر15

 %100 40 المجموع

 م.2018المصدر: إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، 

( بنسبة 15سنوات بلغ عددهم )5 أن الذين تبلغ سنوات خبرتهم أقل من  (3/1/9)يتضح للباحث من الجدول رقم 

( 42.5%( بنسبة )17سنوات( بلغ عددهم ) 10-6دراسة، والذين تبلغ سنوات خبرتهم )( من أفراد عينة ال%37.5)

( من أفراد 10.0%( بنسبة )4سنوات( بلغ عددهم ) 15-11من أفراد عينة الدراسة، والذين تبلغ سنوات خبرتهم )

 (.10.0%( بنسبة )4سنة فأكثر( بلغ عددهم )15عينة الدراسة، والذين تبلغ سنوات خبرتهم )

 

 

 

 

 

( أفراد بنسبة 7إن أفراد عينة الدراسة من وظيفة رئيس قسم بلغ عددهم ) (3/1/8)يتضح للباحث من الجدول رقم 

( أفراد 10(، ووظيفة المحاسب بلغ عددهم )25.0%( أفراد بنسبة )10(، ووظيفة المحاسب بلغ عددهم )%(20.0

(، ومن وظيفة خدمة العمالء بلغ 7.5%د بنسبة )( أفرا3(، ومن وظيفة مراجع داخلي بلغ عددهم )25.0%بنسبة )

(، ومن وظيفة مدير 2.5%( فرد بنسبة )1(، ومن وظيفة مدير فرع بلغ عددهم )17.0%( أفراد بنسبة )7عددهم )

 (.10.0%( أفراد بنسبة )4مبيعات بلغ عددهم )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الميدانية:

تحليل البيانات التي تم تجميعها، فقدد تدم اسدتخدام العديدد مدن األسداليب اإلحصدائية المناسدبة لتحقيق أهداف الدراسة، و

والتدي يرمدز لهدا  Statistical Package for Social Sciencesباسدتخدام الحدزم اإلحصدائية للعلدوم االجتماعيدة 

 (.SPSSاختصاراً بالرمز )

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:
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رارات، والنسدب المئويدةل للتعدرف علدى خصدائص أفدراد عيندة الدراسدة، وتحديدد اسدتجاباتهن تجداه عبدارات التك .0

 المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

 

"ل وذلدك للتعدرف علدى متوسدط اسدتجابات أفدراد Weighted Meanالمتوسدط الحسدابي المدوزون )المدرجح( " .0

المحاور، كما أنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات 

 موزون. 

"ل وذلددك لمعرفددة مدددى ارتفدداع، أو انخفدداض اسددتجابات أفددراد عينددة الدراسددة عددن Meanالمتوسددط الحسددابي " .3

 المحاور الرئيسة، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي.

ل للتعرف على مددى انحدراف اسدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة لكدل "Standard Deviation"االنحراف المعياري  .6

عبددارة مددن عبددارات متغيددرات الدراسددة، ولكددل محددور مددن المحدداور الرئيسددة عددن متوسددطها الحسددابي. ويالحددظ أن 

اسدة، االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عيندة الدراسدة لكدل عبدارة مدن عبدارات متغيدرات الدر

 إلى جانب المحاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات، وانخفض تشتتها.

 .معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة .2

 .معامل كرونباخ ألفا للتحقق من الثبات لألداة .4

 المبحث الثاني: تحليل بيانات الدراسة:

فيمددا يلددي الجددداول والرسددومات البيانيددة للتكددرارات والنسددب المئويددة لعبددارات دراسللة: التحليللل الوصللفي لبيانللات ال

 فرضيات الدراسة.

 Pearson's Correlation)للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

Coefficient)ة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ل للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرج

 العبارة، وتوضح الجداول التالية معامالت االرتباط لكل محور من المحاور بما فيها من عبارات.

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكلية للمحور( 3/1/6)الجدول رقم 

 المحور األول

 (كمة المصرفية يساعد في رفع كفاءة وفعالية األداء المصرفيااللتزام بتطبيق الحو)الفرضية األولى: 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 13830** 6 13498** 

0 13706** 2 13767** 

3 13724** - - 

 فأقل  1310** دال عند مستوى الداللة 

باط كل عبارة من العبارات مع بُعدها موجبدة، ودالدة إحصدائياً عندد مسدتوى ( أن قيم معامل ارت3يتضح من الجدول )

( فأقلل مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحدور األول، ومناسدبتها لقيداس مدا أُعددت 1310الداللة )

  لقياسه. 
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 كلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة ال( 3/1/7)الجدول رقم 

 المحور الثاني

 وفقا والشفافية اإلفصاح مستويات تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى )الفرضية الثانية:  

 (الدولية الممارسات ألفضل

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 13744** 6 13430** 

0 13708** 2 13710** 

3 1728** - - 

 فأقل  1310** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع بُعدها موجبدة، ودالدة إحصدائياً عندد مسدتوى 6يتضح من الجدول )

أُعددت  ( فأقلل مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور الثاني، ومناسدبتها لقيداس مدا1310الداللة )

 لقياسه. 

