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 ملخـــــص الدراســــة
 

هـــدفذ هـــرا الدراســـة إىل التعـــرف بصـــبة أساســـية علـــر مبـــاد  احلوكمـــة يف املصـــارف 
سـالمية اليمنيـةو ولتحقيـق أهـداف اإلسالمية وقياس مدى تطبيق تلك املباد  يف املصـارف اإل

طــالع علــر الكتــا والــدوريات نــا النيــري مــا الدراســة مــا خــالل االالدراســة ت تيطيــة ا ا
 انـا امليـدال للدراسـة مـا واجملالت والندوات واملؤمترات والدراسات العلميةو بينما ت تيطية ا

(  02بيان مكونـــة مـــا  وذلـــك بتصـــميم اســـتمارة اســـت وتبـــاع املـــنصف الوصـــبي التحليلـــياخـــالل 
سؤال تيطي معيم مباد  احلوكمة يف املصارف اإلسالمية ومبا يتناسا مـ  الطبيعـة املميـزة  ـا 

ستبانة علر عينة الدراسة الـ  للـذ كـل عتمـ  لبنوك التقليديةو إذ ت توزي  االعا غريها ما ا
 الدراسة املكون ما أربعة مصارف إسالمية مينية.

ـــــق بتحأمـــــا  ـــــة للدراســـــة فقـــــد ت االعتمـــــاد علـــــر احلزمـــــة فيمـــــا يتعل ليـــــل النتـــــائف امليداني
( وما تتضـمن  مـا متوسـطات حسـابية واارافـات معياريـة SPSSاإلحصائية للعوم االجتماعية  

و وما خالل  ت التوصـل إىل عموعـة مـا النتـائف تـتل   هاواختبار  يف عملية حتليل البرضيات
هــــو مبســــتوى  هاوقواعــــداليمنيــــة ملبــــاد  احلوكمــــة  يف أن مســــتوى تطبيــــق املصــــارف اإلســــالمية

تمثــــل يف عــــدم تــــوفر متطلبــــات ييف بعــــو ا وانــــا  ا  متوســــعو مــــ  مالحيــــة أن هنــــاك قصــــور 
                                                           

  جامعة تعز –أستاذ المصارف اإلسالمية المساعد. 
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اإلفصاح والشبافية بالنسبة للعمليات املالية اإلسـالمية الـ  تتميـز اـا املصـارف اإلسـالمية عـا 
 نيـــام الرواتـــا واعجـــور للعـــاملني غريهـــا مـــا املصـــارف التقليديـــةو وكـــرا عـــدم تـــوفر العدالـــة يف

 باملقارنة م  املصارف واملؤسسات املنافسة.
مــــا خــــالل نتــــائف الدراســـــة ت التوصــــل إىل عموعــــة مـــــا التوصــــيات موزعــــة  ســـــا و 

ا صات ذات العالقـةو حيـأ أوصـذ الدراسـة عـالا اإلدارة واإلدارات التنبيريـة يف املصـارف 
متطلبــــات اإلفصــــاح والشــــبافية بالنســــبة للبيانــــات املاليــــة  اإلســــالمية اليمنيــــة باالهتمــــام بتــــوفري

اخلاصة بالعمليـات املاليـة اإلسـالميةو وتـوفري العدالـة يف نيـام الرواتـا واعجـور للعـاملنيو وكـرا 
تبعيــــل دور هيلــــة الرقابــــة الشــــرعية والعمــــل علــــر اســــتقالليتصاو كمــــا أوصــــذ ا صــــات الرقابيــــة 

ـــة  ـــة بالســـلطات النقدي ـــاد  وقواعـــد واإلشـــرافية ةثل  البنـــك املركـــزي اليمـــين( بضـــرورة تطبيـــق مب
احلوكمــة فيصــا أوال و كمــا أوصــذ الدراســة احلكومــة بالعمــل ا ــاد يف اســتكمال كافــة متطلبــات 

  إنشاء سوق لألوراق املالية.
 مقدمة

وتُعـ  بـادارة املنشـات املاليـة إدارة  وتعد احلوكمـة مـا أهـم املصـطلحات اإلداريـة احلديثـة
صــاح وةايــة حقــوق كافــة اعطــراف املرتبطــة باملنشــحةو وحتقيــق اإلفصــاح امليــة حتقيــق رشــيدة بي

والشـبافيةو اــدف حتقيــق االسـتقرار املــا  والنمــو االقتصــادي للمنشـحة بصــبة خاصــةو وضــمان 
وقـد هصـرت احلاجـة إىل احلوكمـة يف  .دي واملـا  يف اجملتمـ  بصـبة عامـةاستقرار النيام االقتصـا

ال ســــيما مــــ  و قتصــــاديات املتقدمــــة والناشــــلة خــــالل العقــــود القليلــــة املاضــــيةو العديــــد مــــا اال
ـــ  مـــين اـــا الكثـــري مـــا اقتصـــاديات العـــا  املتقـــدم  اعزمـــات املاليـــة واال يـــارات االقتصـــادية ال
والنــامي علــر حــد ســواءو كــان مــا أهــم أســبااا غيــاف مبــدأ اإلفصــاح والشــبافية يف الشــركات 

ال ســيما مــ  اعتمــاد غالبيــة تلــك االقتصــاديات للنيــام االقتصــادي و  وااالقتصــادية العاملــة فيصــ
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الرأمســا  الــري يعتمــد علــر الشــركات اخلاصــة لتحقيــق معــدالت مرتبعــة ومتواصــلة مــا النمــو 
االقتصــاديو حيــأ أضــحر حتقيــق مبــدأ الشــبافية واإلفصــاح مــا أهــم اعهــداف الــ  جعلــذ 

يمـــات واملؤسســـات املاليـــة العامليـــة مثـــل صـــندوق احلكومـــات وا يلـــات العلميـــة واملشـــرعني واملن
والتنميـــة  لدوليـــة ومنيمـــة التعـــاون االقتصـــاديالنقــد الـــدو  والبنـــك الـــدو  ومؤسســـة التمويـــل ا

 OECD و نــــة بــــازل تــــو  هــــرا املصــــطلأ اهتمامــــا باليــــا  حــــ  أصــــبأ التطبيــــق ا يــــد  ــــرا )
 املصطلأ عالمة واضحة تتمّيز ب  املنشات املطبقة ل .

أحــد الركــائز اعساســية لضــمان اســتقرار النيــام  يعــدا أن وجــود نيــام مصــريف ســليم ومبــ
يــوفر القطــاع املصــريف االئتمــان  إذاملــا  وســالمة عمــل أســواق اعوراق املاليــة وقطــاع الشــركات 

فــــان تطبيــــق مبــــاد  احلوكمــــة يــــزداد أ يـــــة يف  ووالســــيولة الالزمــــة لعمليــــات الشــــركات و وهــــا
كــل ذلــك و  حــدوا اعزمــة املاليــة الــ  عصــبذ باالقتصــاد العــاملي مــؤخرااملصــارف خاصــة بعــد 

فـرض علــر االقتصــاديات وخاصـة االقتصــاديات العربيــة الناشــلة اعـاذ إجــراءات عمليــة جديــدة 
 عا كيبية تطبيق احلوكمة يف املصارف.

أما املصـارف اإلسـالمية الـ  هـي موضـوع هـرا الدراسـة فـان أ يـة تطبيـق احلوكمـة فيصـا 
وحتديــدا  مــ  مــا تشــصدا مــا توســ  وانتشــار عــاملي لــيا يف البلــدان اإلســالمية فحســا  وزايــدتت

ن شــرا التوســ  واالنتشــار إهــا مــا منــاطق العــا  اعخــرىو إذ بــل حــ  يف أوروبــا وأمريكــا وغري 
الـ  مــا أ صــا  الراهنــةوالقـدرة علــر املنافسـة يف االقتصــاد العــاملي هـو مواكبــة التطـورات الدوليــة 

 ق مباد  احلوكمة مبا يتوافق وخصوصيتصا اإلسالمية.تطبي
وعليــ  فانــ  ال غــ  للمصــارف اإلســالمية اليمنيــة الــ  هــي موضــوع هــرا الدراســة عــا 
تطبيق مباد  احلوكمةو باعتبـار أ يتصـا بالنسـبة للقطـاع املصـريف اليمـينو ولكو ـا تعمـل يف بيلـة 

جتلـذ تلـك السـمة بوضـوح وقد  .شبافيةتتسم بالضعف والتدل يف تطبيق مباد  اإلفصاح وال
 .م0222 يار البنك الوطين يف العام ام  إعالن 
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 فرضــيات الدراســة.
ت صــــياغة فرضــــيات الدراســـــة باالســــتناد إىل مبــــاد  حوكمـــــة الشــــركات الصــــادرة عـــــا 

(و وكـرلك املبـاد  الصـادرة عـا  نـة بـازلو مـ  OECDمنيمة التعاون االقتصـادي والتنميـة  
 وذلك كالتا : .االعتبار مراعاة الطبيعة املميزة للمصارف اإلسالمية اعخر يف

تلتـــزم املصـــارف اإلســـالمية اليمنيـــة باحلبـــامه علـــر حقـــوق املســـا ني ومعـــامالهتم معاملـــة  -1
 عادلة ومتكافلة.

حتــــدد اللــــوائأ والــــنيم يف املصــــارف اإلســــالمية اليمنيــــة بوضــــوح صــــالحيات ومســــلوليات  -0
 التنبيريةو وهيلات الرقابة الشرعية.علا اإلدارةو واإلدارات 

تلتــزم املصــارف اإلســالمية اليمنيــة بتــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات  -3
 املالية املنشورة.

 تلتزم املصارف اإلسالمية اليمنية باحلبامه علر حقوق أصحاف املصاح.  -4

 منهــج الدراســة.
وذلـك  ولـري يتضـما أسـلوف املسـأ املكتـياتبعذ الدراسة املنصف الوصبي التحليلـي ا

 النيــري  ــرا الدراســة باإلضــافة إىلبــالرجوع إىل املصــادر العربيــة واعجنبيــة اــدف بنــاء اإلطــار 
 تصميم استمارة استبيان تتضما ا وانا الرئيسة حملاور الدراسة.

