احلىكًح ادلصزفيح وفك يثادئ جلُح تاسل وأثزها يف حتميك

األهذاف اإلطرتاتيديح نهًصارف دراطح يف عيُح يٍ ادلصارف
انتداريح اخلاصح انعزاليح

ـ.ـ .محمد جاسـ محمد

كمية االدارة واالقتصاد /جامعة البصرة
ادلظتخهص:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف األثر الذي تمعبو الحوكمة المصرفية وفؽ مقررات لجنة بازؿ فػ تحقيػؽ

األىداؼ اإلستراتيجية لممصارؼ  ،وألجػؿ تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ فقػد تػـ افتمػاد فر ػيتيف رئيسػيتيف باإل ػافة إلػى

الفر يات الفرفية بوصفيا أجابو أولية تسػعى الدراسػة إلػى التحقػؽ مػف صػحتيما وىمػا (ال توجػد فققػة ارتبػا

واثر بيف الحوكمة المصرفية وتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية )  ،وقد تـ اختبار الفر يات .
وقد توصمت الدراسة إلى فدة استنتاجات مف أىميا-:

 -1ىنالؾ فققة ارتبا بيف الحوكمة المصرفية وتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية.
-2ىنالؾ فققة أثر بيف الحوكمة المصرفية وتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية
وقد ت منت الدراسة فدة توصيات أبرزىا األت -:

 -1تشجيع العمؿ بمبادئ الحوكمة المصرفية بوصفيا احد أىـ مكونات السقمة المالية لتحقيؽ األىداؼ
اإلستراتيجية لممصارؼ .

 -2مرافػػػػاة أىميػػػػة العققػػػػة بػػػػيف معػػػػايير الحوكمػػػػة المصػػػػرفية وتحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ اإلسػػػػتراتجية  ،فػػػػ تقػػػػويـ
انحرافات األداء فما ىو مخ

لو ومو وع

مف األىداؼ اإلستراتيجية.

ادلصطهساخ انزئيظيح نهثسث /الحوكمة المصرفية -المبادئ  -األىداؼ اإلستراتيجية.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد 20
العدد 88

لسنة 2014

الصفحات 392-355
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى

ادلمذيح

ى

تعد األىداؼ اإلستراتيجية أساس وجود المؤسسات المالية ومنيا المصػارؼ وتكوينيػا ف ػقن فػف كونيػا

نق ػػة البدايػػة ألنش ػ تيا وبقائيػػا  ،وى ػ أسػػاس نجػػاح كػػؿ مؤسسػػة والتػػ تسػػعى إلػػى النجػػاح والتقػػدـ فمػػى
المنافسيف وما تحصؿ فمية مف مركز تنافس واسع وقوي وقيمة سوقية كبيرة وربحية فالية .ويتحقػؽ ذلػؾ فػ

ظؿ أ ار أىػـ المقػررات التػ أقػرت مػف قبػؿ المؤسسػات الماليػة والنقديػة والسػيما بنػؾ التسػويات الدوليػة ممػثقن
بمجنة بازؿ لمرقابة المصرفية  ،والتوجو ب رورة تبن المبادئ المنبثقة فف تمؾ المقررات.

ادلثسث األول /يُهديح انثسث وانذراطاخ انظاتمح:

أوال:انثُيح اإلخزائيح نهذراطح

يو ػػه ىػػذا المبحػػث الخ ػوات األساسػػية لمبنيػػة اإلجرائيػػة لمدراسػػة والدراسػػات السػػابقة وذلػػؾ فمػػى وفػػؽ

الفقرات التالية-:

يشكهح انذراطحStudy Problem:

فػ ظػػؿ مجموفػػة مػػف العوامػػؿ ومنيػػا التغيػرات وانفتػػاح األسػواؽ ومػػا واكبػػو مػػف أزمػػات وانييػػارات التػ

أفرزتيػػا العولمػػة أظيػػرت تمػػؾ العوامػػؿ حاجػػة ماسػػة إلػػى إدارة رشػػيدة متمثمػػة بالحوكمػػة ومبادئيػػا الرئيسػػية التػ

أقرت مف قبؿ مختمؼ الييئات والتنظيمات ذات الصمة بالحوكمػة  ،والتػ تيػدؼ إلػى حمايػة أصػحاب المصػاله
والتػ ى ػ ف ػ األعمػػب األفػػـ فبػػارة فػػف أىػػداؼ وعايػػات تتبناىػػا المصػػارؼ لػػذلؾ جػػاءت مشػػكمة الدراسػػة وفػػؽ

التساؤؿ األت (.ما ىو تأثير ت بيؽ مبادئ الحوكمة المصرفية وفؽ مقررات لجنة بػازؿ لمرقابػة المصػرفية فمػى

تحيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لممصارؼ).

أهًيح انذراطح Study importance :

تسػػتمد الدراسػػة أىميتيػػا مػػف خػػقؿ تناوليػػا مو ػػوفيف ميمػػيف يرتب ػػاف مع ػان بعققػػة وثيقػػة ف ػ

ػػوء

إشارات الباحثيف مف خقؿ ما تـ استع ار و ف ميداف الحوكمة المصرفية واألىػداؼ اإلسػتراتيجية .وفميػو يمكػف
أبداء أىمية الدراسة ف اآلت :

 -1تتجمى أىمية ىذه الدراسة ميدانيان ف زيادة إدراؾ المصارؼ العراقية ألىمية الحوكمة المصػرفية واألىػداؼ
اإلستراتيجية ومف ثـ العققة بيف ىذيف المتغيريف.

 -2تعامميػػا مػػع مػػا ىػػو مسػػتحدث ف ػ مجػػاؿ مبػػادئ الحوكمػػة المصػػرفية ومؤش ػرات األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية
لممصارؼ .

أهذاف انذراطحStudy objectives :

استرشادان بالسؤاؿ الم ػروح فػ مشػكمة الدراسػة وبمسػوعات إجػراء الدراسػة الحاليػة يمكػف إجمػاؿ أىػداؼ

الدراسة باليدؼ الرئيس األت -:

(بنػػاء نمػػوذج فر ػ يصػػؼ شػػكؿ العققػػة بػػيف متغي ػرات الدراسػػة الرئيسػػة والفرفيػػة والتحقػػؽ مػػف المصػػداقية
والجػػدوا العمميػػة والعمميػػة لمنمػػوذج الم ػػروح مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى و ػػع االسػػتنتاجات والتوصػػيات القزمػػة،

ليكوف قافدة معموماتية لمباحثيف الميتميف بمو وفات الدراسة ومسوعاتيا).
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فزضياخ انذراطح Study Hypotheses :

ى
ى

تعد الفر ية تفسي ار مؤقتا أو إجابة محتممة لألسئمة الت ي عيا الباحث ف مشكمة دراستو ،ومف اجػؿ

تحقيؽ أىداؼ الدراسة و اختبار نموذجيا الفر

فقد تـ و ع الفر يتيف اآلتيتيف-:

 -1الفر ػية الرئيسػػة األولػى  :ال توجػػد فققػة ارتبػػا بػيف الحوكمػػة المصػرفية بمبادئيػػا واألىػداؼ اإلسػػتراتيجية

لممصارؼ بمؤشراتيا.وتنبثؽ منا الفر يات الفرفية األتية-:

أ -ال توجد فققة ارتبا بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر الربحية.

ب -ال توجد فققة ارتبا بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر النمو.
ت -ال توجد فققة ارتبا بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر الحصة السوقية.

ث -ال توجد فققة ارتبا بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر الموقؼ التنافس .

 -2الفر ػػية الرئيسػػة الثانيػػة :ال توجػػد فققػػة اثػػر بػػيف الحوكمػػة المصػػرفية بمبادئيػػا واألىػػداؼ اإلسػػتراتيجية

لممصارؼ بمؤشراتيا .وتنبثؽ منيا الفر يات الفرفية اآلتية-:

أ -ال توجد فققة أثر بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر الربحية.

ب -ال توجد فققة أثر بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر النمو.

ت -ال توجد فققة أثر بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر الحصة السوقية.

ث -ال توجد فققة أثر بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر الموقؼ التنافس .
المخ

فػ

الفر

لمدراسة ومتغيراتياStudy Supposal Diagram & Hypotheses:

ػػوء فر ػػيا الدراسػػة وأىػػدافيا تػػـ تصػػميـ مخ ػ فر ػ يعبػػر فػػف العققػػات المن قيػػة بػػيف متغي ػرات

الدراسة وكما ف الشكؿ (  ) 1والذي تـ استنبا و مف األدبيات المستخدمة ف ىػذه الدراسػة والػذي يعبػر بػدوره
فف نوفيف مف المتغيرات ىما-:

 -1المتغير المستقؿ  :الذي تت منو الحوكمة المصرفية بمبادئيا وفػؽ مقػررات لجنػة بػازؿ لألشػراؼ والرقابػة
المصرفية.

 -2المتغير المعتمد (التابع)  :الذي يت منو األىداؼ اإلستراتيجية لممصارؼ بمؤشراتيا.
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ى
ى

يبادئ انحىكًت
انًصزفيت وفق
يقزراث باسل

مؤشرات األهداف
اإلستراتيجية
للمصارف

كفاءة أػضاء يجهس
اإلدارة

صياغت ويتابؼت تنفيذ
األهذاف
منح الصالحيات
والمسؤوليات

االرتباط

انزبحيت

النمو
األثز

نظاو فؼال نهزقابت
انذاخهيت

انحصت انسىقيت

الموقف التنافسي

يزاقبت انًخاطز
تىافق انًكافآث
وانحىافش يغ األهذاف
انشفافيت واإلفصاح

االنتشاو بانقىانين
وانتؼهيًاث
شكل ()1المخطط الفرضي
للدراسة
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ى
ى

يُهح انذراطحMethodology of the Study:
فمدت الدراسة إلى استخداـ المنيج الوصف التحميم ف اختبار فر يات الدراسة مف خػقؿ العققػة بػيف
المتغيرات الرئيسة لمدراسة مف خقؿ جمع البيانات ذات العققة بمجتمع الدراسة.

زذود انذراطحStudy boundaries :
 -1احلذود ادلكاَيح نهذراطح Spatial boundaries of Study :
ألزمت متغيرات الدراسة أف تكوف فينة الدراسة مختصة ف الق اع المصرف لػذلؾ كانػت فينػة الدراسػة
مجموفػػة مػػف المصػػارؼ العراقيػػة التجاريػػة الخاصػػة وى ػ ( المصػػرؼ األىم ػ العراق ػ ومصػػرؼ الشػػماؿ لمتمويػػؿ
واالستثمار ومصرؼ االقتصاد لقستثمار والتمويؿ والمصرؼ التجاري العراق ومصرؼ الخمػيج التجػاري ومصػرؼ
االستثمار العراق
أ-

ومصرؼ التنمية الدولية ) ويعود سبب اختيارىا إلى األسباب اآلتية-:

التعاوف مع الباحث .

ب -ذات تأريخ ف الصنافة المصرفية.
ت -االنتظاـ ف تداوؿ أسيميا ف سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية.
ث -لـ تشيد أي حاالت اندماج أو تصفية خقؿ فترة الدراسة.
ج -الدور الذي تؤديو ف االقتصاد العراق .
-2

الحدود الزمنية لمدراسة Period boundaries of Study:

ىػػػػ المػػػػدة التػػػػ قػػػػاـ فييػػػػا الباحػػػػث بػػػػ جراء الدراسػػػػة والتػػػػ تمثمػػػػت بالمػػػػدة مػػػػف ( )2813/6/1ولغايػػػػة
( )2814/1 /15باإل ػػافة إلػػػى المػػػدة التػػػ

قػػاـ الباحػػػث فييػػػا بػػػأجراء المقػػابقت مػػػع المػػػديريف و معػػػاون

المديريف وتوزيع استمارة االستبانو وجمع ىذه االستمارة.

أدواخ انذراطح Study instruments :

مػػف أجػػؿ أف تحقػػؽ ىػػذه الدراسػػة عاياتيػػا فقػػد تػػـ االفتمػػاد ف ػ فمميػػة جمػػع البيانػػات وتحميميػػا فمػػى فػػدد مػػف

األدوات -:

 .1أدواخ اإلطار انُظزي Conceptual framework References of Study :
مف أجؿ أعناء الجانب النظري لمدراسة فقد تـ االفتماد فمى إسيامات الكتاب والباحثيف الت تػـ جمعيػا
مػػف المصػػادر المتمثمػػة بػػالمراجع العمميػػة مػػف الكتػػب والمجػػقت و األ ػػاريه والبحػػوث والدراسػػات العمميػػة بالمغػػة
األجنبية  ،ذات الصمة بمو وع الدراسة.
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Field References
 .2أدواخ اإلطار ادليذاَي of Study :
ى
ف ىذا الجانب افتمد الباحث فمى أسموب االستبانو مف خقؿ استخداـ استمارة االستبانة كأداة رئيسػة
لمحصػػوؿ فمػػى البيانػػات التػ اتسػػمت بالبسػػا ة والو ػػوح فػ تشػػخي

متغيػرات الدراسػػة كمػػا فػػرج النمػػوذج

األول فمى فدد مف الخبراء المختصيف لمتعرؼ فمى مقحظاتيـ و إجراء التعديقت القزمة فمييا لسػد الثغػرات
والصعوبات الت يمكف أف تواجو أفراد فينة الدراسة فند و ع إجاباتيـ الخاصة بأسئمة االستبانو وقدتـ افتماد
المقياس الخماس لقياس إجابات أفراد العينة وت ـ االستمارة المحاور التالية-:
 -1المحور األوؿ  :ت مف ىذا المحور معمومات خاصػة بالمسػتجيبيف فمػى فقػرات االسػتبانو وقػد اشػتممت
فمى الفقرات التالية (العنواف الوظيف و الجنس والعمر والمؤىؿ العمم و مدة العمؿ ف المصرؼ).
 -2المحور الثان  :وتمثؿ مبادئ الحوكمة المصرفية وفؽ مقررات لجنة بازؿ لمرقابة واإلشراؼ.
 -3المحور الثالث  :مؤشرات األىداؼ اإلستراتيجية لممصارؼ(الربحية  ،النمو  ،الحصة السػوقية  ،والموقػؼ
التنافس ).

تىسيع اطتًارج االطتثياٌ Questionnaire Distributions
أف فدد االستمارات الموزفة فمى مجموفة مف المدراء ومعاونيف المػدراء العػامميف فػ المصػارؼ فينػة
الدراسػػة (  ) 44اسػػتمارة وكػػاف فػػدد االسػػتمارات المسػػترجعة (  )48وىػػذا يعن ػ أف نسػػبة االسػػترجاع كانػػت (
 ،) %98والجدوؿ التال يو ه خصائ
جدوؿ ( )1الخصائ
ت

الخصائ

1

االستمارات

2

الجنس

3

العمر

4

المؤىؿ العمم

5

مدة العمؿ المصرف

فينة الدراسة.

