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هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق قواعد الحوكمة على األداء المالي في البنوك التجارية اليمنية،
ولتحقيق هدف هذه الدراسة قامت الباحثة بصياغة مجموعة من األسئلة لقياس أثر تطبيق قواعد الحوكمة على
األداء المالي في البنوك التجارية اليمنية باالعتماد على بعض من الدراسات السابقة في هذا المجال ،حيث
تكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية اليمنية وعددها ( )13بنكا ،أما عينة الدراسة فتكونت من ( (7بنوك
تجارية عاملة في الجمهورية اليمنية ،ولإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها تم استخراج المتوسطات
الحسابية وتطبيق معادلة االنحدار الخطي المتعدد واالرتباط الذاتي واستق ارريه السالسل الزمنية واختبار عدم
ثبات التباين باستخدام برنامج ) ،)EVIEWSواستخدام التحليل المالي لمعرفة األداء المالي في البنوك التجارية
اليمنية.
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،من أهمها أن تطبيق قواعد الحوكمة له أثر في األداء المالي على
البنوك اليمنية ،حيث كانت نسبة تطبيق الحوكمة في البنوك اليمنية مرتفعة نسبيا ،كما توصلت أيضا إلى أن
البنوك اليمنية تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنوك نتيجة لتطبيق قواعد
الحوكمة.

بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بضرورة توجيه البنوك التجارية لمنهج الحوكمة كآلية لتحسين األداء
المالي لديها ،وضرورة التأكيد على وجود أو تطوير نظام لحماية صغار المساهمين من استغالل كبار
المساهمين.
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Abstract
This study aimed to measure the impact of applying the governance rules on the
financial performance of Yemeni commercial banks. To obtain the objective of the
study, the researcher had formulated the items of the questionnaire based on the
previous literature review. The population of the study to the Yemeni commercial
banks (13), where the sample of the study included a group of seven (7) working
banks.
To answer the questions of the study and to examine its hypothesis, the arithmetic
mean was found, the multiple aggression formula, time series, hypotheses and
autocorrelation were applied by using EVIEWS and financial analysis to know the
financial performance of Yemeni commercial banks.

The study came up with a number of results; the most important one was that
applying the governance rules has an impact on the Yemeni commercial banks,
where the percentage of applying the governance was relatively high. Another result
was that Yemeni commercial banks are taking considerable steps to obtain inner
censorship over working flow as a result of applying the governance rules.
According to the result of the study, it is strongly recommended that Yemeni
commercial banks should be directed to the governance rules as a mechanism to
improve their financial performance. In addition to that, they should adopt the
governance rules as a vital response to a possible future change, and the need to
emphasize the existence or development of a system to protect small shareholders
from the exploitation of major shareholders.