 الدراسات السابقة:
 –ىل عـدم وجـود دراسـات أشارت نتائف املسأ املكتي لألدبيات والدراسات السـابقة إ

تبحـأ بشـكل مباشـر يف احلوكمـة وتطبيقاهتـا يف املصـارف اإلسـالمية  – نيعلـم البـاحثحسا 
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وأقراـا إىل موضـوع وأحـداثصا د منصف عـرض أهـم الدراسـات الـ  سـبقذ مولرلك اعتُ  .اليمنية
 هرا الدراسةو وذلك علر النحو التا :

 أواًل: الدراسات اليمنية.

: " مفهـــــوم حوكمــــة الشــــركات وإمفانيـــــة تطبيقــــه فـــــي بعنــــوان)مفتــــا (   دراســــة -1
ســعذ هــرا الدراســة إىل الكشــف عــا مــدى تطبيــق  :4الشــركات المســاهمة اليمنيــة"

وقــــد أهصــــرت الدراســــة عموعــــة مــــا  .كات يف الشــــركات املســــا ة اليمنيــــةحوكمــــة الشــــر 
لشــركات النتـائف أ صــا أن الشـركات املســا ة اليمنيـة بشــكل عـام تطبــق مبـاد  حوكمــة ا

تبـــين باملتعــارف عليصـــاو وأوصــذ الدراســـة احلكومـــة ةثلــة يف ا صـــات اإلشــرافية والرقابيـــة 
معايري احملاسبة واملراجعة الدولية وإلزام الشركات اـا مبـا يكبـل اإلفصـاح والشـبافيةو كمـا 
أوصذ بتضمني قانون الشركات اليمنية والقوانني اعخرى ذات العالقة تشـريعات بـالزام 

ت املســـا ة بتكـــويا  ـــان تـــدقيق مســـتقلة مـــ  عويلصـــا صـــالحيات متكنصـــا مـــا الشـــركا
ملا لرلك ما أ ية يف وض  الضـوابع الكبيلـة بتطبيـق نيـام  والقيام بدورها بشكل فعال

لتطبيــق  اأساســي اآليــة وركنــ لتكــوناحلوكمــةو  كمــا أوصــذ بانشــاء ســوق لــألوراق املاليــة 
 حوكمة الشركات.

 

                                                           
مكانات تطبيق - 1 ه في الشركات المساهمة اليمنية، رسالة ماجستير مفتاح، يحى أحمد حميد: مفهوم حوكمة الشركات وا 

 .م1020اليمن،  –غير منشورة، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، صنعاء 
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ــالســنيداردراســة   -0 هــدفذ هــرا الدراســة  :1"مبــادا الحوكمــة فــي الشــركاتوان: "( بعن
إىل التحقق ما مدى است دام معايري احلوكمة وآثارها يف اسـتمرارية الشـركات يف القطـاع 
اخلاص وإجياد عالقة واضحة بينصمـاو وتوصـلذ الدراسـة إىل عمـوع مـا النتـائف أ صـا أن 

بــاد  املتعــارف عليصــا حلوكمــة الشــركات الشــركات املســا ة يف ا مصوريــة اليمنيــة تلتــزم بامل
 .وأن تطبيــق مبــاد  حوكمــة الشــركات ةقــق الثقــة للمســا ني ومســت دمي القــوائم املاليــة

ينبــي  ةــابيانــات ال يــتم اإلفصــاح عنصــا  مثــةان فــوعلــر الــرغم مــا تطبيــق مبــاد  احلوكمــة 
حلوكمــة يف ضــرورة نشــر مبصــوم احلوكمــة ومبــاد  ابأوصــذ الدراســة  وقــدمبــدأ الشــبافية. 

أوصـذ كـرلك بتشـكيل  نـة كمـا   والشركات وذلك لتبعيل اإلدارة الرشـيدة يف الشـركات
خمتصــة داخـــل كـــل شـــركة لوضــ  املعـــايري والقـــوانني وتطبيـــق نيــم التعيـــني والتقيـــيم وحتديـــد 

 الرواتا واملزايا واملكافات.
 

ــة : " متطلبــات تطبيــي تليــات الحوكمــة فــي البنــو  ابعنــوان)العبســي(  دراســة  -3 لتجاري
اسـتصدفذ الدراسـة تقيـيم  :0دراسـة نرريـة تطبيقيـة " -العاملة فـي الجمهوريـة اليمنيـة 

ـــة العاملـــة يف ا مصوريـــة  مـــدى تـــوفر متطلبـــات تطبيـــق آليـــات احلوكمـــة يف البنـــوك التراري
أ صـا تـوفر معيـم متطلبـات احلوكمـة يف  ووتوصلذ الدراسة إىل عدد مـا النتـائف .اليمنية

                                                           
الســنيدارو ميســون أةــد أةــدو مبــاد  احلوكمــة يف الشــركاتو رســالة ماجســتري غــري منشــورةو اعكادمييــة العربيــة للعلــوم  - 1

  م.0212اليماو  –ء املالية واملصرفيةو صنعا
العبسيو فكري أةد عبدامللك: متطلبات تطبيق آليات احلوكمة يف البنوك الترارية العاملة يف ا مصورية اليمنيةو دراسة  - 0

 .0212نيرية تطبيقيةو دراسة ماجستري غري منشورةو جامعة أسيواو مصرو 
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ارة ويف أعضــــاء  ـــــان املراجعـــــة ويف املــــراجعني الـــــداخليني واملـــــراجعني أعضــــاء علـــــا اإلد
 وأوصـذ الدراسـة بعـدد مـا التوصـياتكمـا   .اخلارجيني يف البنوك الترارية العاملة باليما

مبا فيصا قطـاع -أ صا حأ كافة منشات اععمال العامة واخلاصة املسا ة منصا والعائلية 
بتطبيـــــق مبـــــاد  وتوصـــــيات وإرشـــــادات  -ريـــــة اليمنيـــــةالبنـــــوك التراريـــــة العاملـــــة با مصو 

لشـركات احلوكمةو كما أوصذ بتعديل بعو بنود القوانني والتشـريعات الـ  تـنيم عمـل ا
اآلخــر لتنســـرم مــ  مــا تنــادي بــ  احلوكمــة يف مبادئصـــا  صابعضــمبــا فيصــا البنــوكو وإضــافة 

 وإرشاداهتا.
 

 :4تطبيــي حوكمــة الشــركات")األديــ ( بعنــوان: "دور المــدقي الــدا لي فــي  دراســة  -4
اسـتصدفذ الدراســة التعــرف علـر دور املــدقق الــداخلي يف زيـادة تطبيــق حوكمــة الشــركات 

أ صــا عــدم وجــود قائمــة  ووتوصــلذ الدراســة إىل عــدد مــا النتــائف .يف ا مصوريــة اليمنيــة
ن هنــاك حمــاوالت للتعريــف بح يــة حوكمــة أموحــدة ملعــايري التــدقيق الــداخلي يف الــيماو و 

زام شـركات يف الــيما ال تــزال يف بـدايتصا اعوىل وحتتــاد إىل زيــادة التعريـف بح يتصــا وااللتــال
ىل عموعــة مــا التوصــيات كــان مــا أ صــا إنشــاء معصــد إوقــد خلصــذ الدراســة  .مببادئصــا

للمدققني الـداخليني لتطـوير مصنـة التـدقيق الـداخليو وكـرلك إجـراء املزيـد مـا الدراسـات 

                                                           
يــــق حوكمــــة الشــــركاتو اعكادمييــــة العربيــــة للعلــــوم املاليــــة اعديــــاو معمــــر حممــــد عبــــد اا: دور املــــدقق الــــداخلي يف تطب - 2

 .0212اليماو  -املصرفيةو صنعاء
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لشركات ودور  ان التدقيق يف حوكمـة الشـركاتو وكـرلك تطـوير حول عاالت حوكمة ا
 مناهف التعليم العا  للرامعات اليمنية  يأ تتضما موضوع حوكمة الشركات.

 

: تعزيـــــز الحوكمـــــة المخسســـــية باســـــتخدام معـــــايير اإلفصـــــا  بعنـــــوان)علـــــي(  دراســـــة -5
تصـــادي المحاســبي لمنرمــة التعــاون االقتصــادي والتنميـــة فــي اــركات القطــا  االق

تناولـــذ هـــرا الدراســـة إمكانيـــة تطبيـــق متطلبـــات  :4المخـــتلي فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة
ـــاد  حوكمـــة الشـــركات علـــر القطـــاع االقتصـــادي امل ـــتلع يف  ـــ  أحـــد مب اإلفصـــاح لكون

ي امل تلع مبواصـبات اإلفصـاح ا مصورية اليمنيةو وكرا تعريف شركات القطاع االقتصاد
وكـان مـا أهـم النتـائف الـ  توصـلذ  ـا  .والتنميـةقتصـادي ملعايري منيمـة التعـاون االا  وفق

هرا الدراسة عدم است دام قواعد اإلفصاح احملاسي ملنيمة التعـاون االقتصـادي والتنميـة 
 .يف شركات القطاع االقتصادي امل تلع يف ا مصورية اليمنيـة مبـا يعـزز احلوكمـة املؤسسـية

مــا أ صــا االســتبادة مــا املزايــا املتعــددة أوصــذ الدراســة مبرموعــة مــا النتــائف كــان قــد و 
ـــة  الـــ  حتققصـــا حوكمـــة الشـــركات والعمـــل علـــر تطبيقصـــا يف الوحـــدات االقتصـــادية اليمني

وكـــــرا حتقيـــــق البصـــــل بـــــني امللكيـــــة واإلدارة يف  وامل تلبـــــة ووضـــــ  دليـــــل مبعـــــايري احلوكمـــــة
اختيـار اإلدارة  الشركات اليمنية مبا فيصا شركات القطـاع االقتصـادي امل ـتلع ومبـا يضـما

 الكبؤة.