الديمغرافية لعينة الدراسة وفدد االستمارات
بياف الخصائ
أ-

ب-

العدد

النسبة

االستمارات ألمسترجعو

44
48

%188

أ-

الذكور

28

%58

ب-

اإلناث

28

%58

ب-

39-38
49-48

26

%65

ت-

59-58

6

%15

ث-

 68فأكثر

3

%7.5

48

%188

مف 4-1

2

%8.5

ت-

مف14-18

7

%17.5

ج-

االستمارات الموزفة

أ-

بكالوريوس
أ-

ب-

ث-

مف9-5

5

7

%98

%12.5

%17.5

مف128-15

18

%45

مف  28فأكثر

6

%15

المصدر :مف أفداد الباحث باالفتماد فمى استمارات االستبياف.
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ى

Questionnaire Test
االختثاراخ اخلاصح تاطتًارج االطتثاَح ى
قبػػؿ البػػدء بتوزيػػع االسػػتبانة فمػػى المسػػتجيبيف بص ػورة نيائيػػة فمػػد الباحػػث بعػػد القيػػاـ ب فػػدادىا إلػػى

فر يا وتوزيعيا فمى مجموفة مف الخبراء والمختصيف والبالغ فددىـ ( )6خبراء ومختصان فػ العمػوـ اإلداريػة

و العمػػوـ الماليػػة والمصػػرفية والعمػػوـ اإلحصػػائية والمحاسػػبية و قػػد وردت أسػػماؤىـ ف ػ الممحػػؽ (  )1وقػػد تػػـ

اسػػت قع أرائيػػـ حػػوؿ مو ػػوفية وو ػػوح فق ػرات االسػػتبانة ف ػػق فػػف دقتيػػا العمميػػة وفمػػى أسػػاس ذلػػؾ قػػاـ
الباحث بأجراء التعديقت ال رورية الت اقترحيا الخبراء فمى فقرات ومحػاور االسػتبانة  ،ولغػرج التأكػد مػف

ثبات أداة الدراسة ولغرج تحقيؽ الدقة ف قياس إجابات األفراد يتـ استخداـ فدة أساليب لذلؾ منيػا اسػتخداـ
معامػؿ (( )Croubchs Alphaالفاكرونبػاخ) لقيػاس مػػدا ثبػات اإلجابػػات وقػد كػاف معامػػؿ( Croubchs

( )Alphaالفاكرونباخ) لمدراسة ىو ( )81.16وتعد قيمة معامؿ الفاكرونباخ مقبولة أذا كانت أكبر أو تسػاوي

( )0.75ف البحوث اإلدارية والسموكية.

ً
ثاَيا :انذراطاخ انظاتمح:

بما أف ما يميز البحث العمم ىو أف يتيه المجاؿ لمتعرؼ فمى وجيات نظر اآلخريف ،إذ تعد الجيود

المعرفية السابقة مف األمور الميمة ألية دراسة جديد  ،ومف خقليا يتـ التعرؼ فمى ما انتيت فمية تمؾ

الجيود  ،ومعرفة ما توصمت إلية مف استنتاجات وتوصيات وتحديد الفوائد منيا لذا ستت مف ىذه الفقرة األت

-:

أ -دراطاخ يتعهمح مبتغري احلىكًح ادلصزفيح
 -1دراسة Bruno &Claessens, 2818
Corporate governance and regulation.
أجريت ىذه الدراسة ف الواليات المتحدة األمريكية و تيدؼ ىذه إلى بياف اآلثار المترتبة فمى ممارسػات
حوكمػػة الشػػركات والمت مبػػات القانونيػػة لػػػ 2358شػػركة مػػف 23دولػػة ذات االقتصػػاديات المتقدمػػة  ،وقػػد وجػػدت
الدراسة أدلة ثابتة أف الشركات الت تعتمد ممارسات حوكمػة الشػركات فػ شػكؿ لوحػات مسػتقمة مػع فػدد مػف
لجػػاف ىػ ذات األداء األف ػػؿ .وفػ الػػدوؿ التػ تتمتػػع بقوافػػد تنظيمػػو اقػػؿ رسػػاخو وأف ػػؿ فػ الشػػفافية مػػع
حمايػػة منخف ػػة لممسػػتثمر ليػػا أثػػر ايجػػاب فمػػى األداء .أمػػا ف ػ الػػدوؿ إلت ػ تتمتػػع بص ػرامة ف ػ المت مبػػات
القانونية لحوكمة الشراكات ليا أثار سمبية .أما الشركات الت لدييا لوائه وحماية قانونية قوية لممستثمر ليس
بال رورة أف يزيد ذلؾ مف األداء.
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ى

 -2دراسة Ammanna , Oesch & Schmid, 2811
Corporate governance and firm value: International evidence.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف اثػر العققػة القائمػة بػيف الحوكمػة وقيمػة الشػركة لعينػة تتكػوف مػف 2388
شػركة فػ  22دولػة مػف الػدوؿ المتقدمػة اقتصػاديان وذلػؾ باسػتخداـ المؤشػر الػدول  GMLخػقؿ فتػرة خمسػة
سػػنوات لممػػدة مػػف2883إلػػى ،2887وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود فققػػة قويػػة اوايجابيػػة بػػيف الحوكمػػة فمػػى
مستوا الشركات وقيمة الشركة باإل افة إلى ذلؾ ،قامت الدراسة بالتحقيؽ ف أىمية قيمة الحوكمة و الصفات
الت توثؽ السموؾ االجتماف لمشركات بغج النظر فف ما إذا كانت ىذه الصفات ى تعبر بشكؿ فػردي أو تػـ
تجميعيا يشكؿ مؤشرات .
 -3دراسة Kouwenberg & Phunnarungsi ,2813
Corporate governance, violations and market reactions .
أجريت ىذه الدراسة ف تايقند وىدفت إلى اختبار العققة بيف حوكمة الشركات ومسػتوا رد فعػؿ السػوؽ
حػػوؿ اإلفقنػػات فػػف انتياكػػات الشػػركات المدرجػػة ف ػ سػػوؽ تايقنػػد لمػوائه  ،وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود
فروؽ ميمة ف ردة فعؿ السوؽ فند الشػركات ذات االلتػزاـ الكبيػر بالحوكمػة والمنخف ػة اال نتياكػات  ،كمػا أف
الدراسة لـ تجد أف الشركات قد حققت فوائد عير بيعة أو حتى سمبية وذلؾ مف خقؿ اال قع فمى السجقت
التاريخية وانتياكيا لمقوافد.
ب -دراطاخ يتعهمح مبتغري األهذاف اإلطرتاتيديح
 -1دراسة )Whitelok &Yank (2007
Moderating effects of parent control on international joint ventures’ strategic
objectives and performance
أثار تخفيؼ السي رة ف المشػاريع الدوليػة المشػتركة فمػى كػؿ مػف األىػداؼ اإلسػتراتيجية واألداء .ىػدفت
الدراسػػة فمػػى التعػػرؼ فمػػى أثػػار تخفيػػؼ الػػتحكـ ف ػ األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية لمشػػركات األجنبيػػة الت ػ تػػدخؿ ف ػ
مشاريع دولية مشتركة  ،وتقييـ األداء المتعمؽ بذلؾ التخفيؼ ف تحقيؽ تمؾ األىػداؼ  ،وقامػت الدراسػة بجمػع
البيانػػات مػػف خػػقؿ أجػراء المسػػه االلكترونػ لمشػػركات الصػػينية واألوربيػػة فػ ثقثػػة مجػػاالت (الصػػنافات مثػػؿ
اآلالت  ،المنسوجات  ،وااللكترونيات ) ومف أىػـ النتػائج التػ توصػمت إلييػا الدراسػة أف األىػداؼ اإلسػتراتيجية
ليا تأثير مختمؼ فمى األداء استنادا إلى درجة السي رة الت يمارسيا الشريؾ.
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 -2دراسة )Quezada et al (2009

ى

Method for identifying strategic objectives in strategy maps
ريقة تحديد األىداؼ اإلسػتراتيجية فػ الخػرائ اإلسػتراتيجية .تصػؼ ىػذه الدراسػة أداة بسػي ة لتحديػد
األىداؼ اإلستراتيجية  ،استنادان إلى نتػائج ب اقػة األداء المتػوازف و اسػتخداميا فػ المنظمػات لتحديػد مؤشػرات
األداء .وبعد تحميؿ ب اقة األداء تـ العثػور فمػى ثقثػة أسػاليب تختمػؼ بع ػيا فػف الػبعج األخػر فػ ال ريقػة
الت ػ مػػف خقليػػا تعػػرؼ األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية  ،وبعػػد دراسػػة مزايػػا وفيػػوب ال ػػرؽ الثقثػػة تػػـ الحصػػوؿ فمػػى
أسموب بسي ف تحديد األىداؼ اإلستراتيجية العامة والخاصة وذلؾ مف خقؿ تحميؿ . SOWT
ج -يُالشح ويىلع انذراطح احلانيح يٍ انذراطاخ انظاتك.
بعػػػػد تفحػػػػ

وتحميػػػػؿ الدراسػػػػات المػػػػذكورة أنفػػػػان فػػػػ مجػػػػاؿ كػػػػؿ مػػػػف الحوكمػػػػة المصػػػػرفية واألىػػػػداؼ

اإلستراتيجية تمكف مف تثبيت اآلتية-:
 -1امتػػػػازت الدراسػػػػات السػػػػابقة بعر ػػػػيا ألثػػػػر كػػػػؿ مػػػػف الحوكمػػػػة والمت مبػػػػات القانونيػػػػة فمػػػػى مػػػػف أداء
الشػػػركات وكػػػذلؾ أثػػػر الحوكمػػػة فمػػػى كػػػؿ مػػػف قيمػػػة الشػػػركات ومسػػػتوا ردود فعػػػؿ السػػػوؽ حػػػوؿ اإلفقنػػػات
فف االنتياكات ف القوافد والتنظيمات مف قبؿ الشركات.
 -2تبػػػػػايف فػػػػػػ فينػػػػػة الدراسػػػػػػات بػػػػػيف مجموفػػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػػركات فػػػػػ دوؿ مختمفػػػػػػة فػػػػػ درجػػػػػػة ت ػػػػػػور
اقتصادياتيا.
 -3أف أوجػػػػػو االسػػػػػتفادة مػػػػػف الدراسػػػػػات السػػػػػابقة تتمثػػػػػؿ فػػػػػ اال ػػػػػقع فمػػػػػى المصػػػػػادر المسػػػػػتخدمة فػػػػػ
الجانػػػػب النظػػػػري والتعػػػػرؼ فمػػػػى أراء الكتػػػػاب والبػػػػاحثيف مػػػػف جيػػػػة و أعنػػػػاء الجانػػػػب النظػػػػري مػػػػف جانػػػػب
أخػػػػر ،والتعػػػػرؼ فمػػػػػى الوسػػػػائؿ اإلحصػػػػػائية المسػػػػتخدمة فييػػػػا وتحديػػػػػد أف ػػػػؿ الوسػػػػػائؿ واألكثػػػػر مقئمػػػػػة
الختبػػػػػار فر ػػػػػيات الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة باإل ػػػػػافة إلػػػػػى معرفػػػػػة مػػػػػا توصػػػػػمت إلييػػػػػا تمػػػػػؾ الدراسػػػػػات السػػػػػابقة
والتوصيات بشأف ذلؾ واالن قؽ مف حيث انتيت.

مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية المجمد  20العدد  80لسنة 2014

633

الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
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انفكزيح وادلفاهًيح نهسىكًح ادلصزفيح
ادلثسث انثاَي  /ادلزتكشاخ
ى
أوال :ادلفهىو واألهًيح نهسىكًح ادلصزفيح oncept and Importance of Corporate Governance :

 -1ادلفهىو

اختمفػت األدبيػات وتباينػت فػ تػأريخ ظيػور الحوكمػػة فمػنيـ مػف يػرا أف مفيػػوـ الحوكمػة لػيس مفيػػوـ
حديث العيد بؿ فمى العكس مف ذلؾ فأف وجػوده و ػعت فمػى مػف قبػؿ  A Smithفػ كتابػو (ثػروة األمػـ) .
( )Andra&Mircea، 2818 :P 137والتحذير الصػريه لكػؿ مػف  BERIEو  MEANSمػف المخػا ر
المرتب ػػة بعػػدـ الفصػػؿ بػػيف الممكيػػة وإلدارة  .وىنالػػؾ مػػف يػػرا أف ظيػػور الحوكمػػة بشػػكؿ و ػػه وشاسػػع لػػدا
منظمات األفماؿ يعػود لعػاـ 2882بعػد أزمػة شػركت ( )Enron worldcomاألمػريكتيف  ،كمػا أف مصػ مه
الحوكمة ىو مختصره لممص مه

 Corporate governanceأمػا الترجمػة العمميػة ليػذا المصػ مه والتػ

اتفػػؽ فميػػو معظػػـ الميتمػػيف ف ػ ىػػذا الشػػائف فمػػى أنػػو أسػػموب ممارسػػات سػػم ات اإلدارة الرشػػيدة .و فرفػػت
الحوكمة المصرفية فمى أنيػا ال ريقػة التػ يػتـ مػف خقليػا الػتحكـ فػ األفمػاؿ المصػرفية وشػؤوف المصػرؼ
الت تدار مف قبؿ مجمس اإلدارة واإلدارات العميا)Golja et al ، 2811 :p79( .
وقد فرفيا كؿ مف  Dan&Andarفمى أنيا مجموفة مف العققات بيف إدارة المصرؼ ومجمس اإلدارة
والمساىميف وأصحاب المصمحة اآلخريف والت تحكـ أفمػاؿ المصػرؼ )Dan&Andar,2011:p220( .مػف
جانب أخر ينظر إلى الحوكمة المصرفية فمى أنيا اآللية التػ مػف خقليػا يتأكػد المسػاىموف أف المػدراء سػوؼ
يعمموف لمصمحتيـ )Andra&Mircea، 2818 :P 137(.
و نظر آخروف إلى الحوكمة فمى أنيا مجموفة مف اآلليات الت تؤثر ف الق اررات الت يتخػذىا المػدراء فنػدما
يكػوف ىنػػاؾ فصػػؿ بػػيف الممكيػػة والسػي رة  )Antwi&Binfor,2013:p161( .وقػػد فرفػػت الحوكمػػة مػػف قبػػؿ
منظمػة التعػاوف االقتصػادي والتنميػة  OECDبأنيػا مجموفػػة مػف العققػات بػيف القػائميف فمػى إدارة المصػػرؼ
ومجمس اإلدارة وحممة األسيـ وعيرىـ مف أصحاب المصمحة والمساىميف (OECD,2004:p180 ).ف حػيف
فرفػػت لجنػػة بػػازؿ لمرقابػػة المصػػرفية الحوكمػػة المصػػرفية بأنيػػا ال ريقػػة الت ػ تػػتـ فييػػا إدارة أفمػػاؿ وشػػؤوف
المصرؼ مف قبؿ مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والت تؤثر ف كيفيػة قيػاـ المصػرؼ بػاالت  -:باالتفػاؽ مػع
كؿ مف ( )Golja et al ، 2811 :p80و( )BIS,2006:p30و ( )Andra&Mircea، 2818 :P 137و
()Dan&Andar,2011:p220
 -1و ع أىداؼ المصرؼ وتحديد المخا ر الت يتعرج ليا العمؿ المصرف
 -2إدارة أفماؿ المصرؼ اليومية
 -3حماية مصاله المودفيف
-4اإليفاء بمت مبات المسائمة أمػاـ المسػاىميف مػع األخػذ بعػيف االفتبػار مصػاله األ ػراؼ األخػرا ذات العققػة
كالجيات الرقابية والحكومية.
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ى
ػػوؼ تعمػػػؿ ب ريقػػػة أمنػػػة وسػػػميمة وبالتماشػػػ مػػػع القػػػوانيف
-5إدارة النشػػػا ات مػػػع افتػػػراج أف المصػػػارؼ سػ
ى
واألنظمة النافذة.