   أ( ثبات أداة الدراسة:

تدددم التأكدددد مدددن ثبدددات أدوات الدراسدددة مدددن خدددالل اسدددتخدام معامدددل الثبدددات ألفاكرونبددداخ )معادلدددة ألفدددا كرونبددداخ( 

(Cronbach's Alpha (α).) 

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة2جدول رقم )

 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

الفرضية األولى: اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى تنفيذ توصيات 

 لجنة بازل للرقابة المصرفية
7 13876 

الفرضية الثانية:  تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح الكافي في 

 القوائم والتقارير المالية للمصرف
4 13770 

 13871 03 الثبات العام

(، وهدذا يددل علدى أن االسدتبانة تتمتدع 13871( أن معامدل الثبدات العدام عدالث حيدث بلدغ )2رقدم )يتضح مدن الجددول 

 بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

 إجراءات تطبيق الدراسة:

 نياً باتباع الخطوات التالية: بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتها، وصالحيتها للتطبيق، قام الباحث بتطبيقها ميدا

 توزيع االستبانة. .0

 ( استبانة. 61جمع االستبانات بعد تعبئتها ، وقد بلغ عددها ) .0
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 مراجعة االستبانات، والتأكد من صالحيتها، ومالءمتها للتحليل. .3

 

 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

خدام العديدد مدن األسداليب اإلحصدائية المناسدبة لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقدد تدم اسدت

والتدي يرمدز لهدا  Statistical Package for Social Sciencesباسدتخدام الحدزم اإلحصدائية للعلدوم االجتماعيدة 

 (.SPSSاختصاراً بالرمز )

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

راد عينة الدراسة، وتحديد استجاباتهن تجاه عبارات المحاور التكرارات، والنسب المئويةل للتعرف على خصائص أف .0

 الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

"ل وذلدك للتعدرف علدى متوسدط اسدتجابات أفدراد عيندة Weighted Meanالمتوسط الحسابي الموزون )المدرجح( " .0

ب أعلددى متوسددط حسددابي الدراسدة علددى كددل عبددارة مددن عبدارات المحدداور، كمددا أندده يفيددد فددي ترتيدب العبددارات حسدد

 موزون. 

"ل وذلك لمعرفة مدى ارتفداع، أو انخفداض اسدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة عدن المحداور Meanالمتوسط الحسابي " .3

 الرئيسة، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي.

جابات أفراد عينة الدراسة لكل عبدارة ل للتعرف على مدى انحراف است"Standard Deviation"االنحراف المعياري  .6

من عبدارات متغيدرات الدراسدة، ولكدل محدور مدن المحداور الرئيسدة عدن متوسدطها الحسدابي. ويالحدظ أن االنحدراف 

المعياري يوضح التشتت فدي اسدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة لكدل عبدارة مدن عبدارات متغيدرات الدراسدة، إلدى جاندب 

 ت قيمته من الصفر تركزت االستجابات، وانخفض تشتتها.المحاور الرئيسة، فكلما اقترب

 .معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة .2

 .معامل كرونباخ ألفا للتحقق من الثبات لألداة .4

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

ة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة يتناول هذا الفصل عرضا تفصيلياً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالي

وفق المعالجات اإلحصائية المناسبة، ومن ثم تفسير هدذه النتدائج وفدق مدا يدتم التوصدل إليده، فدي ضدوء األطدر النظريدة، 

 والدراسات السابقة، وذلك على النحو التالي:

 :كفاءة وفعالية األداء المصرفي االلتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يساعد في رفعالفرضية األولى: أوالً: 

، تددم حسدداب االلتددزام بتطبيددق الحوكمددة المصددرفية يسدداعد فددي رفددع كفدداءة وفعاليددة األداء المصددرفي مدددىللتعددرف علددى 

التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتدب السدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة 

، وجداءت النتدائج تزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يساعد في رفع كفاءة وفعاليدة األداء المصدرفيااللمدى على عبارات 