                                                           
علــيو عمــار مصيــوف حممــد: تعزيــز احلوكمــة املؤسســية باســت دام معــايري اإلفصــاح احملاســي ملنيمــة التعــاون االقتصــادي  - 2

الة دكتـــوراا غـــري منشـــورةو اعكادمييـــة العربيـــة والتنميــة يف شـــركات القطـــاع االقتصـــادي امل ـــتلع يف ا مصوريـــة اليمنيــةو رســـ
 ه.1432 –م 0222اعردنو -للعلوم املالية واملصرفيةو عّمان
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: مــد م مقتــر  لقيــاا أوــر الــدور الحــوكمي للمراجــ  علــ  بعنــوان)بــافقير(  دراســة -6
هـدفذ هـرا  :4ممارسة إدارة األربا  للشركات المسجلة في أسـوا  األورا  المـالي

الدراسـة إىل قيـاس الـدور احلـوكمي للمراجــ  علـر ةارسـة إدارة اعربـاح للشـركات املســرلة 
و وكــــان مــــا أهــــم النتــــائف الــــ  توصــــلذ  ــــا هــــرا الدراســــة أن .ا عوراق املــــيف أســــواق ا

الشــركات الــ  يكــون فيصــا تطبيــق متطلبــات احلوكمــة من بضــا  تكــون أكثــر ةارســة إلدارة 
اعربــاحو وخاصــة الشــركات الــ  يســيطر علــر علــا إدارهتــا أعضــاء مــا عائلــة واحــدة  ــا 

ورا  حوكميـا  أفضـل للمراجـ  يف املنشـات الـ  حصة كبرية ما ملكيـة الشـركةو وأن هنـاك د
 املنشـات تطبق بشكل أفضل متطلبات احلوكمةو مقارنة بالدور الري يقوم بـ  املراجـ  يف

ـــادة  .اعقـــل تطبيقـــا  للحوكمـــة وأوصـــذ الدراســـة بعـــدد مـــا التوصـــيات كـــان مـــا أ صـــا زي
احلوكمــــة االهتمــــام بتطبيــــق آليــــات حوكمــــة الشــــركات وإعطــــاء متطلبــــات تطبيــــق آليــــات 

الصــبية اإللزاميــة ســواء  عــا طريــق استصــدار قــوانني يف هــرا الشــحنو أو قواعــد ولــوائأ  ــا 
الصــــبية القانونيــــة امللزمــــة للشــــركات املســــرلة يف ســــوق اعوراق املاليــــةو وأن هتــــتم عــــالا 

الشركات بوض  دليل أو ميثـاق أخالقـي للمنشـاةو مـا شـان  أن ةـد مـا السـلوك  إدارات
ملـا لتلـك املمارسـات مـا إلدارة لتحقيـق مصـاحلصا الراتيـةو كا أن متارسـ  االنبعي الري مي

 ارتباا مباشر بالسلوك اعخالقي.

 

                                                           
بافقريو سا  حممد سعيد: مدخل مقرتح لقياس أثر الدور احلوكمي للمراج  علر ةارسة إدارة اعرباح للشركات املسـرلة  - 1

 م.0228ورةو جامعة قناة السوياو مصرو يف أسواق اعوراق املاليةو دراسة دكتورة غري منش
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 وانياً: الدراسات األجنبية.

  الشفافية المحاسبية في البنو  اإلسالمية األردنيةدراسة )اقور( بعنوان: "   -1
ر الشبافية احملاسبية يف هدفذ هرا الدراسة إىل التعرف عل: 4" والعوامم المخورة فيها

ردنيةو وحتليل العوامل املؤثرة فيصاو ولتحقيق هرا ا دفو قام اعالبنوك االسالمية 
 والباحأ بقياس الشبافية احملاسبية ما خالل أربعة مقايا هي: احلاكمية املؤسسية

 .وتطبيق معايري التدقيق الداخلي وواإلفصاح احملاسي ووعدم ةارسة إدارة اعرباح
-One Sample Tاست دمذ الدراسة ال  طبقذ علر البنوك اإلسالمية يف اعردن و 

test  حتليل االادار الختبار البرضيات. وأسلوف 
تسـاوي  عتمعـةردنيـة حملاسبية يف البنـوك االسـالمية اعوخلصذ الدراسة إىل أن الشبافية ا

درجـــــة احلاكميـــــة وأن درجتصــــا تـــــزداد مــــ  زيـــــادة حرـــــم البنــــكو كمـــــا توصــــلذ إىل أن  72%
و ودرجــــة اإلفصــــاح %22ربــــاح هــــي و ودرجــــة عــــدم ةارســــة إدارة اع%70 املؤسســــية كانــــذ

وأوصــذ الدراســة  %77و ودرجــة تطبيــق معــايري التــدقيق الــداخلي هــي %22 احملاســي هــي
بضرورة زيادة االهتمام بالشبافية احملاسبية ما قبل هيلة اعوراق املاليةو عـا طريـق إجيـاد الطـرق 

وتشـري  اسـت دام  وبة للحد ما است دام اعسـاليا الـ  عبـو مـا الشـبافية احملاسـبيةاملناس
وتطبيق املباد  واملباهيم ال  تزيد مـا درجـة الشـبافية احملاسـبية يف البنـوك والشـركات اعردنيـةو 

بوضـ   مبصـاحلصم وحتـافع علـر حقـوقصم وتعـ وضرورة إنشاء مجعية للمدققني الـداخليني هتـتم 
 سلوك املصين ومعايري للتدقيق الداخلي يلزم املدققني الداخليني بتطبيقصا.قواعد لل

                                                           
شقورو عمر فريد: الشبافية احملاسبية يف البنوك اإلسالمية اعردنية والعوامل املؤثرة فيصاو  أ مقدم إىل: املؤمتر الدو   2

 م.0213التاس  لالقتصاد والتمويل اإلسالميو تركياو سبتمرب 
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: "الــــدور المتوقــــ  للمــــدقي الــــدا لي عنــــد تقــــدي   ــــدمات بعنــــوان) ليــــم(  دراســـة -0
 1التأكيد في البنو  التجارية األردنية في ظم الحاكمية المخسسية"
وكمــة املؤسســية عنــد هــدفذ هــرا الدراســة إىل تقيــيم دور املــدقق الــداخلي يف نيــام احل

تنبيـــر أعمـــال التـــدقيق الـــداخليو وكـــرا دراســـة مـــدى تـــحثري معـــايري اعداء املصـــين ملمارســـة مصنـــة 
ــ وقــد خرجــذ هــرا الدراســة بعــدة نتــائف أ صــا عــدم  .دقيق علــر مبــاد  احلوكمــة املؤسســيةالت

يف  وجـــود عالقـــة جوهريـــة بـــني عناصـــر التـــدقيق الـــداخلي وعناصـــر احلوكمـــة يف البنـــوك العاملـــة
التـزام مبعـايري الصــبات عنـد قيـام املــدقق الـداخلي بتقـد  خدمــة  أن مثــة اسـتنترذاعردنو كمـا 

التحكيد داخل عينة الدراسةو وأيضا  وجـود اسـتقالل تنييمـي عنـد قيـام املـدقق الـداخلي بتقـد  
مـا ومـا أهـم  .بنوك الترارية العاملـة يف اعردنخدمات  بشحن أنشطة التدقيق الداخلي داخل ال

أوصذ ب  هرا الدراسة أن يشمل نشـاا التـدقيق الـداخلي حتديـد طبيعـة العمـل بشـحن التقيـيم 
 واإلسصام يف حتسني إدارة امل اطر والرقابة وعمليات احلوكمة.

: "إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية بعنوان)أبو زر(  دراسة -3
اسة لتقد  تصورات سعذ هرا الدر  :0المخسسية في القطا  المصرفي األردني"

جل أد  حاكمية الشركات يف اعردن ما وحلول للكيبية ال  جيري اا تعزيز مبا

                                                           
الـداخلي عنـد تقـد  خـدمات التحكيـد يف البنـوك التراريـة اعردنيـة يف هـل خليـلو عطـا اا وراد: الـدور املتوقـ  للمـدقق  - 2

تــدقيق  –احلاكميــة املؤسســيةو املــؤمتر العــرو اعول حــول التــدقيق الــداخلي يف إطــار حوكمــة الشــركات  تــدقيق الشــركات 
ســــبتمرب  02_  04ةو تــــدقيق الشـــركات الصـــناعية(و القــــاهرةو املنيمـــة العربيـــة للتنميــــة اإلداريـــ –املصـــارف واملؤسســـات 

 .م0225
لتحســـني فاعليـــة احلاكميـــة املؤسســـية يف القطـــاع املصـــريف اعردلو  ةف إســـحاق حممـــد: إســـرتاتيرية مقرتحـــأبـــو زرو عبـــا - 1

 م.0222اعردنو-أطروحة دكتورااو جامعة عّمان العربية للدراسات العلياو عّمان
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 .دة مساحة اإلفصاح والشبافية خاصةلنصوض مبصنة احملاسبة عامةو والعمل علر زياا
أ صا أن هناك اتساقا  كبريا  يف القوانني  ووقد أهصرت الدراسة عددا  ما النتائف

( لعام OECDردنية م  قواعد ومباد  احلاكمية املؤسسية الصادرة عا  والتشريعات اع
ن ن هناك توافقا  بني ا صود املبرولة ما قبل احلكومة اعردنية بشاأو و م0224

ذات العالقة مبصنة احملاسبةو م  تلك ا صود املبرولة ما التشريعات االقتصادية ا ديدة 
يمة التعاون االقتصادي والتنميةو وصندوق قبل منيمات اجملتم  املدلو وخصوصا  من

عالقة قوية بني مصنة احملاسبة ومتطلبات  فان مثةالنقد الدو و والبنك الدو و وكرلك 
توصلذ الدراسة إىل أن  احلاكمية املؤسسية ما خالل التقارير املالية املنشورة.  كما

عدم التزامصا باإلفصاح هناك قصورا يف التقارير السنوية للمصارف اعردنية تتمثل يف 
وأوصذ الدراسة  .(1222عا حاكمية الشركات يف ضوء  نة بازل الصادرة سنة 

أ صا أن يقوم البنك املركزي اعردل باصدار تعليمات  مي   وبعدد ما التوصيات
املصارف العاملة يف اعردن بتضمني تقاريرها رب  السنوية ونصف السنوية والسنوية تقريرا  

 وكمية املؤسسيةو كما أوصذ بتطوير مباد  احملاسبة املتعارف عليصا والتدقيقعا احلا 
هة التقارير املالية يف لتحقيق شبافية عالية يف التقارير املاليةو ولضمان جودة ونزا

كما أوصذ ا امعات واملعاهد اعردنية بضرورة تطوير برامف املراحل ا امعية   .املستقبل
االقتصادية العامليةو وخصوصا  فيما يتعلق باحلاكمية  امل تلبة لتشمل التطورات

 املؤسسية.
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: " لجــان المراجعــة كأحــد دعــائ  حوكمــة الشــركات فــي بعنــوان)الرحيلــي(  دراســة -4
هدفذ هرا الدراسة إىل إلقاء الضوء علـر مبصـوم حوكمـة الشـركات مـا  :" 4السعودية"