وممػػا سػػبؽ نقحػػظ أف الكتػػاب والبػػاحثوف لػػـ يختمفػػوف كثيػ ارن فػ وصػػفيـ لمحوكمػػة المصػػرفية  ،ولكػػنيـ

فبروا فنيا بتعابير متباينة مثؿ ( :اآللية )(،مجموفة العققات) و (ال ريقة) وجميعيا تيدؼ إلى التأكد مػف أف
اإلدارة تعمؿ لصاله المساىميف وأصحاب المصاله اآلخػريف .وفػ

ػوء ذلػؾ يمكػف تعريػؼ الحوكمػة المصػرفية

((فمى أنيا مجموفة مف العققات المتناعمة واآلليات الت تؤكد فمػى

بما فييـ األ ارؼ الداخمية واأل راؼ الخارجية)).

ػرورة

ػماف حقػوؽ أصػحاب المصػاله

 -2أهًيح احلىكًح ادلصزفيح
تيػػدؼ قوافػػد و ػواب

الحوكمػػة المصػػرفية إلػػى تحقيػػؽ الشػػفافية والعدالػػة  ،و مسػػاءلة إدارة المصػػرؼ

وبالتػػال تحقيػػؽ الحمايػػة لممسػػاىميف وحممػػة الوثػػائؽ جميعػان ،مػػع مرافػػاة مصػػاله العمػؿ والمػػوظفيف والحػػد مػػف
استغقؿ السم ة ف عير الصاله العاـ  ،كما أف القوافد تؤكد فمى االلتزاـ بأحكاـ القػانوف والعمػؿ فمػى

ػماف

األداء المال الجيد  ،ووجود ىيكؿ إداري يتمكف مف محاسبة اإلدارة أمػاـ المسػاىميف .كمػا تػؤدي الحوكمػة إلػى
زيػػادة الثقػػة ف ػ االقتصػػاد  ،وتعمػػؽ دور األس ػواؽ الماليػػة وزيػػادة قػػدرتيا فمػػى تنميػػة المػػدخرات ورفػػع معػػدالت
االسػػتثمار ،الحفػػاظ فمػػى حق ػوؽ األقميػػة أو صػػغار المسػػتثمريف .ومػػف ناحيػػة أخػػرا تشػػجع الحوكمػػة فمػػى نمػػو
الق اع الخا

.

والسبب الذي مف أجمة تكوف المؤسسات المالية وخصوصان المصارؼ أكثػر فر ػتان إلػى تحميػؿ الحوكمػة
فمى الرعـ مف أنيا تتشابو مع بعج المؤسسات ف الخدمات الت تقدميا ،كمػا أف ليػا (مسػاىميف  ،دائنػيف ،
مجمػس إدارة و منافسػيف)  )Andra&Mircea، 2818 :P 137( .باالتفػاؽ مػع  Dan&Andarأال أنيػا
تتميز ف فدد مف المزايا الخاصة مثؿ الغموج واإلبياـ  ،فدد أكبر مف أف اء مجمس اإلدارة  ،وحجـ الموائه
وتنظػػػػيـ فػػػػال وىػػػػذه الميػػػػزات ليػػػػا تػػػػأثير قػػػػوي فمػػػػى اسػػػػتراتيجيات المصػػػػرؼ وفمػػػػى الحوكمػػػػة المصػػػػرفية.
( )Dan&Andar,2011:p220أ افتان فمى ما سػبؽ ذكػره فػأف أىميػة الحوكمػة المصػرفية تكمػف بػاالت -:
()Golja et al، 2811 :p80
-1أف المصػػارؼ تحتػػؿ مرك ػ ازن ميم ػان ف ػ االقتصػػاد والنظػػاـ المػػال خصوص ػان .وى ػ تقػػوـ بوظػػائؼ ميمػػة وأف
ممارسة ىذه الوظائؼ تت مب توفر آليات لحاكمية المصارؼ قادرة فمى تاميف سبؿ استقرار الق اع المال .

-2ف ػ البمػػداف الناميػػة تكػػوف األس ػواؽ الماليػػة ف ػ الغالػػب األفػػـ عيػػر مت ػػورة  ،لػػذلؾ يكػػوف مصػػدر التمويػػؿ
الرئيس لمعظـ الشركات والمستثمريف ىو المصارؼ.

-3ف معظـ البمداف وخصوصان البمداف النامية تكوف الوديعة المصرفية مصدر التوفير االقتصادي.

-4ت ور االقتصاديات ف اآلونة األخيرة وتحرر النظاـ المال والمصرف رافقو ارتفػاع فػ درجػة المخػا ر التػ

يتعرج ليا العمؿ المصرف  ،لذلؾ تعد الحوكمة المصرفية مفيوـ بالغ األىمية لمحد مف ىذه المخا ر .كمػا أف

الممارسات الفعالة لمحوكمة أمر أساس لتحقيؽ والحفاظ فمى ثقة الجميور والثقة ف النظاـ المصػرف لمحفػاظ

فمى المصارؼ والنظاـ المصرف مف الفشؿ)Golja et al، 2811 :p80( .
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ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
ً
ثاَيا :ادلثادئ األطاطيح نهسىكًح Governance:ىFundamental Principles of Corporate

حظ مفيوـ الحوكمة باىتماـ كبير مػف قبػؿ مختمػؼ الييئػات والتنظيمػات ذات الصػمة بت بيػؽ الحوكمػة

ومنيا منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ) (OECDوبنؾ التسويات الدوليػة ) )BISممػثقن فػ لجنػة Basel
والمنظمة الدولية لمجنة األوراؽ المالية (. )IOSCOكما أف المبادئ المو وفة مػف قبػؿ كػؿ مػف )(OECD
و) ) BISى األكثر قبوالن لذلؾ سوؼ يتـ ذكر ىذه المبادة بش ء مف اإليجاز وتبافان.
أ -يثادئ ً جلُح تاسل نألشزاف ادلصزيف نهسىكًح ادلصزفيح
أصػػدرت لجنػػة بػػازؿ لألشػراؼ المصػػرف فػ فػػاـ 1999ـ دلػػيقن لمسػػافدة مشػػرف المصػػارؼ لتبنػ مبػػادئ

الحوكمة  ،وقد تـ استمياميا مف مبادئ منظمة ) (OECDالت نشػرت فػ فػاـ 1999ـ .ومتابعػة لمت ػورات

المتعمقػػة بالحوكمػػة والتػ اجتػػذبت اىتمامػان مػػف قبػػؿ المسػػتويات الدوليػػة .أصػػدرت منظمػػة ) (OECDمبػػادئ
الحوكمة المعدؿ لعاـ 2884ـ وافترافان بأف ىذا الدليؿ المعدؿ يمكف أف يسافد المصارؼ والمسؤليف ف ت بيؽ

وفرج الحوكمة بما يناسب المصارؼ وو عيا المميز  ،فقد أصدرت المجنة المبادئ المعمنة فػ دليػؿ 1999ـ
وقد تـ افتماد الدليؿ الجديد فاـ 2886ـ .وتتمخ

باالت (BIS,2006;p30) -:

مبػادئ لجنػة بػازؿ لألشػراؼ المصػرؼ لمحوكمػة المصػرفية

ادلثذأ األول :كفاءج أعضاء جمهض اإلدارج :يجب أف يكوف أف اء مجمس اإلدارة مؤىميف لمقياـ بوظائفيـ

ولدييـ إدراؾ وا ه و كامؿ لدورىـ.وفدـ خ وفيـ ألي تأثيرات داخمية أو خارجية  ،وأف يكوف لدييـ القدرة
فمى إصدار الق اررات المناسبة إلدارة شؤوف المصرؼ واألفماؿ اليومية .

ادلثذأ انثاَي :صياغح ويتاتعح تُفيذ األهذاف  :و ع األىداؼ اإلستراتيجية لممصرؼ مف قبؿ مجمس
اإلدارة ومتابعة تنفذ تمؾ األىداؼ ،والقيـ المؤسسية الت يتـ التعامؿ بيا داخؿ المؤسسة المصرفية ،كما يجب
أف تكوف معمنة لكؿ العامميف ف المصرؼ.
ادلثذأ انثانثث:يُر انصثحزياخ وادلظثلونياخ :أف مػنه الصػقحيات والمسػؤوليات مػف قبػؿ مجمػس اإلدارة
وو ع قوافػد وحػدود وا ػحة  ،والمسػائمة والمحاسػبة داخػؿ المصػرؼ سػواء ألف ػاء مجمػس اإلدارة أو لجميػع
العامميف ف المصرؼ وفمى حد السواء.
ادلثذأ انزاتعَ :ظاو فعال نهزلاتح انذاخهيح :فمى مجمس اإلدارة أف ي مف توفر نظاـ فعاؿ لمرقابة الداخميػة
ف المصرؼ  ،اوادراؾ المراقبيف ألىمية دورىـ.
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ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
لممخا ر ف المواقع الت تت ارب فييا المصاله ،بما ف
ادلثذأ اخلايض :يزالثح ادلخاطز :مراقبة خاصة
ى
ذلؾ فققة الموظفيف مع المقتر يف المرتب يف بالمصرؼ وكبار المساىميف واإلدارة العميا.
ادلثذأ انظادص :تىافك ادلكافآخ واحلىافش يع األهذاف:
أف تتوافؽ سياسات المكافآت المالية والحوافز وت بيقاتيا مع األنظمة المصرفية و الثقافة العامة لممصرؼ ومع
االستراتيجيات واألىداؼ اإلستراتيجية لممصرؼ.
ادلثذأ انظاتع :انشفافيح واإلفصاذ :توافر الشفافية واإلفصاح ف كافة أإلفماؿ وأنش ة و التقارير الصادرة
فنيا.
ادلثذأ انثايٍ :االنتشاو تانمىاَني وانتعهيًاخ :تفيـ أف اء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و العميا لمبيئة
التشريعية الت تحكـ فمؿ المصرؼ وااللتزاـ الكامؿ بالقوانيف والتعميمات .والشكؿ التال يو ه المبادئ أفقه.
شكؿ رقـ (  ) 2يو ه مختصرات لمبادئ الحوكمة المصرفية وفؽ مقررات بازؿ
كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة

مبادئ الحوكمة المصرفية
وفق BIS

صياغة ومتابعة تنفيذ األهداف
اإلستراتيجية
منح المسئوليات والصالحيات
نظام فعال للرقابة الداخلية
مراقبة المخاطر
توافق المكافآت والحوافز مع األهداف
الشفافية واإلفصاح

االلتزام بالقوانين والتعليمات

المصدر :مف أفداد الباحث باالفتماد فمى مبادئ بازؿ حوؿ الحوكمة والرقابة المصرفية .

ب -يثادئ يُظًح انتعاوٌ االلتصادي وانتًُيح )  ( OECDنهسىكًح ادلصزفيح
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
التعاوف االقتصادي والتنمية ( )OECDوفؽ النسخة المحدثة
تيدؼ مبادئ الحوكمة الصادرة فف منظمة
ى

لعاـ 2884ـ إلى فػرج معػايير الممارسػات المثاليػة والشػائعة بحيػث يمكػف ت بيقيػا فػ البمػداف ذات الثقافػات
المختمفػػة واالتفػػاؽ فمييػػا دوف أف تكػػوف إلزاميػػة وتفصػػيمة بشػػكؿ مرىػػؽ .أمػػا ممخ ػ

ىػػذه المبػػادئ فػػيمكف

تو يحو باالت (OECD,2004:p180)-:
ادلثذأ األول  :ضًاٌ وخىد إطار فعثال نهسىكًثح :يجػب أف يت ػمف إ ػار الحوكمػة تعزيػز شػفافية األسػواؽ
وكفاءتيػػا  ،كمػػا يجػػب أف يكػػوف متناسػػقان مػػع األحكػػاـ القانونيػػة وأف يحػػدد بو ػػوح ىيكػػؿ المسػػؤوليات وتوزيػػع
السم ات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختمفة.
ادلثذأ انثاَي  :زفظ زمىق مجيع ادلظاهًني :تشػمؿ نقػؿ ممكيػة األسػيـ واختيػار مجمػس اإلدارة والحصػوؿ
فمػػى فائػػد ف ػ األربػػاح،ف ومراجعػػة الق ػوائـ الماليػػة  .وحػػؽ المسػػاىميف ف ػ المشػػاركة الفعالػػة ف ػ اجتمافػػات
الجمعية العمومية.
ادلثذأ انثانث :ادلظثاواج انعادنثح يف ادلعايهثح جلًيثع اهثح األطثهى :وتعنػ المسػاواة بػيف جميػع حممػة
األسيـ  .وحقيػـ فػ الػدفاع فػف الحقػوؽ القانونيػة واال ػقع فمػى كافػة المعػامقت مػع أف ػاء مجمػس اإلدارة
وكذلؾ حمايتيـ مف أي فممية استحواذ أو دمج مشكوؾ فييا .
ادلثثثذأ انزاتثثع :اايثثح زمثثىق أصثثساب ادلصثثهسح :أصػػحاب المصػػاله ىػػـ الػػذيف ليػػـ فققػػة بالمصػػرؼ مثػػؿ
المصػػػارؼ األخػػػرا والمػػػوظفيف وحممػػػة السػػػندات والمػػػورديف والزبػػػائف  ،ويشػػػمؿ احتػػػراـ حقػػػوقيـ القانونيػػػة وأي
انتياكات لتمؾ الحقوؽ.
ادلثذأ اخلايض:اإلفصاذ وانشفافيح  :والتػ تتنػاوؿ اإلفصػاح ب ريقػة فادلػة بػيف جميػع المسػاىميف وأصػحاب
المصاله فف المعمومات اليامة الت يؤدي حذفيا أو فدـ التصريه فنيا إلػى التػأثير فػ القػ اررات المتخػذة مػف
قبؿ مستخدم المعمومات.
ادلثذأ انظادص:يظلونياخ جمهض اإلدارج :وتشمؿ ىيكؿ مجمس اإلدارة وواجباتو القانونيػة  ،وكيفيػة اختيػار
أف ائو وميامو األساسية ودورة ف األشراؼ فمى اإلدارة التنفيذية.
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
ى

شكؿ رقـ (  ) 3يو ه مختصرات لمبادئ الحوكمة المصرفية وفؽ()OECD
ضمان وجود إطار فعال للحوكمة
حفظ حقوق جميع المساهمين

مبادئ الحوكمة المصرفية
وفق()OECD

المساواة العادلة لجميع المساهمين
حماية حقوق أصحاب المصلحة
اإلفصاح والشفافية
مسؤوليات مجلس اإلدارة

كما يذكر  Andra & Mirceaأف مبادئ منظمة التعاوف والتنمية الت

نشر ف فاـ  2884تن

فمى أنو ال يوجد نموذج موحد لمحوكمة الرشيدة لمشركات وانو مزيج بيف التشريع والتنظيـ و التنظػيـ الػذات ،
ولذلؾ ف ف المعايير ال وفية ف ىذا المجػاؿ تختمػؼ مػف بمػد إلػى آخػر .إذ أنػو ال بػد مػف األخػذ بعػيف االفتبػار
خصوصية كؿ بمد  .وقد وجدت بعج الخصائ

المشتركة مثؿ)Andra&Mircea,2010:p137(.