 كما يلي:

 

 

 



 

25 

 

 

 

( استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى رفع كفاءة 6جدول رقم )

 قةوفعالية األداء المصرفي مرتبة تنازلياً حسب متوسطات المواف

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 ال أوافق محايد أوافق

0 

تهدددددددف الحوكمددددددة 

المصدددددددرفية إلدددددددي 

وجدددددددددود جهدددددددددات 

رقابيدددة تعمدددل علدددى 

رفددع كفدداءة وفعاليددة 

 األداء المصرفي

 7 7 04 ك

0368 13786 0 
% 

4231 0732 0732 

4 

م بالحوكمدددة االلتدددزا

المصددددددرفية يدددددددعم 

ثقددددددة المسددددددتثمرين 

المحليدددددددددددددددددددددددددددين 

والددددددددددددددددددددددددددوليين 

 لالستثمار بالبنك.

 0 07 00 ك

0368 13299 0 
% 

2032 6032 231 

7 

الحوكمددددددددددددددددددددددددددددة 

المصدددددددرفية هدددددددي 

عبدددارة عدددن نشددداط 

فعددددددددال ومسددددددددتقر 

يهدددددددددددددف الددددددددددددي 

مسددددددددددددددددددددددددددددداعدة 

المؤسسدددات الماليدددة 

التحقدددق مدددن كفددداءة 

وفعاليدددددددددددددددة األداء 

 المصرفي

 2 00 06 ك

0367 13704 3 
% 

4131 0732 0032 

6 

تطبيددددددق الحوكمددددددة 

المصدددددرفية يدددددؤدي 

الددي صدددق وعدالددة 

القددددددددوائم الماليددددددددة 

وبالتددددددالي يسدددددداعد 

علددددى رفددددع كفدددداءة 

وفعاليدددددددددددددددة األداء 

 المصرفي

 7 8 02 ك

0362 13783 6 
% 

4032 0131 0731 

2 

االسددددددددددددددددددددددددددتعانة 

بالحوكمددددددددددددددددددددددددددة 

المصدددددرفية يدددددؤدي 

إلددددي زيددددادة جددددودة 

وائم التقدددددارير والقددددد

 المالية للمؤسسة.

 4 03 00 ك

0338 13761 2 
% 

2032 3032 0231 

 4 13817 0338 8 9 03 كتسددددددعي الحوكمددددددة  0
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 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 ال أوافق محايد أوافق

المصدددددددرفية إلدددددددى 

التحقددددق مددددن مدددددى 

التددددددددزام  البنددددددددوك 

والمصدددددارف مدددددن 

رفددع كفدداءة وفعاليددة 

 األداء المصرفي

% 

2732 0032 0131 

3 

تطبيددددددق الحوكمددددددة 

المصدددددرفية ينمددددددي 

ارات ثقافدددددددة ومهددددددد

وقدددددرات العدددداملين 

علددددى رفددددع كفدددداءة 

وفعاليدددددددددددددددة األداء 

 المصرفي

 9 8 03 ك

0332 13836 7 
% 

2732 0131 0032 

 المتوسط العام
0363 13701 

رفدع الحوكمدة المصدرفية يدؤدي إلدى بتطبيدق مدى اإللتزام على  ( أن أفراد عينة الدراسة موافقون4يتضح في الجدول )

 الثالثديمن فئدات المقيداس  الثالثة(، وهو متوسط يقع في الفئة 3311من  0363بمتوسط )مصرفي كفاءة وفعالية األداء ال

 على أداة الدراسة. أوافق(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار 3311إلى  0332)من 

كمدة الحوبتطبيدق مالمدح اإللتدزام مدن  سدبعة( أن أفدراد عيندة الدراسدة موافقدون علدى 4ويتضح من النتائج في الجددول )

تي تم ل( ا3،  0،  2،  6،  7،  4،  0رقم ) اتتتمثل في العباررفع كفاءة وفعالية األداء المصرفي المصرفية يؤدي إلى 

 ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ، كالتالي:

رفدع كفداءة وفعاليدة تهدف الحوكمدة المصدرفية إلدي وجدود جهدات رقابيدة تعمدل علدى  ( وهي:"0جاءت العبارة رقم ) .0

 (.3من  0368" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )األداء المصرفي

ليدين والددوليين لالسدتثمار يددعم ثقدة المسدتثمرين المحالحوكمدة المصدرفية بااللتدزام  ( وهدي:"4جاءت العبدارة رقدم ) .0

 (.3من  0368عينة الدراسة عليها بمتوسط ) " بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفرادبالبنك

الحوكمددة المصددرفية هددي عبددارة عددن نشدداط فعددال ومسددتقر يهدددف الددي مسدداعدة  ( وهددي:"7جدداءت العبددارة رقددم ) .3

" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها رفع كفاءة وفعالية األداء المصرفي فيالمؤسسات المالية 

 (.3من  0367بمتوسط )

تطبيق الحوكمدة المصدرفية يدؤدي الدي صددق وعدالدة القدوائم الماليدة وبالتدالي يسداعد  ( وهي:"6جاءت العبارة رقم ) .6

" بالمرتبددة الرابعددة مددن حيددث موافقددة أفددراد عينددة الدراسددة عليهددا بمتوسددط رفددع كفدداءة وفعاليددة األداء المصددرفيعلددى 

 (.3من  0362)

تقددارير والقددوائم الماليددة يددؤدي إلددي زيددادة جددودة اللحوكمددة المصددرفية ااالسددتعانة  ( وهددي:"2جدداءت العبددارة رقددم ) .2

 (.3من  0338" بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )للمؤسسة
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فدي رفدع تسعي الحوكمة المصرفية إلى التحقق من مددى التدزام  البندوك والمصدارف  ( وهي:"0جاءت العبارة رقم ) .4

مدن  0338" بالمرتبة السادسة مدن حيدث موافقدة أفدراد عيندة الدراسدة عليهدا بمتوسدط )ية األداء المصرفيكفاءة وفعال

3.) 

رفدع كفداءة تطبيق الحوكمة المصدرفية ينمدي ثقافدة ومهدارات وقددرات العداملين علدى  ( وهي:"3جاءت العبارة رقم ) .7

 (.3من  0332ينة الدراسة عليها بمتوسط )" بالمرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عوفعالية األداء المصرفي

رفدع كفداءة وفعاليدة األداء تدزام بتطبيدق الحوكمدة المصدرفية يدؤدي إلدى أن االليتضح من خالل النتائج الموضحة أعداله 

لتزام بتطبيق الحوكمة المصدرفية يعدزز مدن تطبيدق اللدوائح والمعدايير الماليدة ممدا االوتفسر هذه النتيجة بأن  المصرفي،

 .رفع كفاءة وفعالية األداء المصرفيإلى يؤدي 

رفدع كفداءة وعليه بناء على هذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أن اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يدؤدي إلدى 

 .وفعالية األداء المصرفي

 وفقا والشفافية اإلفصاح مستويات تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى  ثانياً: الفرضية الثانية:

 .الدولية الممارسات ألفضل

 ألفضل وفقا والشفافية اإلفصاح مستويات تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى  أنللتعرف على 

، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الممارسات الدولية

لقوائم اد عينة الدراسة على عبارات مدى تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح الكافي في االستجابات أفر

 ، وجاءت النتائج كما يلي:والتقارير المالية للمصرف

 تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى  أن( استجابات أفراد عينة الدراسة حول 7جدول رقم )

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة الدولية الممارسات ألفضل وفقا يةوالشفاف اإلفصاح مستويات

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 ال أوافق محايد أوافق

0 

إطدددددددار الحوكمدددددددة 

المصدددددددددرفية لددددددددده 

تدددددددأثير علدددددددى أداء 

المصدددددددددددددددددددددددارف 

والبندددددددددددددددددددددددددددددوك 

واإلفصدددداح الكددددافي 

جددددودة القددددوائم فددددي 

 والتقاريرالمالية

 2 4 09 ك

0341 13719 0 
% 

7032 0231 0032 

0 

ترتكددددددددز حوكمددددددددة 

الشدددددددركات علدددددددى 

اإللتددددددددددددددددددددددددددددددزام 

باألخالقيدددددددددددددددددددات 

والسدددددلوك المهندددددي 

والشددددددددفافية عنددددددددد 

تقددددددددددددددددددددددددددددددددددددديم 

 التقاريرالمالية

 6 01 04 ك

0322 13477 0 
% 

4231 0231 0131 

6 
تسدددددداعد الحوكمددددددة 

المصددددددرفية علددددددى 

 6 00 02 ك
0320 13479 3 

% 4032 0732 0131 
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 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 
 ال أوافق محايد أوافق

ديرات وضدددددددع تقددددددد

لإللتزامدددات الماليدددة 

والمعالجدددة السدددليمة 

 لتلك التقديرات

2 

تطبيددددددق الحوكمددددددة 

المصددددددددرفية فددددددددي 

المؤسسدددات الماليدددة 

والمصدددرفية يدددؤدي 

إلددددددددددى اكتشدددددددددداف 

االنحرافدددددددددددددددددددددات 

الجوهريددددددددة فددددددددي 

 المراجعة المالية.