أحـد أبـرز دعـائم بصـبتصا  راجعـةالناحية النيريـة والتطبيقيـة مـ   ـأ مناقشـة دور  ـان امل
ومــا أهـم النتــائف الــ   .ر حالــة اململكـة العربيــة السـعوديةهـرا املبصــوم ا ديـد بــالرتكيز علـ

توصــلذ إليصــا الدراســة وجــود حمــاوالت جــادة لتعميــق مبصــوم حوكمــة الشــركات وآليــات 
تطبيـق هـرا  تطبيقصا عمليا و وأن  ان املراجعة يف الشـركات املسـا ة تلعـا دورا  مصمـا يف

 حلقة وصل بني اعجصزة الرقابية يف الشركة وعلا اإلدارة. متثلاملبصوم كو ا 
ـــر(  دراســـة -5 ـــادا بعنـــوان)جبي ـــي مب ـــة بتطبي ـــة األردني ـــات المهني ـــزام النقاب : "مـــدل الت

هـدفذ هـرا الدراسـة إىل قيـاس مـدى التـزام النقابـات املصنيــة : 0الحاكميـة المخسسـية"
وكــان مــا أهــم النتــائف الــ  توصــلذ إليصــا  .ؤسســيةاكميــة املاعردنيــة بتطبيــق مبــاد  احل

هرا الدراسة أن النقابات املصنية اعردنية تلتزم بتطبيق مبـاد  احلاكميـة املؤسسـيةو وأن 
مستوى التزامصا كان مابني املتوسع والعا و كمـا أن مـا أهـم التوصـيات الـ  توصـلذ 

وخاصـة نقابـة  وم بتطبيـق احلاكميـة املؤسسـيةإليصا حأ النقابات املصنية اعردنية بااللتزا
 املصندسني اعردنيني.

                                                           
حوكمــة الشــركاتو حالــة الســعوديةو علــة جامعــة امللــك عبــد  الرحيلــيو عــوض بــا ســالمة:  ــان املراجعــة كححــد دعــائم  - 2

 م.0228و 00االقتصاد واإلدارةو علد  -العزيز
جبريو إياد: مـدى التـزام النقابـات املصنيـة اعردنيـة بتطبيـق مبـاد  احلاكميـة املؤسسـيةو رسـالة ماجسـتريو كليـة اععمـالو   - 1

 م.0228جامعة الشرق اعوسع للدراسات العلياو اعردنو 
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: "دور حوكمــــة الشــــركات فــــي تحقيــــي جــــودة المعلومــــات بعنــــوان) ليــــم(  دراســــة  -6
هـــدفذ هـــرا الدراســــة إىل : 4المحاســـبية وانعفاســـها علـــ  ســـو  األورا  الماليـــة"

يف حتسـني جـودة  التعرف علر إجيابيات ومزايا حوكمة الشركات وكيبية االستبادة منصا
املعلومات احملاسبيةو وكان ما أهم نتائرصا أن هناك إجيابيات ومزايا حلوكمـة الشـركات 

يني يف زيادة ثقة املستثمريا احلـالكرلك وخاصة يف حتسني جودة املعلومات احملاسبيةو و 
أوصـــذ هـــرا الدراســـة بضـــرورة االهتمـــام بتطبيــــق قـــد و . واملـــرتقبني يف هـــرا املعلومـــات

شركات ملا ةققـ  مـا مزايـا خمتلبـة حتـد مـا الكثـري مـا املشـاكل الـ  تواجصصـا حوكمة ال
 أ صا املشاكل املالية وفقدان الثقة يف املعلومات احملاسبية. والشركات

 :ما يميز هذه الدراسة
ح ــا دراســة حديثــة وجديــدة يف بتتميــز هــرا الدراســة عــا غريهــا مــا الدراســات الســابقة 

ح ـــا ركـــزت علـــر التحكـــد مـــا مـــدى بو كمـــا تتميـــز م0213يف العـــام  البيلــة اليمنيـــة حيـــأ متـــذ
نـــ  و ســـا إتطبيـــق مبـــاد  احلوكمـــة مبـــا يتوافـــق وخصوصـــية املصـــارف اإلســـالمية اليمنيـــةو إذ 

املسأ املكتـي الـري قـام بـ  الباحثـان   جيـدا أي دراسـات سـابقة تناولـذ موضـوع احلوكمـة يف 
مامصـــا باعـــادة قــراءة مبـــاد  احلوكمــة املصـــرفية مبـــا املصــارف اإلســـالمية اليمنيــة ناهيـــك عــا اهت

 يتوافق وخصوصية املصارف اإلسالميةو وهو ما جيعل منصا اعوىل ما نوعصا يف هرا اجملال.
 أواًل: اإلطار النرري

                                                           
خليلو حممد أةد ابراهيم: دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومـات احملاسـبية وانعكاسـصا علـر سـوق اعوراق   - 2

 م.0222املاليةو 
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يُعــ  بوضـ  الضــوابع إلدارة املنشــات  ا  حـديث ا  إداريــ ا  مصــطلحبصـبت  احلوكمــة مصـطلأ 
اليــروف االقتصــادية الــ  شــصدها العــا  يف منتصــف القــرن املاليــة بصــورة رشــيدةو هصــر بســبا 

املاضي وبداية القرن احلا  وخاصـة يف االقتصـاديات املتقدمـةو ويُعـرف بحنـ  النيـام الـري تـدار 
بــ  املنشــات إدارة رشــيدة اــدف تــوفري املصــاح وةايــة احلقــوقو وحتقيــق الشــبافية واإلفصــاحو 

االقتصــاديو وهــرا املصــطلأ لــ  ركــائز وحمــددات ومقومــات بييـة حتقيــق االســتقرار املــا  والنمــو 
 وأهداف ال يتس  اجملال هنا لركرها.

وقد حيي هرا املصطلأ باالهتمام ما قبل املنيمات واملؤسسات الدولية وبورصات 
وما أهم هرا املؤسسات صندوق النقد والبنك  واعوراق املالية يف العديد ما الدول

( ال  أصدرت مباد  حوكمة OECDاالقتصادي والتنمية  الدولينيو ومنيمة التعاون 
و إضافة إىل علا 0ال  أصدرت مباد  لتعزيز احلوكمة يف املصارفو و نة بازل 1الشركات

اخلدمات املالية اإلسالمية الري أصدر الضوابع اإلرشادية إلدارة املؤسسات املالية 
 .3اإلسالمية

 .ةأ: مفهوم الحوكمة في المصارف اإلسالمي

                                                           
علر الرابع  متاح(: مباد  حوكمة الشركاتو OECDإنير: املوق  اإللكرتول ملنيمة التعاون االقتصادي والتنمية   2

للمحاسبني القانونيني  . واجملم  العروhttp://www.oecd.org/daf/corporate/principlesاإللكرتول:  
 ASCA.دليل حوكمة الشركات :) 

 لرابع اإللكرتول:علر اوغرفة الترارة اعمريكية واشنطنا متاح  املوق  اإللكرتول ملركز املشروعات الدولية اخلاصة 0
                  governance-arabia.org/index.php/themes/democratic-http://www.cipe  

ؤسســات الــ  تقتصــر علــر تقــد  خــدمات ماليــة علـا اخلــدمات املاليــة اإلســالمية: املبــاد  اإلرشــادية لضــوابع إدارة امل - 3
 .12-2و ص0222إسالميةو إصدار 

http://www.oecd.org/daf/corporate/principles
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance
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عــــرف أحــــد البــــاحثني احلوكمــــة يف املصــــارف اإلســــالمية بح ــــا " تنييمــــات وتطبيقــــات 
وةارسات سليمة تطبقصا املصارف اإلسالمية لتحقيق املعاملة العادلة حلملة اعسـصم والعـاملني 
يف املصارف اإلسالمية إلثبات حقوقصم والتحكد ما كباءة تطبيـق اإلجـراءات التشـييلية مبعـزل 

الش صـيةو وبالتـا  يـتم توجيـ  اعمـوال إىل االسـت دام اعمثـل  ـاو منعـا  عي مـا عا املصـاح 
حــاالت البســـاد الـــ  قــد تكـــون مرتبطـــة بــرلكو واعتمـــاد كـــل مــا معـــايري اإلفصـــاح والشـــبافية 

 .1احملاسبة" ومعايري
فيمـــا يـــرى آخـــر أن حوكمـــة املصـــارف اإلســـالمية هـــي "عموعـــة مـــا اعنيمـــة والقـــوانني 

مثـــل اإلفصـــاح والشـــبافية  وجمللـــا اإلدارة يف املصـــارف اإلســـالمية علومـــات ســـليمةالـــ  تـــوفر م
 .وذلك لتحقيـــــق اعهـــــداف الـــــ  تكـــــون يف مصـــــلحة عمـــــالء املصـــــرف ومســـــا ي وووالوضـــــوح

وتعتمــد علــر اعنيمــة القانونيــة والنياميــةو إضــافة إىل عوامــل أخــرى مثــل أخالقيــات اععمــال 
 .0املصرفية ما ثقة وصدق وأمانة "

يؤخر علر هرا التعاريف وغريها ةا ال يتس  اجملال للتبصـيل فيصـاو أ ـا   تتعـرض  وةا
مــا أ صـا اإلفصـاح والشــبافية وحتديـد الصـالحيات واملســلولياتو   وللنقـاا اعساسـية للحوكمـة

كمـــا قـــد يؤخـــر عليصـــا أ ـــا   تركـــز علـــر الســـمة اعساســـية للمصـــارف اإلســـالمية املتمثلـــة يف 

                                                           
ســــليمانو حممــــد مصــــطبر: حوكمــــة الشــــركات ومعا ــــة البســــاد املــــا  واإلداريو الــــدار ا امعيــــةو مصــــرو ا/ اعوىلو  - 2

 .080مو ص0222
علـــر  منتـــدى التمويــل اإلســـالميوقـــ  ا بــريو أةـــد بــا عبـــد الـــرةا: احلوكمــة واملصـــارف اإلســـالميةو انيــر ذلـــك علــر م - 0

 الرابع:
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657 

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
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ام الشـريعة اإلسـالميةو وأنـ  عنـد تطبيـق هـرا املصـارف للحوكمـة جيـا أن يكـون لتزام بححكـاال
 م  الطبيعة اإلسالمية املميزة  ا. ا  ومنسرم ا  هرا التطبيق متوافق

مصــطلأ احلوكمــة يف املصــارف اإلســالمية بحنــ  " ذلــك  وعلــر ذلــك فانــ  ميكــا تعريــف
دف تــوفري املصــاح وةايــة احلقــوق النيــام الــري تــدار بــ  املصــارف اإلســالمية إدارة رشــيدة اــ

لكافـــة اعطـــراف املرتبطـــة اـــاو وحتقيـــق الشـــبافية واإلفصـــاح عـــا أداء املصـــارف اإلســـالمية ويف 
عرض القوائم والتقارير واملعلومـات املاليـةو وعـا التزامصـا بححكـام الشـريعة اإلسـالميةو مبـا ةقـق 

ع املصــــريف اإلســــالميو وكــــرلك االســـتقرار املــــا  والنمــــو االقتصـــادي للمصــــرف نبســــ  وللقطـــا 
حتقيــق النمــو االقتصــادي العــام يف اجملتمــ  بــل حــ  حتقيــق النمــو االقتصــادي لألمــة اإلســالمية  

 كلصا".