• حماية مصمحة المساىميف.
• حماية أصاحب المصمحة .
• المحافظة فمى وزيادة اىتماـ الجميور ف النظاـ المصرف .
• التزاـ المصرؼ بتعميمات البنؾ المركزي والحكومة و عيرىا مف السم ات التنظيمية.
ً
ثانثا  :حمذداخ احلىكًح ادلصزفيحDeterminants of Governance banking :
يتفؽ معظـ الكتاب والباحثيف ف مجاؿ الحوكمة والرقابة المصرفية فمى أف ىنالؾ مجموفتيف مػف المحػددات
لمحوكمة  ،ىما المحددات الداخمية والمحددات الخارجية .
أ-المحػػددات الداخميػػة :يقصػػد ىنػػا القوافػػد واألسػػس الت ػ تحػػدد كيفيػػة اتخػػاذ الق ػ اررات وتوزيػػع السػػم ات داخػػؿ
المصرؼ بيف الجمعية العامة ومجمس اإلدارة والمديريف التنفيذييف ،والت يؤدا توافرىا مف ناحية وت بيقيػا مػف
ناحية أخرا إلى تقميؿ التعارج بيف مصاله ىذه األ راؼ الثقثة)Iskander& Chamlou,2002:P119-137) .
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لقستثمار ف الدولة ،والذي يشػمؿ ،القػوانيف المنظمػة لمنشػا
ب-المحددات الخارجية  :فبارة فف المناخ العاـ
ى

االقتصػػادي ( مثػػؿ ق ػوانيف سػػوؽ المػػاؿ والشػػركات وتنظػػيـ المنافسػػة ومنػػع الممارسػػات االحتكاريػػة واإلفػػقس )،

وكفاءة الق اع المال ( المصارؼ وسوؽ الماؿ ) ف توفير التمويؿ القزـ لممشروفات ،ودرجة تنافسية أسػواؽ
السمع وفناصر اإلنتػاج ،وكفػاءة األجيػزة والييئػات الرقابيػة ( ىيئػة سػوؽ المػاؿ والبورصػة ) فػ إحكػاـ الرقابػة
فمى الشركات ،وذلؾ ف ق فف بعج المؤسسات ذاتية التنظيـ الت ت مف فمؿ األسواؽ بكفاءة ( ومنيا فمى
سػػبيؿ المثػػاؿ الجمعيػػات المينيػػة الت ػ ت ػػع ميثػػاؽ شػػرؼ لمعػػامميف ف ػ السػػوؽ ،مثػػؿ الم ػراجعيف والمحاسػػبيف
والمحاميف والشركات العاممة ف سوؽ األوراؽ المالية وعيرىا) باإل افة إلػى المؤسسػات الخاصػة لمميػف الحػرة
مثؿ مكات ب المحاماة والمراجعة والتصنيؼ االئتمان واالستشارات المالية واالستثمارية .وترجع أىميػة المحػددات
الخارجيػػػػػػة إلػػػػػػى أف وجودىػػػػػػا ي ػػػػػػمف تنفيػػػػػػذ القػػػػػػوانيف والقوافػػػػػػد التػػػػػػ ت ػػػػػػمف حسػػػػػػف إدارة المصػػػػػػرؼ.
()Fawiz,2003:p4
ً
راتعا :انمىاعذ انزئيظيح نهسىكًحMajor bases of governance:
أعمب الدراسات والباحثيف والمنظمات الميتمة ف مجاؿ الحوكمة تؤكد فمى أف القوافد الرئيسية لمحوكمػة

ى األت )Antwi&Binfor,2013:pp162( -:

أ -المساىموف :الذيف يقدموف رأس الماؿ مقابؿ الحصوؿ فمى مقسوـ األرباح وزيادة قيمة المصرؼ السوقية.

ب -مجمس اإلدارة  :والذي يمثؿ المصاله األساسية لممساىميف حيث يقدـ التوصيات العامة ويشرؼ فمى
اإلدارة ،كما يتولى أنش ة األشراؼ فمى األىداؼ والخ

والسياسات العامة لممصرؼ.

ت -اإلدارة :تكوف مسئولة فف إدارة االفماؿ اليومية لممصرؼ وتقديـ التقارير لمجمس اإلدارة.
ث -أصػػحاب المصػػاله  :خاصػػة الػػدائنيف حيػػث تكمػػف مصػػمحتيـ ف ػ تعظػػيـ احتمػػاالت تسػػديد الػػديوف  ،كمػػا
يت ػمف أصػػحاب المصػػمحة متعػامموف آخػػروف مػػع المصػرؼ مثػػؿ المػػوظفيف والمػودفيف والزبػػائف بصػػفة فامػػة.

أف أنظمة الحوكمة ف جميع أنحاء العالـ تتعمؽ بتغ ية الحقوؽ القانونية لممساىميف  ،والت قسمت إلى ثقثة
أنظمة رئيسية)Andra&Mircea، 2818 :P 137( -:
أ-

الواليات المتحدة والمممكة المتحدة الت تتميز بقوة حقوؽ المساىميف .

ب -ألمانيا والت تتميز بنظاـ مساىميف كبير وحقوؽ

عيفة لممساىميف.

ت -الياباف بافتبارىا الجمع األمثؿ بيف الواليات المتحدة وألمانيا.
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انفكزيح وادلفاهيًيه نألهذاف اإلطرتاتيديح
ادلثسث انثانث /ادلزتكشاخ
ى
أوال :يفهىو األهذاف اإلطرتاتيديحConcept of Strategic Objectives :
أذا كانت الرسالة تصؼ فمؿ المصرؼ الحال (ىوية الحالية ومػا يقػوـ فيػو)  ،والرؤيػة اإلسػتراتيجية تو ػه
مجاؿ المصرؼ المستقبم ( المكاف الذي ييػدؼ الوصػوؿ إليػة) فػأف األىػداؼ اإلسػتراتيجية تعمػؿ فمػى تحويػؿ
الرؤيػػة اإلسػػتراتيجية لممصػػرؼ إلػػى أىػػداؼ قابمػػة لمقيػػاس ( )Thompson et al,2004:p15وفميػػو فػػأف
األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية تمعػػب دور مي ػـ ف ػ المؤسسػػات الماليػػة فموم ػان والمصػػارؼ فمػػى وجػػو الخصػػو

لػػذلؾ

يت مب األمر تتبػع المسػارات التنظيػري وفػؽ مػا جػاء فيػو البػاحثوف والكتػاب .فقػد فرفػت األىػداؼ اإلسػتراتيجية
فمى أنيا األسباب اإلستراتيجية لقياـ المصرؼ وتعزيز الو ع التنافس والػدخوؿ فػ األسػواؽ الجديػدة وتوسػيع
القدرات )Dess et al ,2007:P451( .وفرفت أي ان فمى أنيا أىداؼ األداء والنتائج الت يرعب المصػرؼ فػ
تحقيقيا والت تعمؿ كمعايير لقياس مدا نجاح المصرؼ )Thompson et al ,2010:p32( .كما ينظر ألييا
فمى أنيا النتائج الت يسعى المصرؼ إلى تحقيقيا فمػى مػدا سػنوات)Pearc&Robinson,2003:p13( .
وقػػد فرفػػت فمػػى أنيػػا واجػػو المصػػرؼ ومػػا يحػػاوؿ المصػػرؼ تحقيػػو كمػػا أف تحديػػد األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية ى ػ
الخ ػػػػػوة األولػػػػػى الحاسػػػػػمة فػػػػػ صػػػػػنع اإلسػػػػػتراتيجية )Spuber&Danied,2004:p5(.كمػػػػػا ينظػػػػػر كػػػػػؿ
مػػػػف

 Lumpkinو Dessفمػػػػى أنيػػػػا تفعيػػػػؿ بيػػػػاف ميمػػػػة المصػػػػرؼ ورؤيػػػػة والػػػػذي يت مػػػػب مقيػػػػاس.

()Dess&Lumpkin,2003:p31
ويذكر) (Thompson&Stricklandفندما يتبع المصرؼ ىدفان إستراتيجيا موحان و محددان ويركز أفمالو
التنافسية و اقاتػو اوامكانياتػو فػ سػبيؿ تحقيػؽ مثػؿ ىػذا اليػدؼ فأنػو سػوؼ يظيػر لممصػرؼ قصػدا اسػتراتيجيا
) (Thompson&Strickland,2010:p36( .)Strategic Intentكمػػػا يؤكػػػد أف أىػػػداؼ المصػػػرؼ
اإلسػػتراتيجية شػػديدة األىميػػة لسػػبب أف األىػػداؼ تو ػػع بالمثػػؿ كالقصػػد االسػػتراتيج ))Strategic Intent
الذي يعن التوصؿ إلى مكانة محددة كمػا يمكػف التعامػؿ مػع القصػد االسػتراتيج فمػى أنػو ىػدؼ جػرئ و مػوح
يمثػؿ تحػديان قويػا ويػؿ األمػد قػد يصػؿ إلػى  28أو 38فػاـ )Thompson et al ,2001:p45( .كمػا فرفػت
األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية فمػػى أنيػػا النتػػائج النيائيػػة الم موبػػة أو األىػػداؼ التػػ تػػـ إنشػػائيا مػػف قبػػؿ المػػدراء
اإلستراتيجيوف ،وفمى الرعـ مف أف لكؿ وحدة وظيفة أىداؼ فأف أىداؼ المصرؼ اإلستراتيجية تكوف ذات ن اؽ
أوسع وأشمؿ وفمى المدا ال ويؿ كما أنيا تعكس رؤية المصرؼ )Coulter,2010:p209(.كما تعػد األىػداؼ
اإلسػػتراتيجية التسمسػػؿ المن قػ لكػػؿ مػػف رؤيػػة ورسػػالة المصػػرؼ )Dess et al ,2007:P31( .ويسػػتخم
الباحػث ممػا سػبؽ أف األىػداؼ اإلسػػتراتيجية فمػى أنيػا ( مػا يريػد المصػػرؼ تحقيقػو وىػ نتيجػة نيائيػة لنشػػا
مخ

كما يمثؿ ما يحتػاج إليػو المصػرؼ لكػ يتػرجـ رسػالتو الفمسػفية إلػى مصػ محات محػددة ممموسػة يمكػف

قياسيا ).
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ً
ثانثا:أهًيح األهذاف اإلطرتاتيديحObjectives :ى Importance of Strategic
يػػرا كػػؿ مػػف  Thompson et alأف األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية تحتػػؿ الميمػػة الثانيػػة مػػف الميػػاـ الخمػػس
لػػػػػػػػػػردارة اإلسػػػػػػػػػػتراتيجية  )Thompson&Strickland,2001:p7 (.فػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػرا كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف
 Spuber&Daniedأف تحديػػػػػد األىػػػػػداؼ ىػػػػػ الخ ػػػػػوة األولػػػػػى والحاسػػػػػمة فػػػػػ صػػػػػنع اإلسػػػػػتراتيجية.
( )Spuber&Danied,2004:p5بينمػػػا يػػػرا كػػػؿ مػػػف  Barkale&Lundأف األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية تعػػػد
فنص ارن أساسيان ف فممية التخ ي اإلستراتيج ألنيا تؤكد أيف يجب أف تركز الجيود.
))Barkale&Lund,2006:p9
والشكؿ التال يو ه المياـ الخمس لردارة اإلستراتيجية.

تقييى األداء ويتابؼت
انتطىراث انًستجذة
وانًبادرة بانتؼذيالث
وانتصىيباث
انضزوريت

شكؿ ( )4المياـ الخمس لردارة اإلستراتيجية.

انزجىع إنً
انًهاو 4,3,2,1
حسب انحاجت

تنفيذ
اإلستزاتيجيت
انًىضىػت
وتطبيقها

أجراء التحسينات
أو إدخال التغيرات
حسب الحاجة

صياغة
االستراتيجيات
الكفيلية بتحقيق
األهداف

أجراء التحسينات
أو إدخال التغيرات
حسب الحاجة

وضغ
األهذاف

وضغ انزإيت
اإلستزاتيجيت
ورسانت انؼًم

انًزجؼت
حسب انحاجت

انًزجؼت
حسب انحاجت

Source: Thompson A. Arthur & Strickland A. Lonnie "Crafting and Executing
Strategic " Twelfth Edition , Mc Graw- Hill , , New York,2001:p7
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الجيدة تحقؽ فدة منافع لممصارؼ مف أىميا األت -:
كما يرا ( )Dess et alأف األىداؼ اإلستراتيجية
ى

()Dess et al ,2007:P.34

تسافد فمى توجيو الموظفيف ف األقساـ كافػة باتجػاه الغايػات العامػة .ممػا يسػافد المصػرؼ فػ التركيػز

أ-

والحفاظ فمى الموارد النادرة والعمؿ ب ريقة جمافية ذات توقيت مناسب.
ب -األىداؼ الجريئة تسافد ف تحفيز الموظفيف ف األقساـ كافة فمى رفع مستويات الجيد وااللتزاـ.
ت -فندما يقوـ اإلفراد الموظفيف ف األقساـ المختمفة لممصػرؼ بمواصػمة عايػاتيـ الخاصػة بػدالن مػف الغايػات
الكميػػة لممصػػرؼ تنشػػأ إعػراج مت ػػاربة فمػػى مسػػتوا المصػػرؼ  ،وىنػػا تسػػافد األىػػداؼ المعمنػػة فػ حػػؿ تمػػؾ
االختقفات.
ث -األىداؼ الدقيقة تقدـ مقياسان لممكافآت والحوافز  .كما أنيا ال تؤدي فقػ إلػى مسػتوا فػال مػف التحفيػز
لمموظفيف ولكنيا تسافد أي ان ف
تخصي

ػماف شػعور أكبػر بالعدالػة والمسػاواة مػف قبػؿ األفػراد المػوظفيف فنػدما يػتـ

الموارد .كما يرا .

ج -ثانيا :خصائ

األىداؼ اإلستراتيجيةCharacteristics of Strategic Objectives :

لك تكتمؿ صورة األىداؼ اإلستراتيجية مف مفيوـ وأىمية وخصائ
إلى الخصائ

وصياعة ومؤشػرات البػد مػف الت ػرؽ

الت تتميز فييا األىػداؼ اإلسػتراتيجية والتػ يتفػؽ فمييػا معظػـ الكتػاب والبػاحثيف  .ويػذكر كػؿ

مػػف  Dess&Lumpkinأف األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية ف ػ المنظمػػات كافػػة ومنيػػا المصػػارؼ تتصػػؼ بعػػدد مػػف
الخصائ

والت يمكف فدىا معايير يجػب تمبيتيػا لتكػوف األىػداؼ اإلسػتراتيجية ذات معنػى إذ يجػب أف تكػوف:

()Dess&Lumpkin,2003:p30
أ-

قابمػػة لمقيػػاس  : Measurableمػػف الممكػػف قيػػاس التقػػدـ مقابػػؿ تحقيػػؽ اليػػدؼ المرعوب.كمػػا يػػذكر

 Dess et alأذا كاف اليداؼ يفتقر إلػى الدقػة أو القيػاس فانػو لػيس مفيػد ألنػو ال توجػد ريقػة لتحديػد مػا أذا
كاف يسافد المصرؼ فمى التحرؾ نحو ميمة ورؤية المصرؼ)Dess et al ,2007:P31( .
ب -محددة  : Specificأي يجب أف توفر ىذه الخاصية رسالة فمى ما يجب انجازه ،بحيث ال تترؾ مجاؿ
لمغموج واإلرباؾ .
ت -مناسبة  : Appropriateيجب أف تكوف متسقة مع رؤية ورسالة المصرؼ.
ث -واقعية  : Realisticيجب أف يكوف اليػدؼ ممكػف التحقيػؽ مقارنػة بقػدرات المصػرؼ والفػر
كما يمكف أف يكوف جريء أي صعب ولكنة قابؿ لمتنفيذ.
ج -مرتب ة بوقت  :Timeيجب أف يكوف ىنالؾ إ ار زمن إلنجاز اليدؼ.