 3 06 03 ك

0321 13460 6 
% 

2732 3231 732 

3 

االلتدددزام بالحوكمدددة 

المصدددرفية يضدددمن 

فحدددددددددص وتقيددددددددديم 

اسدددددددددددددددددتراتيجيات 

البنددك لمعرفددة نقدداط 

 القوة والضعف

 2 03 00 ك

0363 13700 2 
% 

2231 3032 0032 

4 

تطبيددددددق الحوكمددددددة 

المصدددددرفية يدددددؤدي 

إلدددددى زيدددددادة الثقدددددة 

فدددددددددي معلومدددددددددات 

القدددددوائم والتقدددددارير 

الماليدددة للمؤسسدددات 

الماليددددة ممددددا ينمددددي 

صددددددددددحاب ثقددددددددددة أ

 المصالح

 9 9 00 ك

0333 13809 4 
% 

2231 0032 0032 

 المتوسط العام
0369 13473 

 

 تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى  أن ( أن أفراد عينة الدراسة موافقون على7يتضح في الجدول )

(، وهو متوسط يقع في الفئة 3311من  0369بمتوسط ) الدولية الممارسات ألفضل وفقا والشفافية اإلفصاح مستويات

 (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق على أداة الدراسة.3311إلى  0332)من  من فئات المقياس الثالثي الثالثة

التطبيق السليم للحوكمة مالمح من  خمسة( أن أفراد عينة الدراسة موافقون على 7ويتضح من النتائج في الجدول )

 0تتمثل في العبارات رقم ) الدولية الممارسات ألفضل وفقا والشفافية اإلفصاح مستويات تحسينى المصرفية يؤدي إل

 ( التي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ، كالتالي:3،  2،  6،  0، 

البنوك واإلفصاح الكافي إطار الحوكمة المصرفية له تأثير على أداء المصارف و ( وهي:"0جاءت العبارة رقم ). 0

 (.3من  0341" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط ) في جودة القوائم والتقاريرالمالية
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ترتكز حوكمة الشركات على اإللتزام باألخالقيات والسلوك المهني والشفافية عند  ( وهي:"0جاءت العبارة رقم ). 0

 (.3من  0322" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )ية تقديم التقاريرالمال

المعالجة تساعد الحوكمة المصرفية على وضع تقديرات لإللتزامات المالية و( وهي:" 6جاءت العبارة رقم ). 3

 (.3من  0320ها بمتوسط )" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليالسليمة لتلك التقديرات

تطبيق الحوكمة المصرفية في المؤسسات المالية والمصرفية يؤدي إلى اكتشاف  ( وهي:"2جاءت العبارة رقم ). 6

" بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط  االنحرافات الجوهرية في المراجعة المالية.

 (.3من  0321)

االلتزام بالحوكمة المصرفية يضمن فحص وتقييم استراتيجيات البنك لمعرفة نقاط  ( وهي:"3رقم ) جاءت العبارة. 2

 (.3من  0363" بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )القوة والضعف 

مالمح تطبيق من  ةواحد( أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم حول 7ويتضح من النتائج في الجدول )

( 4الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح الكافي في القوائم والتقارير المالية للمصرف تتمثل في العبارة رقم )

تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى زيادة الثقة في معلومات القوائم والتقارير المالية للمؤسسات المالية مما  وهي:"

 (.3من  0333بمتوسط )"  ينمي ثقة أصحاب المصالح

 اإلفصاح مستويات تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن 

يدعم الشفافية في وتفسر هذه النتيجة بأن تطبيق الحوكمة المصرفية ، الدولية الممارسات ألفضل وفقا والشفافية

 صاح الكافي في القوائم والتقارير المالية للمصرف.يؤدي إلى اإلفتوضيح المعلومات مما 

 تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى وعليه بناء على هذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أن 

 .الدولية الممارسات ألفضل وفقا والشفافية اإلفصاح مستويات

 :توصياتالو النتائج

 نتائج الدراسة:

 عددث من النتائج، ومن أبرزها: توصلت الدراسة إلى

 :رفع كفاءة وفعالية األداء المصرفيأوالً: الفرضية األولى: اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى 

رفع كفاءة وفعالية األداء اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى  أنأفراد عينة الدراسة موافقون على 