 .مبادا الحوكمة في المصارف اإلسالميةب: 
املصـارف التقليديـة شـركات مسـا ة يلزمصـا مـا كالرغم ما أن املصـارف اإلسـالمية  علر 

خصوصــية تلــك املصــارف جيعلصــا متتــاز بالعديــد مــا  فــانوكمــةو يلــزم الشــركات مــا مبــاد  احل
مبعـــ  أن صـــياغة مبـــاد   واملبـــاد  الـــ  متيزهـــا عمـــا ســـواها مـــا املصـــارف التقليديـــة والشـــركات

احلوكمـــة يف املصـــارف اإلســـالمية جيعلصـــا تتكـــون مـــا شـــقني اثنـــنيو اعول منصـــا مـــا يتبـــق مـــ  
وعلـر  .صـا مـا متتـاز بـ  هـرا املصـارفةو والثال مناملباد  اخلاصة بالشركات واملصارف التقليدي

 للمنصرية التالية: يف املصارف اإلسالمية سيحيت وفقا  ضوء ذلك فان عرض مباد  احلوكمة 
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  ـــادا التـــي تتفـــي فيهـــا المصـــارف اإلســـالمية مـــ   يرهـــا مـــن الشـــركات المب
 والمصارف.

 .الحفاظ عل  حقو  المساهمين والمعاملة العادلة والمتساوية له  .4
ومتكيــنصم مــا ةارســة املقصــود مــا هــرا املبــدأ ضــمان تــوفر احلمايــة الالزمــة للمســا ني 

ما أ صا املشاركة يف التصويذ واالنت افو وكرلك حقصم يف احلصول علـر و حقوقصم كاملة
نصيبصم ما اعرباحو وحقصم يف التصرف مبا ميلكـون مـا أسـصم كـالبي  أو الـرها أو التحويـلو 

عـا املصـرف كتيـري النيـام اعساسـي للمصـرف أو  املصمـةعلـر املعلومـات وحقصم يف احلصول 
الرتخــــي  يف إصــــدار أســــصم إضــــافيةو وكــــرلك القــــرارات املتعلقــــة باحليــــازة أو الســــيطرة علــــر 

 العمليات االستثنائية مثل االندماد وبي  حص  جوهرية ما أصول املصرف.و املصرفو 
لكافـة املسـا ني وةايـة حقـوقصم وةـايتصم  كما يعين هرا املبدأ ضمان املعاملـة العادلـة

مــا أي تعــارض بــني املصــاح احملتملــةو وخاصــة مســا ي اعقليــة وةــايتصم مــا أي عمــل يضــر 
 مبصاحلصم.

 الحفاظ عل  حقو  أصحاب المصالح. .0
يصــــدف هــــرا املبــــدأ إىل احملافيــــة علــــر حقــــوق أصــــحاف املصــــاح واحرتامصــــاو وضــــمان 

قابــل انتصــاك حقــوقصمو وكــرا حصــو م علــر املعلومــات الــ  حصــو م علــر التعــويو البّعــال م
ومـــا حقـــوقصم تـــوفر احلمايـــة الكاملـــة  ـــم يف  وومـــا أهـــم أصـــحاف املصـــاح العـــاملني .هتمصـــم
عــدادهم لتقـــارير عــا ةارســـات غــري قانونيــة أو غـــري أخالقيــة مـــا أي إجــراءات تحديبيـــة إحالــة 

 اسات اعجور واملرتبات واحلوافز. قصم عند قيامصم برلكو وكرا توفر العدالة يف سي
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 سالمة النرام الدا لي للمصرف. .3
يعــين هــرا املبــدأ ضــرورة متتــ  الــنيم الداخليــة للمصــرف بالســالمة ومواكبــة التطــورات 

تـــوفر نيـــم حماســـبية جيـــدة و ومـــا أ صـــا تـــوفر إســـرتاتيرية واضـــحة للمصـــرفو  ووالتحـــوالت
يم واملناســا للمصــام واملســلوليات مــا وغريهــا مــا اعنيمــة. كمــا يعــين ضــرورة التوزيــ  الســل

خــــالل وجــــود هيكــــل إداري ةــــدد الصــــالحيات واملســــلوليات جمللــــا اإلدارة واإلدارة العليــــا 
 واملديريا التنبيريني والعاملني.

 .ته وفعالي كفاءة المراقبين .1
 يعين هرا املبدأ ضـرورة تـوفر الكبـاءة والبعاليـة للمـراقبني واملـراجعني واملـدققني الـداخليني

 واخلارجينيو ومتكينصم ما القيام بدورهم علر أكمل وج .
 تحقيي اإلفصا  والشفافية.  .5

يعـــين حتقيـــق اإلفصـــاح والشــــبافية والوضـــوح عـــا البيانــــات املاليـــة املنشـــورة يف التقــــارير و 
الســنوية واملرحليــةو وكــرلك اإلفصــاح عــا كافــة أعمــال وأنشــطة املصــرف واإلدارة مبــا يف ذلــك 

لكيـة واإلدارةو ونشـر ذلـك مـا خـالل قنـوات بـأ مـا أ صـا املوقـ  اإللكـرتول الوض  املـا  وامل
 للمصرف.

 مسئوليات مجلس اإلدارة. .6
كافــة   ايعــين ضــمان كبــاءة أعضــاء علــا اإلدارة ومتــتعصم بالتحهيــل الكامــلو وأن يتحملــو 

 مســلولياهتم يف اإلشــراف علــر اإلدارة وحتقيــق عائــد مناســا للمســا ني ومنــ  تعــارض املصــاح
ووضــــ  أهــــداف اعداء ومراقبــــة التنبيــــر وخطــــع العمــــل الرئيســــة وسياســــة امل ــــاطر واملوازنــــات 
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واعهم مسلوليتصم عـا  والتقديرية والعمل علر حتقيق الكباءة التشييلية واالقتصادية للمصرف
 وسالمت . ت ومتانقوة املركز املا  للمصرف 
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 .المبادا التي تمتاز بها المصارف اإلسالمية 
ما سواها ما الشركات  متتاز اا املصارف اإلسالمية عا  إىل اخلصوصية ال استناد

متتاز احلوكمة يف املصارف اإلسالمية  وواملصارف التقليديةو وإضافة إىل ما سبق عرض 
 باملباد  التالية:

التركيز عل  الحفـاظ علـ  مصـالح أصـحاب حسـابات االسـتثمار المطلقـة والمقيـدة  -7
 "المودعين".

لــــرغم مــــا تنـــــاول مبــــاد  حوكمــــة الشــــركات الصـــــادرة عــــا منيمــــة التعـــــاون اعلــــر 
( ومبــــاد  احلوكمــــة يف املصــــارف الصــــادرة عــــا  نــــة بــــازل OECDاالقتصــــادي والتنميــــة  

ذلـك كـان باإلشـارة السـريعة  فانللرقابة املصرفية العاملية ملبدأ احلبامه علر حقوق املودعنيو 
باعتبار أن أسـاس التعامـل بـني املـودعني  وضما مبدأ احلبامه علر حقوق أصحاف املصاح

ـــدأ  ـــة يقـــوم علـــر مب  املقرضـــني( أو أصـــحاف الســـندات وبـــني الشـــركات واملصـــارف التقليدي
فصم ال يشاركون املسا ني  أصـحاف اعسـصم( يف مـا حققتـ   والبائدة الثابتة احملددة مسبقا  
ددة مســـبقا  عمـــوا م وإ ـــا يصمصـــم احلصـــول علـــر البائـــدة احملـــ واملنشـــحة مـــا ربـــأ أو خســـارة

أمــا يف املصــارف اإلســالمية فــاعمر خمتلــف متامــا  فحســاس التعامــل بــني  .1املودعــة يف املنشــحة
وهــرا يعــين أن املــودعني يف  واملــودعني واملصــرف يقــوم علــر أســاس املشــاركة بــالربأ واخلســارة

ملنشـــــات املصـــــارف اإلســـــالمية يتحملـــــون خمـــــاطر عاليـــــة مقارنـــــة بيـــــريهم مـــــا املـــــودعني يف ا
                                                           

 Corporate Governance In State Ownedالعامـةو  البنـوك يف السـعيدو هالـة: تطبيـق احلوكمـة - 1
Banks                               :و انيــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــر املوقـــــــــــــــــــ  اإللكــــــــــــــــــرتول ملنتــــــــــــــــــدى التمويـــــــــــــــــــل اإلســــــــــــــــــالمي علــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــرابع

http://www.shbab1.com/2minutes.htm 

http://www.shbab1.com/2minutes.htm
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
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وهــو مــا يســتلزم إدارة عادلــة ورقابــة فاعلــة وشــبافية تامــة توضــأ حقــوق وواجبــات   واعخــرى
ــــ   و1كــــل طــــرف ــــر مصــــاح أصــــحاف الودائ ــــز واالهتمــــام باحلبــــامه عل مبعــــ  ضــــرورة الرتكي

االستثمارية "املـودعني"و وكـرا أصـحاف االسـتثمارات املقيـدةو ومتكيـنصم مـا كافـة حقـوقصم 
لومــات  ــم حــول أســا توزيــ  اعربــاح قبــل فــتأ حســابات االســتثمار مــا أ صــا تــوفري املعو 

وخاصــة نســبة املشــاركة يف اعربــاح واخلســائرو وهــو مــا ت اعخــر بــ  مــا قبــل مصــرف ســوريا 
 .0املركزي