المتاحػة ،
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
راتعا :صياغح األهذاف اإلطرتاتيديح Objectivesى Formulation of Strategic
يذكر Spuber & Daniedأف األىداؼ اإلستراتيجية لممصارؼ يجب أف يتـ اختيارىػا بحيػث تتناسػب
مع قدرات المصرؼ ،والت تعتمد فمى القدرات الت يصعب فمى اآلخريف تقميدىا مثؿ قدرات المصرؼ التنظيمية
والموارد الت تسػافد المصػرؼ فػ التغمػب فمػى المنافسػيف مػف جيػة وزيػادة القيمػة اإلجماليػة لممصػرؼ لػذلؾ
فمى إدارة المصرؼ فند اختيار أىداؼ المصرؼ دمج معمومات التحميؿ الداخم والتحميؿ الخارج لموصوؿ إلػى
اختيار جيد لرىداؼ اإلستراتيجية )Spuber&Danied,2004:p5( .كما أف ىناؾ نوفيف مف التوجيات فنػد
اختيػػار األىػػداؼ ىمػػا التوجػػو المػػال والتوجػػو اإلسػػتراتيج  )Coulter,2010:p210( .ويتفػػؽ Dess et al
فمى ما جػاء بػو  Spuber&Daniedحػوؿ التوجيػات إال أنػة يػذكر أف ىػذه األىػداؼ أمػا أف تكػوف ماليػة أو
عير مالية إال أف ىذه األىداؼ اإلستراتيجية تكوف موجو نحو توليد مزيد مف األرباح والعوائد ألصحاب المصاله
والت تستيدؼ المجتمع والزبائف ككؿ.

( )Dess et al ,2007:P.31وأشار كؿ مف

( )Goetsch & Davisإلػػػى أف ىنػػػاؾ خمسػػػة خ ػػػوات رئيسػػػية لصػػػياعة األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية ىػػػ -:
()Goetsch & Davis ,2006:p94-95
أ-

تحديػػد المػػدخقت  :Determine of Inputتوزيػػع الرسػػالة بشػػكؿ واسػػع فػ كافػػة أرجػػاء المصػػرؼ ،

و مب المدخقت المتعمقة باألىداؼ  .وال مب مف جميع أصػحاب المصػمحة أف يجيبػوا فػف األسػئمة التاليػة مػا
الذي يجب أف يحققو المصرؼ لبمػوغ رسػالتنا و وجمػع المػدخقت المسػتممة وتمخيصػيا اوافػدادىا لمراجعتيػا مػرة
أخرا.
ب -إيجاد المدخقت المثمى  : Find Optimum Inputتحميؿ المدخقف الت تـ جمعيا وف نفس الوقػت
الحكـ فمى كيفية دفـ اقتراحػات األفػراد لرؤيػة ورسػالة المصػرؼ  .ونبػذ االقتراحػات ال ػيقة جػدان والتػ ال تػدفـ
الرؤية والرسالة.
ت -حػؿ الخقفػات  :Resolve Differencesاألىػداؼ المقترحػة المتبقيػة فمػى القائمػة بعػد الخ ػوة الثانيػة
يجػػب أف يػػتـ مناقشػػتيا بعمػػؽ أكبػػر ف ػ ىػػذه الخ ػػوة  ،ومػػنه الوقػػت لممشػػاركة ليػػتـ حػػؿ الخقفػػات المتعمقػػة
باألىداؼ .
ث -انتقػػاء األىػػداؼ النيائيػػة  :Select Final Objectivesحالػػة مػػا يقػػوـ المشػػاركوف بحػػؿ خقفػػاتيـ
المتعمقة باألىداؼ المقترحة  ،يتـ انتياء القائمة وانتقاء األىداؼ النيائية.
ج -تعمػيـ األىػداؼ  : Publicize Objectivesيحتػاج جميػع أصػحاب المصػاله أف يعرفػوا مػا ىػ أىػداؼ
المصػػرؼ  ،وأصػػحاب المصػػاله ىػػـ العػػامموف والمػػدراء والزبػػائف الػػذيف يمعبػػوف دو ارن ميم ػان ف ػ تحقي ػؽ أىػػداؼ
المصرؼ .والشكؿ التال يو ه تمؾ الخ وات الخامسة.
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
الخامسة لصياعة األىداؼ اإلستراتيجية
شكؿ ( )5الخ وات
ى
جمع المدخالت
أيجاد المدخالت المثلى

حل الخالفات

انتقاء األهداف النهائية
تعميم األهداف

; Source: Goetsch .David l.& Davis , Stanley B. '' Quality Management
Introduction to Total Quality Management fo production , processing ,and
Services'', 5th Edition ,Pearson Education Inc, Upper Saddle River ,New
Jersey,2006;P95

ً
خايظا :يلشزاخ األهذاف اإلطرتاتيديح Indicators of Strategic Objectives :

تنوع الباحثوف والكتاب ف فر ػيـ لمؤشػرات األىػداؼ اإلسػتراتيجية كمػان ونوفػان  ،كمػا أف ىنالػؾ مجموفػة
مػػف المؤشػػرات التػػ يمكػػف فػػدىا مؤشػػرات رئيسػػية لألىػػداؼ اإلسػػتراتيجية  ،وقػػد فمػػد الباحػػث إلػػى اختيػػار
المؤشرات اآلتية ( البقػاء والتػ ت ػـ الربحيػة والنمػو  ،الحصػة السػوقية والموقػؼ التنافسػ ) ألنيػا تجسػد أىػـ
األىداؼ اإلستراتيجية لممصارؼ ،والت يتفؽ فمييا معظـ الكتاب والباحثيف.
البقػػاء  :يعػػد ىػػدؼ البقػػاء فمػػى قيػػد الحيػػاة مػػف األىػػداؼ الميمػػة  ،كمػػا أف بقػػاء الشػػركات يػػنعكس مػػف خػػقؿ
الربحية والنمو  ،وقد تكوف بعج الشركات عير قػادرة فمػى البقػاء فمػى الحيػاة لكنيػا قػادرة فمػى تمبيػة أىػداؼ
أخرا تعن أصحاب مصاله آخروف)Pearc&Robinson,2003:p129( .
 -1الربحية  :ينظر إلى الربحية فمى أنيا معيار ىاـ لتقيـ الكفاءة التشغيمية لممصارؼ ف البيئػة الماليػة التػ
تتصػؼ بػالتغير المسػتمر )Lace & Erina,2013:p8 (.كمػا أنيػا أحػد مؤشػرات األىػداؼ اإلسػتراتيجية والتػ
تسعى منظمات األفماؿ إلى تحقيقيا ومف

منيا المصارؼ  ،كما تعد الربحيػة مؤشػ ارن جيػد لكػؿ مػف السياسػات

التشػػػغيمية واإلسػػػتراتيجية فمػػػى حػػػد السػػػواء  )Dan&Andar,2011:p221( .كمػػػا تعتبػػػر الربحيػػػة مؤشػػػر
أساس  ،وأمر

روري لبقاء فمؿ الشركة واستمرارىا ،وعاية يت مع إلييا المسػاىموف .وىػ فبػارة فػف العققػة

بيف األرباح الت يحققيا المصرؼ واالستثمارات الت ساىمت ف تحقيؽ ىذه األرباح.
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
لذا نجد أف جيدان كبي ارن يوجػو نحػو االسػتخداـ ىاألمثػؿ لممػوارد المتاحػة بيػدؼ تحقيػؽ أف ػؿ فائػد ممكػف

لممسػػػاىميف ،ومػػػف المؤشػػػرات األكثػػػر اسػػػتخدامان ىػػػو العائػػػد فمػػػى الموجػػػودات والعائػػػد فمػػػى حػػػؽ الممكيػػػة .

( )Dan&Andar,2011:p221وقد أكد  Lace &Erinaفمى أف الربحية ف المصارؼ تتأثر بمجمػوفتيف
مػػػف العوامػػػؿ ىمػػػا العوامػػػؿ الداخميػػػة مثػػػؿ (الكفػػػاءة ،ورأس المػػػاؿ ،ومخػػػا ر االئتمػػػاف ،وتكػػػويف اوادارة محفظػػػة
األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ) والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رة فمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،
النػػاتج المحم ػ اإلجمػػال ( )GDPونمػػو النػػاتج المحمػ اإلجمػػال ( )GDPGوالت ػػخـ السػػنوي ( )INFوالتػ
يكوف مف الصعب السي رة فمييا)Lace&Erina,2013:p3-4) .
- 2النمو :ينظر Ross et alإلى النمػو فمػى انػو فبػارة فػف نتيجػة حتميػة لمقػرار الجيػد ،وفػادة مػا تسػتخدـ
معػػػدالت النمػػػو كمؤشػػػرات لمتخ ػػػي  ،فػػػالنمو فبػػػارة فػػػف ريقػػػة ثابتػػػة لتمخػػػي

جوانػػػب متعػػػددة لمسياسػػػات

االسػػػتثمارية والماليػػػة لمصػػػرؼ ف ػػػق فػػػف فػػػد النمػػػو فػػػ المصػػػرؼ نمػػػوا فػػػ القيمػػػة السػػػوقية لألسػػػيـ .
( . )Ross & et al , 2007 : p176-178ويػذكر  Daftأف أعمػب رجػاؿ األفمػاؿ يحػاولوف نقػؿ منظمػاتيـ
ومنيا المصارؼ لتكوف ذات نمو أسرع وأكبر وأحيانا يكوف ىذا اليدؼ أكثر إلحاحا مػف ىػدؼ الربحيػة أو ىػدؼ
تقديـ منتج جديد (  ) Daft,2010:p 334كما يذكر  Jonesأف المصارؼ الت تـ تأسيسيا ف نفػس البيئػة
ليا فرصة الحصوؿ فمى الموارد البيئة وبالنتيجة سيكوف ليا القابمية فمى النمو السػريع وت ػوير الميػارات ممػا
سػػافدىا فمػػػى البقػػاء فمػػػى فكػػػس المصػػارؼ التػػػ تػػػـ تأسيسػػيا فػػػ بيئػػة أخػػػر وتنتظػػػر الػػدخوؿ إلػػػى البيئػػػة
الجديدة )Jonse,2004: p345(.كما يذكر  Daftأف اعمب الشركات ومنيػا المصػارؼ تسػعى إلػى النمػو وذلػؾ
بيدؼ تحقيؽ األت (Daft ,2010:p334) :
 -1امتقؾ الحجـ المناسب.
 -2الحصوؿ فمى الموارد الم موبة لغرج التنافس فمى ن اؽ فالم .
 -3االستثمار ف تكنولوجيا جديدة .
 -4السي رة فمى قنوات توزيع و ماف الدخوؿ إلى األسواٌؽ.
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
-3الحصة السوقية :أف الحجـ الكبير لمحصة السوقيةى يسافد المصرؼ فمى تحقيؽ إيرادات أكثر وبأقؿ تكمفة
لموحػػدة الواحػػدة  ،كمػػا أف الحصػػة السػػوقية ى ػ أحػػد الوسػػائؿ الت ػ يػػتـ اسػػتخداميا لممقارنػػة مػػع المنافسػػيف.
( )Coulter,2010:p118كم ػا يػػرا كػػؿ مػػف  Pearc & Robinsonأف معػػدؿ نمػػو الحصػػة السػػوقية ىػػو
المعدؿ المتوقع لنمو المبيعات لمسوؽ الذي تقدـ فيو الخدمات  ،والت فػادة مػا تقػاس فمػى أنيػا نسػبة الزيػادة
ف المبيعات خقؿ أخر سنتيف  ،الت تعمؿ كمؤشر فمى الجاذبية النسبية لمسواؽ  ،كمػا أف الو ػع التنافسػ
النسػػب فػػادة مػػا يػػتـ التعبيػػر فن ػو بالحصػػة السػػوقية لممصػػرؼ مقارنػػة بالحصػػة السػػوقية ألكبػػر المنافسػػيف.
( )Pearc&Robinson,2003:p83ويػػػرا )Thompson &Strickland (.أف الحصػػػة السػػػوقية يػػػتـ
قياسيا بحجـ الوحدة وليس بالدوالر .فمى سبيؿ المثؿ أذا كػف المصػرؼ (أ) يمتمػؾ  %15مػف الحجػـ اإلجمػال
لمسوؽ (الصنافة) بينما يمتمؾ المصػرؼ (ب) نسػبة  %38مػف الحجػـ اإلجمػال لمسػوؽ فػأف الحصػة السػوقية
النسبية لممصرؼ (أ)  . 1.33ويعد استخداـ الحصة السوقية النسبية أف ؿ مف الناحية التحميمية مف اسػتخداـ
قيمة الحصة السوقية الحقيقية أو الم مقة لقياس القوة التنافسية.
( )Thompson & Strickland al,2001:p325
-4الموقػػؼ التنافسػ  :يحسػػف الموقػػؼ التنافسػ فػػر

المصػػرؼ فػ تصػػميـ االسػػتراتيجيات وت ػػوير مقمػػه

المنافسة كما يمكف المصرؼ بالتنبؤ أكثر و بدقة ف كػؿ مػف النمػو فمػى المػدا ال ويػؿ و القصػير اوامكانيػات
وأربػػػاح المصػػػرؼ )Pearc&Robinson,2003:p83( .ويػػػرا (  )Thompson &Stricklandفنػػػدما
يكػػوف المصػػرؼ قػػادر فمػػى تحقيػػؽ فوائػػد اسػػتثمارية أفمػػى مػػف منافسػػيو فيػػو ف ػ و ػػع تنافس ػ أقػػوا مػػف
المصارؼ الت تحقؽ ربحية أقؿ مف المتوس بالنسبة لنفس المجاؿ الذي يعمؿ فيػو المصػارؼ  ،باإل ػافة إلػى
ذلؾ تدؿ الربحية بمعدؿ أفمى مف المتوس فمى توفير ميزه تنافسية جيدة بينمػا فػادة مػا تشػير الربحيػة بمعػدؿ
أقؿ مف المتوس إلى قدرة تنافسية متدنية)Thompson & Strickland al,2001:p326 ( .
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى

اجلاَة انتطثيمي نهذراطح
ادلثسث انثانث /
ى
وصؼ وتشخي

أبعاد متغيرات الدراسة وتحميؿ نتائجيا تتناوؿ ىذه الفقرة فر ان لبيانات استمارة

االستبانة وتحميميا فيما يخ

إجابات أفراد العينة حوؿ متغيرات الحوكمة المصرفية ومؤشرات األىداؼ

اإلستراتيجية .وقد تـ قياس اإلجابات فف أسئمة المتغيرات الرئيسة لمدراسة باستخداـ المقياس الخماس الذي
يتراوح ما بيف أفمى وزف ىو ( )5وأدنى وزف لو وىو ( )1ومف أجؿ الشروع بتحميؿ النتائج تـ تبويب بيانات
االستبانة بشكؿ جداوؿ تكرارية إلجابات أفراد العينة بغية استخراج قيـ األوسا الحسابية الموزونة واالنحرافات
المعيارية ومعامقت االختقؼ وقيمة ( )tالمحسوبة مع اإلشارة إلى أف الباحث أفتمد معيار االختبار(الوس
الحساب الفر