 .المصرفي

رفع كفاءة وفعالية ة موافقون على سبعة من مالمح اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى أفراد عينة الدراس

 تتمثل في: األداء المصرفي

 .رفع كفاءة وفعالية األداء المصرفيتهدف الحوكمة المصرفية إلي وجود جهات رقابية تعمل على  .0

 الدوليين لالستثمار بالبنك.يدعم ثقة المستثمرين المحليين وبالحوكمة المصرفية االلتزام  .0

رفع كفاءة الحوكمة المصرفية هي عبارة عن نشاط فعال ومستقر يهدف الي مساعدة المؤسسات المالية التحقق من  .3

 .وفعالية األداء المصرفي

رفع كفاءة وفعالية األداء تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي الي صدق وعدالة القوائم المالية وبالتالي يساعد على  .6

 .صرفيالم

 يؤدي إلي زيادة جودة التقارير والقوائم المالية للمؤسسة.بالحوكمة المصرفية االستعانة  .2
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 .في رفع كفاءة وفعالية األداء المصرفيتسعي الحوكمة المصرفية إلى التحقق من مدى التزام  البنوك والمصارف  .4

 .كفاءة وفعالية األداء المصرفيرفع تطبيق الحوكمة المصرفية ينمي ثقافة ومهارات وقدرات العاملين على  .7

 

 

 

رفع كفاءة وفعالية األداء يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى 

وتفسر هذه النتيجة بأن اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يعزز من تطبيق اللوائح والمعايير المالية مما المصرفي، 

 .كفاءة وفعالية األداء المصرفيرفع يؤدي إلى 

رفع كفاءة وعليه بناء على هذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أن اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى 

 .وفعالية األداء المصرفي

 ألفضل وفقا يةوالشفاف اإلفصاح مستويات تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى ثانياً: الفرضية الثانية:  

 .الدولية الممارسات

 اإلفصاح مستويات تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى  أن أفراد عينة الدراسة موافقون على

 .الدولية الممارسات ألفضل وفقا والشفافية

 مستويات تحسينالتطبيق السليم للحوكمة المصرفية يؤدي إلى أفراد عينة الدراسة موافقون على خمسة من مالمح 

 تتمثل في: الدولية الممارسات ألفضل وفقا والشفافية اإلفصاح

 إطار الحوكمة المصرفية له تأثير على أداء المصارف والبنوك واإلفصاح الكافي في جودة القوائم والتقاريرالمالية. .0

 التقاريرالمالية. ترتكز حوكمة الشركات على اإللتزام باألخالقيات والسلوك المهني والشفافية عند تقديم .0

 تساعد الحوكمة المصرفية على وضع تقديرات لإللتزامات المالية والمعالجة السليمة لتلك التقديرات. .3

تطبيق الحوكمة المصرفية في المؤسسات المالية والمصرفية يؤدي إلى اكتشاف االنحرافات الجوهرية في المراجعة  .6

 المالية.

 وتقييم استراتيجيات البنك لمعرفة نقاط القوة والضعف.االلتزام بالحوكمة المصرفية يضمن فحص  .2

أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم حول واحدة من مالمح تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح 

تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى زيادة الثقة في الكافي في القوائم والتقارير المالية للمصرف تتمثل في:" 

 " . ت القوائم والتقارير المالية للمؤسسات المالية مما ينمي ثقة أصحاب المصالحمعلوما

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح الكافي في القوائم والتقارير 

في توضيح المعلومات مما يؤدي المالية للمصرف وتفسر هذه النتيجة بأن تطبيق الحوكمة المصرفية يدعم الشفافية 

 إلى اإلفصاح الكافي في القوائم والتقارير المالية للمصرف.

وعليه بناء على هذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أن تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح الكافي في 

 القوائم والتقارير المالية للمصرف.

 توصيات الدراسة:

 وصي بما يلي: ي الباحثي تم التوصل إليها، فإن في ضوء النتائج الت

  في المنشآت تطبيق الحوكمةاالهتمام بدعم. 
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  في المنشآت ووضع الحلول المناسبة لهاتطبيق الحوكمة العمل على معرفة العوامل التي تحد من. 

  في المنشآتتطبيق الحوكمة تهيئة البيئة المناسبة التي تدعم. 

 في المنشآتتطبيق الحوكمة اقع إجراء تقويم دوري ومستمر لو. 

  في المنشآتتطبيق الحوكمة االهتمام بسن اللوائح والنظم والقوانين التي تدعم. 
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