 كفاءة وفعالية هيئة الرقابة الشرعية.  -8
ـــة بتطبيـــق حوكمـــة الشـــركات هـــم  ســـة أطـــراف ن و وهـــم املســـا  وإن اعطـــراف املعني

و أمـا يف املصـارف اإلسـالمية فصنـاك طـرف .لا اإلدارة واإلدارة وأصحاف املصاح واحلكوموع
وهــي هيلــة مســتقلة مصمتصــا الرقابــة علــر شــرعية عمليــات  وهــو هيلــة الرقابــة الشــرعية وســادس

املصـرف والتحكــد مــا مطابقــة أعمــال املصــرف للشـريعة اإلســالمية. و ــرا فــال بــد مــا االهتمــام 
وكــرلك ضــرورة تــوفر الكبــاءة والبعاليــة  وفية عــا عمــل ا يلــة وقيامصــا بــدورهاباإلفصــاح والشــبا

ععضــاء هيلــة الرقابــة الشــرعية يف أداء دورهــم باإلفتــاء علــر املســائل الشــرعية املعروضــة علــيصم 
املتعلقـة بعمليـات املصـرف ودورهـم الرقـاو علـر شـرعية عمليـات املصـرف والتحكـد مـا مطابقــة  

ويف هــــرا الســــياق شـــدد علــــا اخلــــدمات املاليــــة ..شـــريعة اإلســــالميةكافـــة أعمــــال املصــــرف لل

                                                           
صــادية وعلــوم التســيريو جامعــة فرحــات عبــاسو بورقبــةو شــوقي: احلوكمــة يف املصــارف اإلســالميةو علــة كليــة العلــوم االقت - 2

 .15و14و ص 0222سطيفو ا زائرو
مو 1/4/0222مصـرف ســورية املركـزي: دليــل احلوكمـة لــدى املصــارف اإلسـالمية العاملــة يف ا مصوريـة العربيــة الســوريةو  - 1

 .02ص
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اإلســـــالمية علـــــر ضـــــرورة أن يبقـــــر تنـــــوع اآلراء الشـــــرعية مـــــا اخلصـــــائ  الدائمـــــة للمصـــــارف 
ن علــر التــدريا الــالزم يو ن واملراقبــون الشــرعو اإلســالميةو وجيــا أن ةصــل املراجعــون الــداخلي

و  1ى االلتــزام بححكــام الشــريعة اإلســالميةواملناســا لتحســني مصــاراهتم مــا حيــأ مراجعــة مــد
أو  - يف حـــال وجودهـــا –كمـــا جيـــا علـــر املصـــرف االلتـــزام بقـــرارات ا يلـــة الشـــرعية املركزيـــة 

 اإلفصاح عا سبا عدم االلتزام بقراراهتا.
ضرورة تقيد املصارف اإلسالمية بالقواعد الشرعيةو  يأ تكـون هـي ذلك كما يعين 

تلتــزم املصــارف التزامــا  كــامال  بتطبيــق تلــك جيــا أن و  .ة املصــرفاحلاكمـة لكافــة أعمــال وأنشــط
ضــــافة إىل و باإللــــك احتســــاف نتــــائف عمــــل هــــرا املصــــارفالقواعــــد يف كــــل معامالهتــــاو مبــــا ذ

تبصـيل العقــود وحتديــد شــروطصا وأحكامصــا بدقــة  دوخاصــة عنــ واالهتمـام بالشــبافية واإلفصــاح
 .0عا أي تدليا أو غرر أو جصالة ما الناحيتني الدينية والتنييمية مبا يبتعد

 مراعاة المعايير المحاسبية اإلسالمية. -9
حيــأ متـارس أنشــطة تــدخل  وتتميـز املصــارف اإلسـالمية بشــمولية اعنشـطة الــ  متارسـصا

فصـي تبـتأ احلسـابات  ويف وهائف البنوك التقليدية مجيعا  عدا ما هو خمـالف للشـريعة اإلسـالمية
ومتـــول القطـــاع الترـــاري والصـــناعي والزراعـــي والعقـــاري واملســـا ة يف ا اريـــة وتقبـــل اإليـــداعات 

                                                           
ال  تقتصر علر تقد  خدمات مالية  علا اخلدمات املالية اإلسالمية: املباد  اإلرشادية لضوابع إدارة املؤسسات - 2

 .12-2و ص0222 إصدار إسالميةو

أةـــد بــا عبـــد الـــرةا: احلوكمــة واملصـــارف اإلســـالميةو انيــر ذلـــك علــر موقـــ  منتـــدى التمويــل اإلســـالمي علـــر ا بــريو  - 0
 gcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657http://mos الرابع:

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
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. ولــرلك فــان الدراســة تشــدد علــر ضــرورة املعا ــة احملاســبية الســليمة 1رأمســال الشــركات وغريهــا
يف كـــل هـــرا النقـــاا وغريهـــا املعـــايري  رة عمليـــات وأنشـــطة املصـــرف وأن تراعـــوالصـــحيحة لكافـــ

كـرلك ضـرورة تـوافر اعنيمـة احملاسـبية السـليمة الـ  تبـي اـرا   احملاسبية اإلسالميةو وهو ما يعين
بــد مــا  وأن يتمتــ  احملاســبون املــاليون يف املصــرف بالكبــاءة واخلــربة العاليــةو كمــا أنــ  ال واليــرض

 إعطائصم الدورات والتدريبات الكافية يف هرا اجملال.

 

 المالية المنشورة.الدقة المحاسبية في احتساب الزكاة وتسجيلها في التقارير  -42
بــــد مــــا الدقــــة يف احتســــاف الزكــــاةو واعتمــــاد أســــاليا حماســــبية مناســــبة وواضــــحة  إذ ال

وموضـــوعة علـــر ضـــوء النســـا واملقـــادير لزكـــاة اعمـــوال املوجـــودة يف البقـــ  اإلســـالميو وكـــرلك 
 ضرورة توفر الشبافية واإلفصاح عند تسريلصا يف التقارير املالية.

 يات المصرفية من الناحية الشرعية.التأكد من صحة العمل -44
يُقصـد بــ  ضـرورة التــزام املصـارف اإلســالمية يف معامالهتـا بالصــدق والصـراحة والوضــوح 
واملكاشــبة التامــة بــني املصــرف واملتعــاملني معــ  وكــرا العــاملني فيــ و كمــا يعــين ضــرورة أن تقــوم 

ا صــد حلســا اختيــار اعفــراد رل قصــار بــاملصــارف اإلســالمية ةثلــة مبرــالا إداراهتــا وإداراهتــا ب
الــريا ســيتولون إدارة اعمــوال ســواء مــا بــني موهبيــ  أو مــا بــني عمالئــ  الــريا ســيتم إتاحــة 

                                                           
ســــليمانو حممــــد مصــــطبر: حوكمــــة الشــــركات ومعا ــــة البســــاد املــــا  واإلداريو الــــدار ا امعيــــةو مصــــرو ا/ اعوىلو  - 2

 .335مو ص0222
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اعموال  م إلدارهتـاو كمـا يعـين اختيـار أرشـد السـبل لتوهيـف املـال وإ ائـ  وإدارتـ  إدارة رشـيدة 
 .1تم  اإلسالميوبالشكل الري يبي  اجة اعفراد وحاجة اجمل ودون إسراف أو تقتري

 

                                                           
 .337املرج  نبس و ص - 2
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 وانياً: الدراسة الميدانية.
تشمل عينة الدراسة مجيـ  مـدراء اإلدارات ونـواام ورءسـاء اعقسـام يف اإلدارات العامـة 

و إذ ت توزيـ  وعـددها أربعـة مصـارف للمصارف اإلسـالمية اليمنيـة الكائنـة يف العاصـمة صـنعاء
ا نســبت  مبــ( اســتبانة 127احلة للتحليــل  ( اســتمارة اســتبيانو بلــا عــدد املعــاد منصــا والصــ005 
 ( ما إمجا  االستمارات املوزعة.88% 

اســتمارة اســتبيان خمصصــة عغــراض معا ــة  تإعــدومــا أجــل حتقيــق أهــداف الدراســة 
 وذلك علر النحو التا : وأسللة الدراسة ال  سبق عرضصا

 واملعلومات.جل است دامصا يف مج  البيانات أإعداد استمارة استبيان أولية ما  -1
 االستبادة ما الدراسات السابقة يف تصميم استمارة االستبيان. -0
 عرض االستمارة علر احملكمني ما اجل اختبار مدى مالءمتصا  م  البيانات. -3
 .توزي  االستمارة علر مجي  أفراد العينة  م  البيانات الالزمة للبحأ -4

 وقد ت تقسيم استمارة االستبيان إىل جزأيا  ا: 
ويتضــما  وزء اعول: خيــت  بالبيانــات واملعلومــات الش صــية عفــراد عينــة الدراســةا ــ

  الوهيبةو واملؤهل العلميو والت ص  العلميو وسنوات اخلربة العملية(.
فقــرة( إذ  02ةتــوي هــرا ا ــزء علــر عموعــة مــا البقــرات البــالا عــددها  ا ــزء الثــال: 

الــــ  تتعلــــق باحلبــــامه علــــر حقــــوق املســــا ني  ( تتعلــــق بالبرضــــية اعوىل3-1ن البقــــرة مــــا  إ
( فتتعلق بالبرضية الثانية اخلاصـة باحلبـامه علـر 2-4  ومعاملتصم معاملة عادلةو أما البقرة ما

( فتتعلـــق بالبرضـــية الثالثـــة اخلاصـــة بتـــوفري 12-7أمـــا البقـــرة مـــا  و حقـــوق أصـــحاف املصـــاحو 
( 02-11أمـــا البقـــرة مـــا  و املنشـــورةو  متطلبـــات اإلفصـــاح والشـــبافية بالنســـبة للبيانـــات املاليـــة
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فتتعلــــق بالبرضــــية الرابعــــة اخلاصــــة بتحديــــد صــــالحيات ومســــلوليات علــــا اإلدارة واإلدارات 
 التنبيرية وهيلات الرقابة الشرعية.

 أ: تحليم البيانات اإلحصائية للدراسة .