لمدراسة ) البالغ ( )3مف أجؿ قياس وتقييـ الدرجة المتحصؿ فمييا فيما يخ

فقرات

الحوكمة المصرفية ومؤشرات األىداؼ اإلستراتيجية .فف ريؽ إجراء التحميقت والمعالجات اإلحصائية والت
سنأت فمى تو يحيا تبافا.
أ -عزض انُتائح ادلتعهمح تاطتداتح ادلثسىثني زىل احلىكًح ادلصزفيح
يت ه مف خقؿ جدوؿ ( )2أف ىناؾ ارتفاع ف الوس الحساب الموزوف العاـ الذي بمغ ()3.507
وبانحراؼ معياري قدره ( )0.643كما نرا أف الوس الحساب الموزوف العاـ أكبر مف معيار االختبار(الوس
الحساب الفر

لمدراسة) والبالغ ( )3اما قيمة معامؿ االختقؼ فقد بمغت )(10.733ف قن فف ذلؾ بمغت

شدة اإلجابة ( )%72.33وبالتال ىذا يعن أف المتغير كاف وا حا بشكؿ جيد لدا أفراد العينة ويعود السبب
ذلؾ إلى ارتفاع مستوا إدراؾ أفراد العينة فمى الدور الذي تأدية الحوكمة المصرفية ف

تحقيؽ األىداؼ

اإلستراتيجية مما انعكس بشكؿ ايجاب فمى إجابات أفراد العينة .وما يدفـ ذلؾ ويؤكده ىو أف قيمة ( ) t
المحسوبة البالغة ( )16.925ى

أكبر مف قيمة (  ) tالجدولية البالغة ( )2.021فند مستوا معنوية

()%5وبدرجة حرية ( . )39أما فمى المستوا التفصيم فأننا نجد أف جميع فقرات الحوكمة وى ( x1, x2,
 )x3, x4, x5, x6, x7,x8,x9,x10قد حققت ارتفافا ف الوس الحساب الموزوف الذي بمغ ( 4.125, 4.275,
 )3.700,4.000,4.050,3.875,2.850,4.225,3.900, 4.200فمى التوال مقارنة بمعيار االختبار (الوس
الحساب الفر
بمتوس

حساب

لمدراسة ) البالغ ( )3وىذا يدؿ فمى تبن ىذه الفقرة مع مقحظة أف الفقرة  X7قد جاءت
مقارب إلى المتوس

الفر

حيث كاف المتوس

،2.850وقد كانت معامقت االنحراؼ

المعياري لمفقرات المذكورة أفقه( 0.853, 0.716, 1.067, 0.906, 0.904, 1.114, 1.057, 0.915,
 )1.057,0.758فمى التوال .
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
20.678%, 16.740%, 28.840%,22.645%, 22.331%,
أما معامقت االختقؼ فكانت (
ى

 )28.741%, 37.099%, 21.661%,27.111%, 18.044%ف قن فف ذلؾ نجد شدة اإلجابة لمفقرات
كانت ) (82.5%, 85.5%,74%, 80%, 81%,77.5%,57%,84.5%,78%,84%أما بالنسبة لقيـ
( )tالمحسوبة نجدىا قد بمغت ( 12.049, 15.687, 7.113, 10.473, 10.840, 7.808, 2.093, 11.920,
 )8.374, 14.187وبالتال

جاءت أكبر مف ( )tالجدولية والبالغة ( )2.021فند مستوا معنوية ()%5

وبدرجة حرية ( . ) 39والتفسير ف

الحصوؿ فمى ىذه المتوس ات أف فينة الدراسة فممت جاىدتان فمى

التعامؿ بالقيـ المؤسساتية ومنه مكافئات وحوافز مع اإلفصاح فف المعمومات وت بيؽ القوانيف مع توفر حماية
قانونية مع إدارة قادرة فمى توجيو أفماؿ المصرؼ .
جدوؿ (  ) 2التوزيعات التكرارية و األوسا الحسابية واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختقؼ وقيمة ( ) t
المحسوبة الستجابات أفراد فينة الدراسة الخاصة بمبادئ الحوكمة المصرفية
المجاؿ

مبادئ الحوكمة المصرفية
أجمال

الفقرة

مج

X1

48

X2

40

X3

40

X4

40

X5

40

X6

40

X7

40

X8

40

X9

40

X10

40
488

الوس

االنحراؼ

المرجه

المعياري

معمؿ

االختقؼ

T
المحسوبة

اتفؽ

تماما

النسبة
%

اتفؽ

النسبة %

محايد

النسبة
%

ال

اتفؽ

النسبة %

ال اتفؽ
تماما

النسبة%

شدة

االجابة %

4.125

0.853

20.678

12.049

18

40

20

50

3

7.5

1

2.5

0

0

82.5

4.275

0.716

16.740

15.687

14

35

29

47.5

6

15

0

0

1

2.5

85.5

3.7

1.067

28.840

7.113

9

22.5

18

45.5

6

15

6

15

1

2.5

74

4

0.906

22.645

10.473

12

30

20

50

4

10

4

10

0

0

80

4.050

0.904

22.331

10.840

13

32.5

19

47.5

6

15

1

2.2

1

2.5

81

3.875

1.114

28.741

7.808

16

40

9

22.5

9

22.5

6

15

0

0

77.5

2.850

1.057

37.099

2.093

1

2.5

13

32.5

10

25

11

27.5

5

12.5

57

4.225

0.915

21.661

11.920

18

45

16

40

4

10

1

2.5

1

2.5

84.5

3.900

1.057

27.111

8.374

14

35

14

35

6

15

6

15

0

0

78

4.200

0.758

18.044

14.187

16

40

16

40

8

20

0

0

0

0

84

3.507

0.643

10.733

16.925

131

32.75

174

15.5

36

المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج Excel

43.5

62

9

9

2.25

72.334
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
زىل يلشزاخ األهذاف اإلطرتاتيديح
ب -عزض انُتائح ادلتعهمح تاطتداتح ادلثسىثني ى
يقحظ مف خقؿ الجدوؿ ( )3أف ىناؾ ارتفاع ف الوس الحساب الموزوف العاـ الذي بمغ ()4.908
وبانحراؼ معياري فاـ قدره (  ) 0.553ونرا أف الوس
االختبار(الوس الحساب الفر

الحساب

الموزوف العاـ أكبر مف معيار

لمدراسة) والبالغ ( . )3اما معامؿ االختقؼ فكاف ) (11.27ف قن فف ذلؾ

بمغت شدة اإلجابة ( )%98.16وبالتال ىذا يعن أف المتغير كاف وا حا بشكؿ جيد لدا أفراد العينة ويعود
السبب وراء ذلؾ إلى ارتفاع مستوا إدراؾ أفراد العينة ألىمية ىذه العناصر كمؤشرات لألىداؼ اإلستراتيجية
مما انعكس بشكؿ ايجاب

فمى إجابات أفراد العينة .ومما يدفـ ويؤكده ذلؾ ىو أف قيمة (  ) tالمحسوبة

البالغة ( )27.529وى أكبر مف قيمة (  ) tالجدولية البالغة ( ) 2.021فند مستوا معنوية ( )%5وبدرجة
حرية ( . )39وف ما يم شرح مفصؿ لمؤشرات األىداؼ اإلستراتيجية:
-1

الربحية :مف خقؿ ا قفنا فمى جدوؿ ( )3نجد أف الوس الحساب الموزوف قد بمغ( )4.000بانحراؼ

معياري بمغ ( )0.824وبالتال
الفر

فأف الوس

الحساب

الموزوف أكبر مف معيار االختبار (الوس

الحساب

لمدراسة) البالغ ( )2.5ومعامؿ االختقؼ ( )20.608مما يدؿ فمى أىمية ىذا المؤشر .كما كانت

شدة اإلجابة ( )%80وما يدفـ ذلؾ ىو أف قيمة ( )tالمحسوبة لموس الحساب بمغت ( )11.509فند مستوا
معنوية ( )%5وبدرجة حرية ( .)39أما فمى المستوا التفصيم فأننا نجد أف جميع فقرات مؤشر الربحية وى
( )y1,y2قد حققت ارتفافا ف
بمعيار االختبار (الوس الحساب

الوس الحساب
الفر

الموزوف الذي بمغ ( )3.925,4.075فمى التوال

لمدراسة ) البالغ ( )3وىذا يدؿ فمى تبن

مقارنة

ىذه الفقرة وقد كانت

معامقت االنحراؼ المعياري لمفقرتيف المذكورتيف أفقه ) )1.185,0.859فمى التوال  .ف قن فف ذلؾ نجد
شدة اإلجابة لمفقرات ( )78.5%,81.5ومعامؿ االختقؼ ( )30.193, 21.079أما بالنسبة لقيـ ( )tالمحسوبة
نجدىا قد بمغت ) ) 7.605, 11.510وبالتال جاءت أكبر مف ( )tالجدولية والبالغة ( )2.021فند مستوا
معنوية ( )%5وبدرجة حرية ( .) 39و تفسر أف فينة الدراسة تعمؿ وبشكؿ كبير فمى تبيف الربحية كمؤشر
لألىداؼ اإلستراتيجية.
 -2النمػػو :بمػػغ الوس ػ الحسػػاب المػػوزوف ( )3.787بػػانحراؼ معيػػاري بمػػغ ( )0.792وبالتػػال فػػأف الوس ػ
الحسػػػػػاب المػػػػػوزوف أكبػػػػػر مػػػػػف معيػػػػػار االختبػػػػػار البػػػػػالغ ( )3ممػػػػػا يػػػػػدؿ فمػػػػػى أىميػػػػػة ىػػػػػذا المؤشػػػػػر.
كما كانت شدة اإلجابػة ( )%75.75أمػا معامػؿ االخػتقؼ ()20.90ومػا يػدفـ ذلػؾ ىػو أف قيمػة ( )tالمحسػوبة
لموسػػػ الحسػػػاب بمغػػػت ( )10.285فنػػػد مسػػػتوا معنويػػػة ( )%5وبدرجػػػة حريػػػة ( .)39أمػػػا فمػػػى المسػػػتوا
التفصيم فأننا نجد أف جميع فقرات النمو ى ( )y3,y4قد حققت ارتفافا فػ الوسػ الحسػاب المػوزوف الػذي
بمغ ( )4.200,3.375فمى التوال مقارنة بمعيار االختبار (الوس الحساب الفر

لمدراسة ) البالغ ( )3وىػذا

يدؿ فمى تبن ىذه الفقرة وقد كانػت معػامقت االنحػراؼ المعيػاري لمفقػرتيف المػذكورتيف أفػقه ))0.883,1.148
فمى التوال .
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
 )84 %,67.5ومعامػؿ االخػتقؼ ()21.021, 34.007أمػا
ف قن فػف ذلػؾ نجػد شػدة اإلجابػة لمفقػرات (
ى

بالنسػػبة لقػػيـ ( )tالمحسػػوبة نجػػدىا قػػد بمغػػت ) ) 12.187, 4.821وبالتػػال جػػاءت أكبػػر مػػف ( )tالجدوليػػة
والبالغة ( )2.021فند مستوا معنوية ( )%5وبدرجة حريػة ( .) 39وبالتػال التفسػير لػذلؾ بػأف النمػو سػواء
مف خقؿ نمو فروع أو مكاتب المصرؼ أو حتى النمو بموجودات المصرؼ الممموسة أو الغير ممموسة أو أي
نمو لممصرؼ ىو مؤشر لألىداؼ اإلستراتيجية.
 -3الحصػػة السػػوقية :الوس ػ الحسػػاب المػػوزوف بمػػغ ( )3.718بػػانحراؼ معيػػاري بمػػغ ( )0.542وبالتػػال فػػأف
الوس الحساب الموزوف أكبػر مػف معيػار االختبػار البػالغ ( )3ممػا يػدؿ فمػى أىميػة ىػذا المؤشػر .كمػا كانػت
شػػدة اإلجابػػة ( )%74.3ومػػا يػػدفـ ذلػػؾ ىػػو أف قيمػػة ( )tالمحسػػوبة لموس ػ الحسػػاب بمغػػت ( )14.198فنػػد
مستوا معنويػة ( )%5وبدرجػة حريػة ( .)39أمػا فمػى المسػتوا التفصػيم فأننػا نجػد أف جميػع فقػرات الحصػة
السوقية وى ( )y5,y6,y7قد حققت ارتفافا ف الوس الحساب الموزوف الذي بمغ ()2.925,4.075,4.150
فمى التوال مقارنة بمعيار االختبار (الوس الحساب الفر

لمدراسة ) البػالغ ( )3وىػذا يػدؿ فمػى تبنػ ىػذه

الفقػػرة ف ػ مافػػدا  y5فقػػد جػػاءت اقػػؿ مػػف الوس ػ الفر ػ وقػػد كانػػت معػػامقت االنح ػراؼ المعيػػاري لمفق ػرات
المػػذكورة أفػػقه ) )1.118,0.944,0.949فمػػى الت ػوال  .ومعامػػؿ االخػػتقؼ ()38.233, 23.172, 22.860
ف قن فف ذلؾ نجد شدة اإلجابة لمفقرات ( )58.5%,81.5%,83%أما بالنسبة لقػيـ ( )tالمحسػوبة نجػدىا قػد
بمغػت ( )2.403, 10.549, 11.000وبالتػال جػاءت أكبػر مػف ( )tالجػد وليػة والبالغػة ( )2.021فنػد مسػتوا
معنوية ( )%5وبدرجة حرية ( ) 39وىو ما يؤكػد تبنػ الفقػرات أفػقه فػ مافػدا  .y5يو ػه ذلػؾ بػأف فينػة
الدراسة جمت الحصة السوقية ى مؤشر لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية مف خػقؿ الحصػوؿ فمػى حصػة سػوقية
مناسبة تحقؽ األرباح ومؤشر لمنمو وموقؼ تنافس قوي.
 -4الموقؼ التنافس  :الوسػ الحسػاب المػوزوف ليػذا المؤشػر بمػغ ( )3.717بػانحراؼ معيػاري بمػغ ()0.512
وبالتال فأف الوس الحساب الموزوف أكبر مف معيار االختبار البالغ ( )3مما يدؿ فمػى أىميػة ىػذا المؤشػر.
كمػػا كانػػت شػػدة اإلجابػػة ( )%72.33ومعامػػؿ االخػػتقؼ )(17.777ومػػا يػػدفـ ذلػػؾ ىػػو أف قيمػػة ( )tالمحسػػوبة
لموسػػػ الحسػػػاب بمغػػػت ( )10.985فنػػػد مسػػػتوا معنويػػػة ( )%5وبدرجػػػة حريػػػة ( .)39أمػػػا فمػػػى المسػػػتوا
التفصيم فأننا نجػد أف جميػع فقػرات الموقػؼ التنافسػ ( )y8,y9,y10قػد حققػت ارتفافػا فػ الوسػ الحسػاب
الموزوف الذي بمػغ ( )2.900,3.900,4.050فمػى التػوال مقارنػة بمعيػار االختبػار البػالغ ( )3وبقيمػة مقاربػة
لموس الحساب بالنسبة لػ ( (y8وىػذا يػدؿ فمػى تبنػ ىػذه الفقػرات ولكػف بشػكؿ متفػاوت  ،وقػد كانػت معػامقت
االنح ػراؼ المعيػػاري لمفق ػرات المػػذكورة أفػػقه ) )1.081,1.013,1.011فمػػى الت ػوال  .ف ػقن فػػف ذلػػؾ نجػػد شػػدة
اإلجابػػة لمفق ػرات ( )58%,78%,81%أمػػا بالنسػػبة لقػػيـ ( )tالمحسػػوبة نجػػدىا قػػد بمغػػت )) 2.340, 8.740,9.692
وبالتال جاءت أكبر مف ( )tالجدولية والبالغة ( )2.021فند مستوا معنويػة ( )%5وبدرجػة حريػة ( .) 39وتفسػر ىػذه
النتائج تبن فينة الدراسة ىذا المؤشر كأحد مؤشرات األىداؼ اإلستراتيجية.
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
ى

جدوؿ ( )3التوزيعات التكرارية و األوسا الحسابية واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختقؼ وقيمة ( ) t
المحسوبة الستجابات أفراد فينة الدراسة الخاصة بمؤشرات األىداؼ اإلستراتيجية.

