
جملــــــة البحـوث والدراســات االقتصاديـــة       
   Journal of Research and Economic Studies 

درنـة  -املعهــد العالــي للعلــوم والتكهيـــة   
Available online at http://www.lib.phid.edu.ly 

                السادساجمللد 
                الثالثدد ـالع  
2012  ديسمرب      

 

 Vol. 6, No. 3, 2019171  الرفادي وحممود  وعبداحلفيظ.  ..مدى تطبيل مبادئ احلوكمة يف املصارف

يف مديهة  العامة الليبية التجارية احلوكمة يف املصارف مبادئ مدى تطبيل
 يبهغاز

 د. عبدالسالم محمد عبدالحفيظ    أ.أشرف عبدالحميد محمود        دي   د. خالد محمد الرفا
 عضو هيأة التدريس بكلية     يأه التدريس باملعهد     عضو ه              هيأة التدريس بكلية عضو       

 قتصاد بجامعة بنغازي الا          هن الشاملة/درنة     العالي للم           قتصاد بجامعة بنغازي     الا     

 

Abstract:  
This study aimed to study the extent of applying principles of governance in the Libyan 

commercial banks operating in Benghazi, the population of this study consists of all 

occupants of leading positions in the branches of public commercial banks operating in 

Benghazi, and are represented in the branch managers and their assistants and heads of 

departments in Al-Wahda bank, Al-Jumhoria bank, National Commercial bank and the 

Sahara Bank. The questionnaire was used as an essential tool for data collection, and the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze the data. The results 

showed that there is an application of governance principles in Libyan commercial banks. 

This study also recommended that it is necessity to benefit from the application of Libyan 

public commercial banks to the principles of governance in raising the performance of 

these banks. 
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