ختبــار ( يف عمليــة التحليــل واSPSSعلــر احلــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة   اعُتمــد
  دمذ الوسائل اإلحصائية التالية:حيأ استُ  والبرضيات

 اختبار كرونباخ ألبا ملعرفة مدى ثبات أداة الدراسة ومدى مصداقية آراء العينة. .1
 التكرارات والنسا امللوية حلساف تكرار ونسبة البيانات العامة للمشاركني يف العينة. .0
واالاــــراف املعيــــاري ملعرفــــة متوســــع آراء املتوســــع احلســــاو املــــوزون  املــــرجأ حســــا اعوزان(  .3

 العينة املشاركة يف الدراسة ومدى ااراف إجابات العينة عا متوسطصا.
 لدرجة املوافقة لتعميم النتائف علر عتم  البحأ. %25درجة الثقة  .4
 التقدير اللبيي لتبسري مع  املتوسع ودرجة املوافقة. .5
عرفــة داللــة البــروق يف آراء العينــة حســا ( ملOne Way Anovaاملتعــدد   Fحتليــل التبــايا  .2

متيرياهتـا الش صــية الـ  تتكــون مـا ثــالا فلــات فـحكثر  الوهيبــة واملؤهـل العلمــي والت صــ  
 وسنوات اخلربة(.

 اختبـــــــار كرونبـــــــاخ  ألبـــــــا( للتحكـــــــد مـــــــا درجـــــــة ثبـــــــات االســـــــتبيان وصـــــــدق إجابـــــــات  يجـــــــر أُ  .7
 العينة علي .
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 خ )ألفا( ألداة البحث:نتائج ا تبار كرونبا  يوضأ( 4) جدول رق 

 المحاور الرئيسة
عدد 
 الفقرات

درجة الثبات 
Alpha 

درجة المصداقية 
Alpha ½ 

ـــــر حقـــــوق املســـــا ني ومعـــــاملتصم معاملـــــة  احلبـــــامه عل
 عادلة ومتكافلة

3 5024% 7024% 

تـــوفري متطلبـــات اإلفصـــاح والشـــبافية بالنســـبة للبيانـــات 
 %2125 %8328 4 املالية املنشورة

ــــــــــــد صــــــــــــالح يات ومســــــــــــؤوليات علــــــــــــا اإلدارة حتدي
 واإلدارات التنبيرية وهيلات الرقابة الشرعية

12 2020% 22% 

 %87.88728 %77 3 احلبامه علر حقوق أصحاف املصاح

 %9639 %9338 09 إجمالي االستبيان

 
( أن قيمــة معامــل الثبــات عداة مجــ  البيانــات بشــكل عــام 1يتضــأ مــا ا ــدول رقــم  

وجـاءت نسـبة املصـداقية  .وهرا يعين أ ا جاء بنسبة ثبات مرتبعـة (و%2328جاءت بنسبة  
وأن  ووهــــرا يعــــين أن درجــــة مصــــداقية اإلجابــــات مرتبعــــة جــــدا   و(%2222إلجابــــات العينــــة  

 قابلية التعميم علر عتم  البحأ ةتازة.أن و  والعينة مترانسة يف االسترابة علر االستبيان
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 ب: النتائج اإلحصائية للدراسة:

  النتائف اإلحصائية لقياس مدى تطبيق احلوكمة يف املصارف اإلسالمية مل  
 اليمنية.

( أدنااو أن متوسع 0أكدت نتائف التحليل النصائية وال  تتل   يف ا دول رقم  
موافقة عينة الدراسة حول مدى تطبيق املصارف اإلسالمية اليمنية ملباد  احلوكمة تراوحذ 

وهي نسبة  متوسطة( تقتضي ضرورة اهتمام املصارف  (و%2425( و %2222بني نسبة  
اإلسالمية اليمنية بالتطبيق اعمثل ملباد  احلوكمة ومعا ة أوج  القصور يف عاالت تطبيق 
تلك املباد و وال  ستتبني ما خالل العرض التحليلي املوجز لنتائف اختبار صحة البرضيات 

 ال  بنيذ عليصا هرا الدراسة.
ملخص نتائج اإلستبيان حس  المتغيرات ودرجة موافقة  :(0جدول رق  )

 العينة.
 

الـــــــــــــر 
االاراف  املتوسع احملاور تبة

 املعياري
درجة 
 املوافقة

مدى املوافقة للمرتم  
النسبة  احلكم %25بدرجة الثقة 

 العليا
النسبة 
 الدنيا

1 
احلبـــــــامه علـــــــر حقـــــــوق 
املســـــــــا ني ومعـــــــــاملتصم 
 معاملة عادلة ومتكافلة

53272  22724 7523% 7823% 7023% 
متوفرة 
بدرجة  
 كبرية
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ـــار فرضـــيات الدراســـة اع ـــة الختب ـــ  علـــر النحـــو هـــرا وقـــد جـــاءت النتـــائف التحليلي رب

 التا :
 

 . نتائج ا تبار صحة الفرضية األول 
ُيالحــــع أن فرضـــــية  احلبـــــامه علـــــر حقـــــوق  و(0كمــــا هـــــو موضـــــأ يف ا ـــــدول رقـــــم  

( وبدرجـــــة موافقـــــة 32725املســـــا ني ومعـــــاملتصم معاملـــــة عادلـــــة ومتكافلـــــة( جـــــاء مبتوســـــع  
معاملـــــة عادلـــــة  وهـــــو مـــــا يعـــــين أن احلبـــــامه علـــــر حقـــــوق املســـــا ني ومعـــــاملتصم و(7523% 

 .ومتكافلــــة متــــوفر بدرجــــة كبــــرية يف املصــــارف اإلســــالمية اليمنيــــة العاملــــة يف العاصــــمة صــــنعاء

0 

تــــــــــــــــــــــوفري متطلبــــــــــــــــــــــات 
اإلفصــــــــــــاح والشــــــــــــبافية 
بالنســبة للبيانــات املاليــة 

 املنشورة

32424 22212 2821% 7125% 2422% 
متوفرة 
بدرجة  
 كبرية

3 

حتديـــــــــــــــد صـــــــــــــــالحيات 
ومســـــــــــــؤوليات علـــــــــــــا 
اإلدارة واإلدارات 
التنبيرية وهيلات الرقابة 

 الشرعية

32154 22282  2321% 2221% 2222% 
متوفرة 
بدرجة 
 متوسطة

احلبـــــــامه علـــــــر حقـــــــوق  4
222.. 32231 أصحاف املصاح  222% 2423% 5722% 

متوفرة 
بدرجة 
 متوسطة

 %6135 %6939 %6730 23704 33359 المتوسي العام لالستبيان 
متوفرة 
بدرجة 
 متوسطة
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مبعــ  آخــر رفــو البرضــية الــ  تــن  علــر أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة  ال تقــوم باحلبــامه و 
 نافـ الـرغم مـا ذلـكعلـر علر حقوق املسا ني ومعاملتصم معاملة عادلة ومتكافلـة(و إال أنـ  و 

نسبة القصور تعد واضحة فيمـا يتعلـق بتطبيـق املصـارف اإلسـالمية اليمنيـة  ـرا املبـدأو وهـو مـا 
 قد تتضأ أسباب  يف اآليت:

تــدل مســـتوى العدالــة يف نيـــام الرواتــا واعجـــور للعــاملني يف البنـــك باملقارنـــة  -
مــ  البنــوك واملؤسســات املنافســةو حيــأ   تترــاوز درجــة موافقــة العينــة علــر 

 (.%5221الة نيام الرواتا واعجور مقارنة م  البنوك اعخرى نسبة  عد
تــــدل كبــــاءة وفاعليــــة قنــــوات االتصــــال اخلاصــــة بتوصــــيل املعلومــــات املناســــبة  -

إدارة البنـك علـر تـوفري  حـرصعصحاف املصـاحو إذ بليـذ درجـة املوافقـة يف 
فعالـة املعلومات املناسبة عصـحاف املصـاح مـا خـالل قنـوات اتصـال نشـطة و 

 ( فقع.%2521نسبة  
التـــــزام إدارة البنـــــك  قـــــوق أصـــــحاف املصـــــاح احملـــــددة  ـــــم مبوجـــــا اللـــــوائأ  -

والقــواننيو مبــا يف ذلــك تعويضــصم عــا أي أضــرار تلحــق اــمو جــاءت بدرجــة 
 (.%2222موافقة   تتعدى  

 .نتائج ا تبار صحة الفرضية الثانية 
إلفصاح والشبافية بالنسـبة للبيانـات وفقا للردول السابق فان فرضية  توفري متطلبات ا

اعمـر الـري يعـين أن  و(%2821( وبدرجـة موافقـة  32424املالية املنشورة( جاءت مبتوسع  
تـــوفري متطلبـــات اإلفصـــاح والشـــبافية بالنســـبة للبيانـــات املاليـــة املنشـــورة متـــوفر بدرجـــة كبـــرية يف 

الـ  تـن  علـر أن املصـارف  املصارف اإلسالمية اليمنيـةو وهـو مـا يعـين كـرلك رفـو البرضـية
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اإلســــالمية اليمنيــــة  ال تقــــوم بتــــوفري متطلبــــات اإلفصــــاح والشــــبافية بالنســــبة للبيانــــات املاليــــة 
مبع  آخر فان املصارف اإلسالمية باليما تعمل علـر إعـداد املعـايري احملاسـبية الـ  و  .املنشورة(

القـــوائم املاليـــة اخلاصـــة طـــالع علـــر تلـــك لرجـــوع إليصـــا واالمتكـــا عمـــالء تلـــك املصـــارف مـــا ا
 بالتدفقات النقدية وسبل توهيبصا حسا أحكام الشريعة اإلسالمية.