الفقرة

المجاؿ

مج

الر بحية

Y1

40

Y2

40
80

النمو

Y3

40

Y4

40
80

الحصة السوقية

Y5

40

Y6

40

Y7

40

الموقؼ التنافس

120
Y8

40

Y9

40

Y10

40
120

المرجه

االنحراؼ
المعياري

معامؿ

الوس

االختقؼ

T
المحسوبة

اتفؽ

تماما

النسبة
%

اتفؽ

النسبة%

محايد

اتفؽ

النسبة%

20

%

تماما

النسبة%

%

3.925

1.185

30.193

7.605

18

45

8

20

5

12.5

1

2.5

78.5

4.075

0.859

21.079

11.510

13

32.5

20

50

4

10

3

7.5

0

0

81.5

4.000

0.824

20.608

11.509

31

38.75

28

53

12

15

8

10

1

1.25

80

4.200

0.883

21.021

12.178

17

42.5

16

40

6

15

1

2.5

0

0

84

3.375

1.148

34.007

4.821

8

20

11

27.5

10

25

10

25

1

2.5

67.5

3.787

0.792

20.90

10.285

25

31.25

27

33.75

16

20

11

13.75

1

1.25

75.75

2.925

1.118

7.5

10

25

12

30

11

27.5

4

10

58.5

4.075

0.944

23.172

10.549

15

37.5

16

40

7

17.5

1

2.5

1

2.5

81.5

4.150

0.949

22.860

11.000

15

37.5

20

50

3

7.5

0

0

2

5

83

3.718

0.542

14.582

14.198

33

27.5

36

30

22

18.33

12

10

7

2.900

1.081

37.286

2.340

2

5

11

27.5

38.233

3 2.403

8

النسبة

ال

ال اتفؽ

شدة االجابة

12

5.83

74.3

30

11

27.5

4

10

58

3.900

1.013

25.977

8.740

13

32.5

17

42.5

4

10

5

12.5

1

2.5

78

4.050

1.011

24.974

9.692

15

37.5

17

42.5

4

10

3

7.5

1

2.5

81

3.717

0.512

17.777

10.985

30

25

45

37.5

20

16.67

19

15.83

6

5

4.908

0.553

29.75

135

33.75

70

17.5

50

12.5

15

72.33

أجمال
400

11.27

119 27.529

المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج Excel

حتهيم عحلح االرتثاط تني يتغرياخ انذراطح:
ومف اجؿ اختبار صحة الفر ية الرئيسة األولى والفر يات الفرفية المنبثقة منيا (فققة االرتبا )
ومعنوياتيا فقد تـ استخداـ معامؿ االرتبا الخ

 Personو اختبار .tوقد جاءت النتائج وفؽ اآلت :

أ -اختبػػار الفر ػػية الرئيسػػية األولػػى :مػػف خػػقؿ الجػػدوؿ( )4نجػػد وبو ػػوح وجػػود فققػػة ارتبػػا موجبػػة وقويػػة
وذات داللػػػػة إحصػػػػائية فنػػػػد مسػػػػتوا معنويػػػػة ( )%1بػػػػيف الحوكمػػػػة المصػػػػرفية كمتغيػػػػر مسػػػػتقؿ واألىػػػػداؼ
اإلستراتيجية كمتغير تابع إذ بمغ معامؿ االرتبا بينيما (** )8.619وما يعزز ذلػؾ أف قيمػة (  ) tالمحسػوبة
لعققة االرتبا بينيمػا والبالغػة ( )5.988كانػت أكبػر مػف قيمػة (  ) tالجدوليػة البالغػة ( )2.821وكػذلؾ قيمػة
الداللػة اإلحصػائية ()p- valueكانػت أقػؿ مػف مسػتوا المعنويػة ( )%1إذ بمغػت ( )8.88ممػا يػدؿ فمػى قبػوؿ
فر ػػية الوجػػود ( )H1ورفػػج فر ػػية العػػدـ ( )H0ومعنػػى ذلػػؾ وجػػود فققػػة ارتبػػا ذات داللػػة إحصػػائية فنػػد
مستوا معنوية ( .)%1والتفسير لذلؾ أف فينة البحث تعمػؿ فمػى الت بيػؽ السػميـ لمبػادئ الحوكمػة المصػرفية
الت ػ أقػػرت مػػف قبػػؿ لجنػػة بػػازؿ وىػػذا مػػا أنعكػػس بشػػكؿ ايجػػاب ف ػ تحقيػػؽ األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية مػػف خػػقؿ
مؤشراتيا الرئيسية ،بحيث أنعكس فمى مستوا الربحية وزيادة ف نمو المصرؼ وقوة الموقؼ التنافس .

3.75

98.16
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
ى

جدوؿ ( )4نتائج فققة االرتبا بيف الحوكمة المصرفية واألىداؼ اإلستراتيجية
المستقؿ

التابع

األىداؼ اإلستراتيجية

الحوكمة المصرفية

**0.619

قيمة ( )tالمحسوبة

5.900

قيمة ( )tالجدولية
P-Value
القرار

2.021
0.000
قبوؿ فر ية الوجود

)**Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed
)*Correlation is significant at the 0.05 level(2-tailed
المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج SPSS

ب -اختثار انفزضياخ انفزعيح نهفزضيح انزئيظيح األوىل:
-3

مف خقؿ الجدوؿ( )5نجد وبو وح وجود فققة ارتبا موجبة وقوية وذات داللػة إحصػائية فنػد مسػتوا

معنوية ( )%1بيف الحوكمة المصرفية كمتغير مستقؿ والربحية كمؤشر لألىداؼ اإلستراتيجية كمتغيػر تػابع إذ
بمغ معامؿ االرتبا بينيما (** )8.636وما يعزز ذلؾ أف قيمة (  ) tالمحسوبة لعققة االرتبا بينيما والبالغة
( )5.878كانت أكبر مف قيمة (  ) tالجدولية البالغة ( )2.821وكػذلؾ قيمػة الداللػة اإلحصػائية ()p- value
كانت أقؿ مف مسػتوا المعنويػة ( )%1إذ بمغػت ( )8.888ممػا يػدؿ فمػى قبػوؿ فر ػية الوجػود ( )H1ورفػج
فر ية العدـ ( )H0ومعنى ذلؾ وجود فققة ارتبا ذات داللة إحصائية فند مستوا معنوية ( .)%1أف تفسير
العققة ىو أف مراقبة المخا ر ومنه التسييقت المصرفية وفؽ قوانيف محددة وشفافية ف المعمومات المنشورة
وعيرىا مف المبادئ جعؿ المصرؼ يحقؽ مؤشر ميـ مف مؤشرات األىداؼ اإلستراتيجية وىوة الربحية.
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
-3

ى

يشػػير الجػػدوؿ( )5فمػػى وجػػود فققػػة ارتبػػا موجبػػة وقويػػة وذات داللػػة إحصػػائية فنػػد مسػػتوا معنويػػة

( )% 1بيف الحوكمة المصرفية كمتغير مستقؿ والنمو كمؤشر لألىداؼ اإلستراتيجية كمتغير تابع إذ بمغ معامػؿ
االرتبػػػا بينيمػػػا (** )8.658ومػػػا يعػػػزز ذلػػػؾ أف قيمػػػة (  ) tالمحسػػػوبة لعققػػػة االرتبػػػا بينيمػػػا والبالغػػػة
( )6.588كانت أكبر مف قيمة (  ) tالجدولية البالغة ( )2.821وكػذلؾ قيمػة الداللػة اإلحصػائية ()p- value
كانت أقؿ مف مسػتوا المعنويػة ( )%1إذ بمغػت ( )8.888ممػا يػدؿ فمػى قبػوؿ فر ػية الوجػود ( )H1ورفػج
فر ية العدـ ( )H0ومعنى ذلؾ وجود فققة ارتبػا ذات داللػة إحصػائية فنػد مسػتوا معنويػة (.)%1أف رعبػة
المصارؼ ف البقاء والعمؿ ف ىذه البيئة المصرفية يت مب مف المصارؼ النمو واالستمرار ويتـ ذلؾ مف خػقؿ
إدارة رشيدة متمثمة بت بيؽ مبادئ الحوكمة وىوة ما فممت فميو فينة الدراسة.
-6

وفؽ الجدوؿ( )5الذي يشير فمى فدـ وجػود فققػة ارتبػا ذات داللػة إحصػائية بػيف الحوكمػة المصػرفية

كمتغيػػر مسػػتقؿ والحصػػة السػػوقية كمؤشػػر لألىػػداؼ اإلسػػتراتيجية كمتغيػػر تػػابع إذ بمػػغ معامػػؿ االرتبػػا بينيمػػا
) )8.247وما يعزز ذلؾ أف قيمة (  ) tالمحسوبة لعققة االرتبا بينيمػا والبالغػة ( )1.571إذ كانػت أقػؿ مػف
قيمػة (  ) tالجدوليػة البالغػة ( )2.821وكػذلؾ قيمػة الداللػة اإلحصػائية ( )p- valueكانػت أكبػر مػف مسػتوا
المعنويػػة ( )%1إذ بمغػػت ( )8.125ممػػا يػػدؿ فمػػى قبػػوؿ فر ػػية العػػدـ ( )HOورفػػج فر ػػية الوجػػود ()H1
ومعنى ذلؾ فدـ وجود فققة ارتبا ذات داللة إحصائية .أف تحقيؽ مؤشر ربحية أو نسبة نمػو معينػة ال يعنػ
ذلؾ زيادة ف الحصة السوقية بؿ قد ينتج ذلؾ فف ريؽ فته فروع ومكاتػب جديػدة وانتقػاؿ زبػوف فػرع مصػرؼ
مػػف مكػػاف إلػػى أخػػر أو مػػف مكتػػب إلػػى أخػػر وبالتػػال بقػػاء الحصػػة السػػوقية دوف تغيػػر وىػػو مػػا تفسػػره العققػػة
السابقة.
-3

بمػػغ معامػػؿ االرتبػػا

وفػػؽ الجػػدوؿ ( )8.394*( )5بػػيف الحوكمػػة المصػػرفية كمتغيػػر مسػػتقؿ والموقػػؼ

التنافس كمؤشر لألىػداؼ اإلسػتراتيجية كمتغيػر تػابع ممػا يػدؿ فمػى وجػود فققػة ارتبػا ذات داللػة إحصػائية
فند مستوا معنوية ( )%1وما يعزز ذلؾ أف قيمة (  ) tالمحسوبة لعققة االرتبا بينيمػا والبالغػة ()2.638
إذ كانػت أكبػر مػف قيمػة (  ) tالجدوليػة البالغػة ( )2.821كمػا أف قيمػة الداللػة اإلحصػائية ( )p- valueفنػد
مستوا المعنوية ( )%1كانت ( )0.000مما يدؿ فمى قبوؿ فر ية الوجود ( )H1ورفػج فر ػية العػدـ ()H0
ومعنى ذلؾ وجود فققة ارتبا ذات داللة إحصائية فند مستوا معنوية ( .)%5أف العققة بيف ىذه المؤشػرات
نفسيا مف جية وفققتيا بمبادئ الحوكمة مف جية أخرا جعمت المصارؼ تحقيؽ موقؼ تنافسػ جيػد فعنػدما
تتوفر الخدمات المصػرفية فػ الوقػت والمكػاف المناسػب مػف خػقؿ نمػو الفػروع أو المكاتػب جعػؿ المصػرؼ فػ
موقؼ تنافس جيد.
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
الحوكمة المصرفية ومؤشرات األىداؼ اإلستراتيجية
جدوؿ ( )5نتائج فققة االرتبا بيف
ى
التابع

المستقؿ

المؤشر األوؿ (الربحية)

الحوكمة المصرفية

**0.636

قيمة ( )tالمحسوبة

5.078

قيمة ( )tالجدولية
P-Value
القرار

2.021

التابع

0.000
قبوؿ فر ية الوجود
المستقؿ

المؤشر الثان (النمو)

الحوكمة المصرفية

**0.650

قيمة ( )tالمحسوبة

6.500

قيمة ( )tالجدولية
P-Value
القرار

2.021
0.000
قبوؿ فر ية الوجود

المستقؿ

المؤشر الثالث (الحصة السوقية)

التابع
الحوكمة المصرفية

0.247

قيمة ( )tالمحسوبة

1.571

قيمة ( )tالجدولية
P-Value
القرار

2.021
0.125
قبوؿ فر ية العدـ
المستقؿ

التابع

المؤشر الرابع (الموقؼ التنافس )

الحوكمة المصرفية

*0.394

قيمة ( )tالمحسوبة

2.638

قيمة ( )tالجدولية
P-Value
القرار

2.021
0.000
قبوؿ فر ية الوجود

)**Correlation is significant at the 0.01 level(2-tailed
)*Correlation is significant at the 0.05 level(2-tailed
المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج SPSS
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
حتهيم عحلح انتؤثري تني يتغرياخ انذراطح:

ى
ى

ومف اجؿ اختبار صحة الفر ية الرئيسة الثانية والفر يات الفرفية المنبثقة منيا (فققة التأثير)
ومعنوياتيا فقد فكؼ الباحث فمى استخداـ االنحدار الخ

البسي ( )Regressionف قن فف استخدامو

معامؿ التفسير ( )R2لغرج قياس نسبة ما تفسره الحوكمة المصرفية مف تغيرات تؤثر ف تحقيؽ األىداؼ
اإلستراتيجية.
أ -اختبار الفر ية الرئيسية الثانية :إف قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار البسي وفؽ الجدوؿ ()6
بمغت ( )34.732وى بذلؾ أكبر مف قيمة (  ) Fالجدولية البالغة ( )4.84فند مستوا معنوية ( ) %1
وبدرجة حرية ( )39واف مستوا داللة (  ) Fقد بمغت ( )8.85مما يعن وجود فققة اثر بيف المتغيريف ذات
داللة إحصائية فند مستوا معنوية ( )%1وبالتال ىذا يعن قبوؿ فر ية الوجود ( )H1ورفج فر ية العدـ
( )H0وىذا معناه أف ىناؾ فققة أثر ذات داللة إحصائية بيف الحومة المصرفية ومؤشرات األىداؼ
اإلستراتيجية وتفسر النتائج أفقه أنو مف بيف كؿ ( )188قرار برفج فر ية العدـ لف يكوف ىنالؾ أي قرار
خا ئ  .ويت ه أي ا مف قيمة معامؿ التفسير ( )R2البالغة ( )8.478تو ه أف نسبة ما تفسره الحوكمة
المصرفية ف تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية ى ( )%47.8أما النسبة الباقية فتعود لعوامؿ أخرا .أما قيمة
المعامؿ المعياري لقنحدار ( )8.677( )Betaوىذا معناه أف زيادة ف قيمة الحوكمة المصرفية بمقدار وحدة
واحدة سيؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية بمقدار ( )8.677مف وحدة انحراؼ معياري واحدة .كما أف
الت بيؽ السميـ والكامؿ ليذه المبادئ لو تأثير إيجاب ف تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية ف المصارؼ مف نمو
مصرف وربحية وموقؼ تنافس .
جدوؿ (  ) 6العققة التأثيرية بيف الحوكمة المصرفية واألىداؼ اإلستراتيجية
انًتغيز انًستقم
انًتغيز انتابغ
األهذاف اإلستزاتيجيت

Constant

انحىكًت
انًصزفيت
B1

1.375

0.677

BO

قيًت ()F
انًحسىبت
34.732

قيًت ()F
انجذونيت
4.084

يستىي دالنت
()F
0.05

يؼايم
انتفسيز()R2
0.478

انخطؤ
انًؼيارٌ
0.305

ب -اختبار الفر يات الفرفية لمفر ية الرئيسية الثانية
-1

بمغت قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار البسي وفؽ الجدوؿ ( )25.788( )7وى بذلؾ أكبر

مف قيمة (  ) Fالجد ولية البالغة ( )4.884فند مستوا معنوية (  ) %1وبدرجة حرية ( )39واف مستوا
داللة (  ) Fقد بمغت ( ) 8.85مما يعن

وجود فققة اثر بيف المتغيريف ذات داللة إحصائية فند مستوا

معنوية ( )%1وبالتال ىذا يعن قبوؿ فر ية الوجود ( )H1ورفج فر ية العدـ ( )H0وىذا معناه أف ىناؾ
فققة أثر ذات داللة إحصائية بيف الحومة المصرفية والربحية كمؤشر لألىداؼ اإلستراتيجية وتفسر النتائج
أفقه أنو مف بيف كؿ ( )188قرار برفج فر ية العدـ لف يكوف ىنالؾ أي قرار خا ئ .
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
ويت ه أي ا مف قيمة معامؿ التفسير (R2ى) البالغة ( )8.484تشير أف نسبة ما تفسره الحوكمة
المصرفية ف تحقيؽ مؤشر الربحية ى ( )%40.4أما النسبة فتعود لعوامؿ أخرا  .كما بمغت قيمة المعامؿ
المعياري لقنحدار ( )8.321( )Betaوىذا معناه أف زيادة ف قيمة الحوكمة المصرفية بمقدار وحدة واحدة
سيؤدي إلى تحقيؽ ف

مؤشر الربحية بمقدار ( )8.321مف وحدة انحراؼ معياري واحدة.كما أف التفسير

لعققة األثر أفقه يعود كوف فينة الدراسة فممت
بعج مشاكؿ العمؿ الت قد تكوف سبب ف

مف ىذه المبادئ والت

مف خقليا نئت بنفسيا فف

عؼ ف مستوا الربحية مما جعميا ف مستوا مقبوؿ مف

الربحية.
 -2أف قيمػة (  ) Fالمحسػوبة لنمػوذج االنحػدار البسػي وفػؽ الجػدوؿ ( )4.467( )7وىػ بػذلؾ أكبػر مػف
قيمة (  ) Fالجدولية البالغة ( )4.884فنػد مسػتوا معنويػة (  ) %1وبدرجػة حريػة ( )39واف مسػتوا داللػة
(  ) Fقد بمغت ( )8.85ممػا يعنػ وجػود فققػة اثػر بػيف المتغيػريف ذات داللػة إحصػائية فنػد مسػتوا معنويػة
( )%1وبالتال ىذا يعن قبوؿ فر ية الوجود ( )H1ورفج فر ػية العػدـ ( )H0وىػذا معنػاه أف ىنػاؾ فققػة
أثر ذات داللة إحصائية بيف الحومة المصرفية والنمو كمؤشػر لألىػداؼ اإلسػتراتيجية وتفسػر النتػائج أفػقه أنػو
مف بيف كؿ ( )188قرار برفج فر ية العدـ لف يكوف ىنالؾ أي قرار خػا ئ  .ويت ػه أي ػا مػف قيمػة معامػؿ
التفسير ( )R2البالغة ( )8.861أي أف نسبة ما تفسره فممية الحوكمة المصرفية ف تحقيؽ مؤشػر النمػو ىػ
( )% 6.1أمػػػا النسػػػبة الباقيػػػة فتعػػػود لعوامػػػؿ أخػػػرا  .كمػػػا بمغػػػت قيمػػػة المعامػػػؿ المعيػػػاري لقنحػػػدار ()Beta
( )8.138وىػػذا معنػػاه أف زيػػادة ف ػ قيمػػة الحوكمػػة المصػػرفية بمقػػدار وحػػدة واحػػدة سػػيؤدي إلػػى تحقيػػؽ ف ػ
مؤشػػر الربحيػػة بمقػػدار ()8.138مػػف وحػػدة انح ػراؼ معيػػاري واحػػدة .والتفسػػير لػػذلؾ يكػػوف مػػف خػػقؿ األسػػباب
التالية أما أف تكوف المصارؼ ىادفة إلى السي رة فمى قنوات توزيع أو

ماف الدخوؿ إلى أسواؽ جديدة أو قػد

تقديـ خدمات جديدة والت تتحقؽ مف خقؿ النمو ىذه المصارؼ والذي يتـ فمى اسػمـ وجػو مػف خػقؿ االلتػزاـ
بالحوكمة ومبادئيا.
 -3تشير قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار البسي وفؽ الجدوؿ ( )6.968( )7وى بذلؾ أكبر مف
قيمة ( )Fالجد ولية البالغة ( )4.884فند مستوا معنوية (  ) %1وبدرجة حرية ( )39واف مستوا داللة
) )Fقد بمغت ( )8.85مما يعن وجود فققة اثر بيف المتغيريف ذات داللة إحصائية فند مستوا معنوية
( )%1وبالتال ىذا يعن قبوؿ فر ية الوجود ( )H1ورفج فر ية العدـ ( )H0وىذا معناه أف ىناؾ فققة
أثر ذات داللة إحصائية بيف الحومة المصرفية والحصة السوقية كمؤشر لألىداؼ اإلستراتيجية وتفسر النتائج
أفقه أنو مف بيف كؿ ( ) 188قرار برفج فر ية العدـ لف يكوف ىنالؾ أي قرار خا ئ  .ويت ه أي ا مف
قيمة معامؿ التفسير ( )R2البالغة ( )8.155يعن أف نسبة ما تفسره فممية الحوكمة المصرفية ف تحقيؽ
مؤشر الحصة السوقية ى ( )% 15.5أما النسبة األخرا فتعود لعوامؿ أخرا .
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى
 )8.382( )Betaوىذا معناه أف زيادة ف قيمة الحوكمة
كما بمغت قيمة المعامؿ المعياري لقنحدار (
ى
المصرفية بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية بمقدار ()8.382مف وحدة انحراؼ
معياري واحدة .أف التفسير االقتصادي لعققة األثر السابقة كوف اعمب المؤسسات ومنيا المصارؼ تختمؼ
ف فميقت االفتماد فمى قياس الحصة السوقية بيف الحصة السوقية النسبية و الم مقة ولذلؾ جاء التفاوت
ف فققة االرتبا و األثر.
 -4مف خقؿ قيمة (  ) Fالمحسوبة لنموذج االنحدار البسي وفؽ الجدوؿ ( )9.222( )7ى أكبر مف
قيمة (  ) Fالجد ولية البالغة ( )4.884فند مستوا معنوية (  ) %1وبدرجة حرية ( )39واف مستوا داللة
( )Fقد بمغت ( )8.85مما يعن

وجود فققة اثر بيف المتغيريف ذات داللة إحصائية فند مستوا معنوية

( )%1وبالتال ىذا يعن قبوؿ فر ية الوجود ( )H1ورفج فر ية العدـ ( )H0وىذا معناه أف ىناؾ فققة
أثر ذات داللة إحصائية بيف الحومة المصرفية والموقؼ التنافس كمؤشر لألىداؼ اإلستراتيجية وتفسر النتائج
أفقه أنو مف بيف كؿ ( ) 188قرار برفج فر ية العدـ لف يكوف ىنالؾ أي قرار خا ئ  .ويت ه أي ا مف
قيمة معامؿ التفسير ( )R2البالغة ( )8.195يعن أف نسبة ما تفسره فممية الحوكمة المصرفية ف تحقيؽ
مؤشر الموقؼ التنافس

ى

( )% 19.5أما النسبة الباقية فتعود لعوامؿ أخرا  .كما بمغت قيمة المعامؿ

المعياري لقنحدار ( ) 8.286( )Betaوىذا معناه أف زيادة ف قيمة الحوكمة المصرفية بمقدار وحدة واحدة
سيؤدي إلى تحقيؽ ف الموقؼ التنافس بمقدار ( )8.286مف وحدة انحراؼ معياري واحدة .سعىت المصارؼ
فينة الدراسة إلى التنافس والصمود ف

ىذه البيئة سريعة التغيير ومف أىـ الركائز الت

تعتمد فمييا ف

تحقيؽ ذلؾ ىو ت بيؽ المبادئ واالتفاقيات الدولية لذلؾ كاف التأثير االقتصادي ف ت بيؽ تمؾ المبادئ فمى
الموقؼ التنافس وا ه مف خقؿ العققة أفقه.
جدوؿ (  ) 7العققة التأثيرية بيف الحوكمة المصرفية ومؤشرات األىداؼ اإلستراتيجية
المتغير المستقؿ

Constant

الحوكمة

BO

المصرفية
B1

الربحية

2.637

0.321

المتغير التابع

قيمة ()F

المحسوبة

قيمة ()F

التفسير( )R

المعياري

4.084

0.05

0.404

0.325

النمو

3.429

0.130

4.467

4.084

0.05

0.061

0.125

الحصة السوقية

2.799

0.302

6.960

4.084

0.05

0.155

0.120

الموقؼ التنافس

2.886

0.286

9.222

4.084

0.05

0.195

0.04

25.788

المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج SPSS

الجدولية

مستوا داللة
()F

معامؿ

الخ أ

2
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الحوكمةىالمصرفوةىوفقىمبادئىلجنةىبازلىىوىأثرهاىفيىتحقوقىاألهدافى
ىاإلدتراتوجوةىللمصارفىدرادةىفيىعونةىمنىالمصارفىالتجاروةىالخاصةىالعراقوةى
ى

االطتُتاخاخ وانتىصياخ
ادلثسث انزاتع /
ى
أوال :االطتُتاخاخ
ف

وء النتائج المستخمصة مف فرج وتحميؿ تـ التوصؿ إلى مجموع مف االستنتاجات مف أبرزىا.

 -1ىناؾ أكثر مف ريقة يمكف مف خقليا قياس الحصة السوقية لممصرؼ.
 -2زيػػادة النمػػو أو نسػػبة النمػػو فػ المصػػرؼ ال يرافقػػو زيػػادة فػ الحصػػة السػػوقية اوانمػػا ىػ فممػػت انتقػػاؿ
زبائف المصرؼ مف فرع إلى فرع أخر أو مف مكتب إلى مكتب أخر.
 -3فمؿ فينة الدراسة فمى مراقبة المخا ر ومف ثـ منه التسييقت المصرفية قد انعكس بشػكؿ ايجػاب فػ
تحقيؽ مؤشر الربحية.
 -4أف ما تتصؼ فيو البيئة المصرفية بصورة خاصة مف حالة فدـ التأكد وظيور مؤسسات ماليػة ومصػرفية
جديػػدة وزيػػادة المنافسػػة مػػف جيػػة ورعبػػة المصػػارؼ العاممػػة فػ العػراؽ فمػػى البقػػاء جعميػػا تعمػػؿ جاىػػدان فمػػى
ت بيؽ االتفاقيات والمعاىدات الدولية ومنيا مبادئ الحوكمة المصرفية .
 -5ىنالؾ أكثر مف مجموفة لمبادئ الحوكمة الت أقرت مف قبؿ الييئات والمنظمػات الدوليػة والمقبولػة قبػوؿ
فامان.
 -6قبػوؿ جميػع الفر ػيات الرئيسػة والفرفيػة فػ مػا فػدا الفر ػية الفرفيػة الثالثػة لمفر ػية الرئيسػية الثانيػة
(فققة االرتبا بيف الحوكمة المصرفية بمبادئيا ومؤشر الحصة السوقية).

ً
ثاَيا :انتىصياخ
استكماالن وف

وء ما سبؽ نستعرج أىـ التوصيات.

 -1فمى المصارؼ فينة الدراسة التحديد المسبؽ و الدقيؽ لم ريؽ الت يتـ مف خقليا قياس الحصة
السوقية ىؿ سوؼ يتـ االفتماد فمى ال ريقة النسبية أو الم مقة وذلؾ لقختقؼ الجوىري بيف النتائج.
 -2العمؿ فمى نشر الوف بأىمية مبادئ الحوكمة المصرفية وفمى البنؾ المركز أف يكوف لو دور أكبر ف
إرساء وت بيؽ مبادئ ميمة مثؿ مبادئ الحوكمة المصرفية بوصفيا احد أىـ مكونات السقمة المالية لتحقيؽ
األىداؼ اإلستراتيجية لممصارؼ والحفاظ فمى البيئة المصرفية.
 -3يمكف استخداـ الحصة السوقية المصرفية مف قبؿ فينة الدراسة كمؤشر لقياس الموقؼ التنافس .
 -4مرافاة أىمية العققة بيف معايير الحوكمة المصرفية وتحقيؽ األىداؼ اإلستراتجية  ،ف تقويـ انحرافات
األداء فما ىو مخ
جية أخرا.

لو ومو وع

مف األىداؼ اإلستراتيجية  .مف جية والعققة بيف المؤشرات نفسيا مف
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Banking Governance According to the principles of the Basel
Committee and its impact on the achievement of the strategic
objectives of banks
Study in a sample of private commercial banks Iraqi
Abstract
This study aims to impact statement played by banking governance according
to the decisions of the Basel Committee in achieving the strategic objectives of the
banks, But order to achieve the this goal has been the adoption of two hypotheses
in addition to the two main hypotheses as sub answered preliminary The study
seeks to verify their health and two (no correlation relationship and impact
between Banking governance and achieve strategic objectives), has been tested
hypotheses. Study has reached multiple of the most important conclusions: 1 - There a correlation relationship between Banking governance and achieve
strategic
objectives.
2 -There is a impact relationship between banking governance and achieve
strategic objectives.
The study included a number of recommendations, most notably the following: 1 - Work encourage by the principles of Banking governance as one important
component of the financial safety to achieve strategic objectives of the banks.
2 Taking into account the importance of the relationship between the banking
and Banking Governance standards to achieve strategic objectives, in the
evaluation of performance deviations from what is planned and the subject
within strategic objectives.

Key Wards / Banking Governance, principles, strategic objectives .