ــــة الســــابقة وب ــــ  ورغــــم رفــــو البرضــــية إال أن املالحــــع مــــا النتــــائف نبســــصا املنصري فان
ـــدأ ترتكـــز علـــر  التبصـــيلية  ـــرا البرضـــية أن أســـباف ضـــعف أداء املصـــارف يف تطبيـــق هـــرا املب

 التوا  فيما يحيت:
إدارة البنك ال حترص بشكل كايف علر توفري معلومـات كافيـة وشـبافة عـا  أن -

أهـــدافصا وخططصـــا املســـتقبلية وعـــا امل ـــاطر املنيـــورة حاليـــا  ومســـتقبال و إذ   
تتراوز درجـة املوافقـة علـر فقـرة حـرص البنـك علـر تـوفري املعلومـات حـول مـا 

 (.%2222سبق نسبة  
اح عــا حســابات االســتثمارات مســتوى حــرص البنــك علــر الشــبافية واإلفصــ -

املقيدة ال  تعرض خـارد امليزانيـة كانـذ متوسـطةو إذ   تترـاوز درجـة املوافقـة 
يف أن البنــــــك ةــــــرص علــــــر اإلفصــــــاح عــــــا البيانــــــات خــــــارد امليزانيــــــة نســــــبة 

 2422%.) 
بعو التدل يف درجة التزام إدارة البنـك بتـوفري معلومـات كافيـة عـا العمليـات  -

ن درجـــــة املوافقـــــة   إف ذوي العالقـــــة مـــــ  البنـــــكو حيـــــأ املاليـــــة مـــــ  اعطـــــرا
 (.%7120تتراوز نسبة  
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نســـي يف نشـــر البنـــك لبياناتـــ  املاليـــة الـــ  عضـــ  لشـــروا اإلفصـــاح القصـــور ال -
العام بشكل دوري وبشبافية ومدققة وفقا  للمعايري الصـادرة عـا هيلـة احملاسـبة 

الدوليــة اعخــرىو إذ وصــلذ واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية واملعــايري 
 ( فقع.%7721درجة املوافقة علر هرا البقرة إىل نسبة  

 
 .نتائج ا تبار صحة الفرضية الثالثة 

أمــــا فيمــــا يتعلـــــق ببرضــــية  حتديــــد صـــــالحيات ومســــلوليات علـــــا اإلدارةو واإلدارات 
ــــــة الشــــــرعية( فقــــــد جــــــاءت مبتوســــــع   ــــــات الرقاب ــــــةو وهيل ( وبدرجــــــة موافقــــــة 32154التنبيري

ــــــــد صــــــــالحيات ومســــــــلوليات علــــــــا اإلدارةو واإلدارات  و(2321%  وهــــــــرا يعــــــــين أن حتدي
ةــا التنبيريــةو وهيلــات الرقابــة الشــرعية متــوفر بدرجــة متوســطة يف املصــارف اإلســالمية اليمنيــةو 

رفو البرضية ال  تن  علر أن اللوائأ والنيم يف املصارف اإلسـالمية اليمنيـة  ال حتـدد  يعين
 مسلوليات علا اإلدارةو واإلدارات التنبيريةو وهيلات الرقابة الشرعية(.بوضوح صالحيات و 

لتعرف علر أسباف تدل مستوى التطبيق اعمثل  را البرضية يف املصارف ميكا او 
ما خالل عرض النتائف البرعية للبقرات اخلاصة ارا البرضية مرتبة  .اإلسالمية اليمنية

 علر النحو التا :   سا درجة القصورو إذ كانذ النتائف
تقوم إدارة البنك باعطاء دورات تدريبية للعاملني فيصا للتعريف مبباد  احلوكمة  -

( وبدرجة موافقة 02048جاءت هرا البقرة مبتوسع   :وكيبية حتقيقصا
 4522%.) 
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تقارير عا  نيوفر علا اإلدارة واإلدارة العليا احلماية الالزمة للعاملني الريا يعدو  -
 قانونية أو غري أخالقية ما أي إجراءات تحديبية مباشرة أو غري ةارسات غري

 (.%5127( وبدرجة موافقة  02587جاءت هرا البقرة مبتوسع   :مباشرة
 
جاءت هرا  :ة باحلوكمةو ويعملون علر حتقيقصالدي أعضاء علا اإلدارة دراية تام -

 (.%5421( وبدرجة موافقة  02722البقرة مبتوسع  
جاءت  :بنك ما تطبيق مباد  احلوكمة إىل حتقيق ا ودة يف أعما اإدارة الهتدف  -

 (.%5425( وبدرجة موافقة  02705هرا البقرة مبتوسع  
 :لة ما قبل املسا ني يف اجتماعات ا معية العموميةءخيض  علا اإلدارة للمسا -

 (.%5425( وبدرجة موافقة  02705جاءت هرا البقرة مبتوسع  
جاءت هرا البقرة مبتوسع  :حلوكمة وتسعر إىل حتقيقصااإدارة البنك تبصم  -

 (.%5528( وبدرجة موافقة  02782 
العالقة بالبنك عالقتصم ومناصبصم يف احلصول علر متويالت ميسرةو  وال يستيل ذو  -

 (.%2222( وبدرجة موافقة  32222جاءت هرا البقرة مبتوسع  
بالكباءة يف شيل مواقعصم أعضاء علا اإلدارة واملديرون التنبيريون يتمتعون  -

 (.%2127( وبدرجة موافقة  32283القياديةو جاءت هرا البقرة مبتوسع  
جاءت هرا البقرة  :ة ما قبل أعضاء علا اإلدارةءلللمسااملدراء التنبيريني  خيض  -

 (.%2325( وبدرجة موافقة  32174مبتوسع  
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لبنك عند أداء أعضاء علا اإلدارة بعدم تعارض مصاحلصم م  مصلحة ايلتزم  -
 (.%2424( وبدرجة موافقة  32002جاءت هرا البقرة مبتوسع   :أعما م

جاءت هرا البقرة  :الستقاللية عا اإلدارة التنبيريةأعضاء علا اإلدارة با يتمت  -
 (.%2523( وبدرجة موافقة  32022مبتوسع  

داخلي للبنك بوضوح الصالحيات والواجبات اخلاصة مبرلا النيام الةدد  -
 (.%2525( وبدرجة موافقة  32075جاءت هرا البقرة مبتوسع   :اإلدارة

وجود قنوات اتصال واضحة بني هيلة الرقابة الشرعية واعجصزة الرقابية اعخرى  -
جاءت هرا البقرة  ي:وأ صا  نة املراجعةو واملراج  الداخليو واملراج  اخلارج

 (.%2527( وبدرجة موافقة  32084مبتوسع  
ة الرقابة الشرعية بتقد  النصأ واملشورة للمراج  اخلارجي وإلدارة البنك هيلتقوم  -

جاءت هرا  :صيا االستثمار املالية اإلسالميةحول املعا ات احملاسبية اخلاصة ب
 (.%2220( وبدرجة موافقة  32452البقرة مبتوسع  

قيقو إدارة البنك علر احلبامه علر استقاللية املدقق اخلارجي و ان التدحترص  -
( وبدرجة 32482جاءت هرا البقرة مبتوسع   :وتستريا القرتاحاهتم وتوصياهتم

 (.%2227موافقة  
هيلة الرقابة الشرعية علر وض  خطة شاملة تسري وفقا   ا ملراقبة ومراجعة حترص  -

( 32204جاءت هرا البقرة مبتوسع   :وفح  وتدقيق مجي  أنشطة املصرف
 (.%7025وبدرجة موافقة  
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أعضاء علا اإلدارة باللوائأ والتعميمات ال  يصدرها البنك املركزي خبصوص  يلتزم -
جاءت هرا البقرة مبتوسع  :ا اإلدارة وذوي العالقة م  البنكمتويل أعضاء عل

 (.%7028( وبدرجة موافقة  32240 
هيلة الرقابة الشرعية باالستقاللية التامة عا كل ما علا اإلدارة واإلدارة تتمت   -

( وبدرجة موافقة 32712جاءت هرا البقرة مبتوسع   :يرية للبنكالتنب
 7423%.) 
هيلة الرقابة الشرعية بوض   اذد العقود ومراجعة العمليات االستثمارية  تقوم -

جاءت  ك:وإصدار البتوى يف املسائل ال  تعرض عليصاو وتعترب قراراهتا ملزمة للبن
 (.%7823( وبدرجة موافقة  32217هرا البقرة مبتوسع  

 
 .نتائج ا تبار صحة الفرضية الرابعة 

وفيمــا خيــ  فرضــية  احلبــامه علــر حقــوق أصــحاف املصــاح( فــان نتــائف التحليــل تبــني 
( وهــــرا يعــــين أن احلبــــامه علــــر %2222( وبدرجــــة موافقــــة  32231أ ــــا جــــاءت مبتوســــع  

ملـــة يف حقـــوق أصـــحاف املصـــاح متـــوفر بدرجـــة متوســـطة يف املصـــارف اإلســـالمية اليمنيـــة العا
يشــري إىل رفــو البرضــية الــ  تــن  علــر أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة  ةــاالعاصــمة صــنعاءو 

  ال تقوم باحلبامه علر حقوق أصحاف املصاح(.
وميكـــا التعـــرف علـــر مـــواطا القصـــور فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق مبـــدأ احلبـــامه علـــر حقـــوق 

ـــة الخت   وقـــدبـــار هـــرا البرضـــيةو أصـــحاف املصـــاح مـــا خـــالل عـــرض النتـــائف التحليليـــة البرعي
 كانذ كالتا :
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تتوفر العدالة يف نيام الرواتا واعجور للعاملني يف البنك باملقارنة م  البنوك  -
( وبدرجة موافقة 02525جاءت هرا البقرة مبتوسع   :واملؤسسات املنافسة

 5221%.) 
حترص إدارة البنك علر توفري املعلومات املناسبة عصحاف املصاح ما خالل  -

( وبدرجة موافقة 32057جاءت هرا البقرة مبتوسع   :وات اتصال نشطة وفعالةقن
 2521%.) 
تلتزم إدارة البنك  قوق أصحاف املصاح احملددة  م مبوجا اللوائأ والقواننيو مبا  -

جاءت هرا البقرة مبتوسع  :تعويضصم عا أي أضرار تلحق اميف ذلك 
 (.%2222( وبدرجة موافقة  32332 
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 والتوصيات. النتائج

 أواًل: النتائج

 

ــــاد  احلوكمــــة يف املصــــارف  ســــعذ هــــرا الدراســــة إىل الكشــــف عــــا مــــدى تطبيــــق مب

اإلسالمية اليمنيةو وقد أهصر حتليل البيانات الواردة يف هرا الدراسة عموعة مـا النتـائف ميكـا 

 تل يصصا يف هرا السياق باآليت:

نيـة بشـكل عـام تطبـق مبـاد  احلوكمـة أهصرت نتائف الدراسة أن املصارف اإلسالمية اليم .1

املتعـارف عليصــا مــ  االلتـزام مبراعــاة الطبيعــة اإلسـالمية املميــزة  ــاو وذلـك بدرجــة متوســطة 

 (.%2425( و %2222تراوحذ بني نسبة  

أهصــرت نتــائف الدراســة أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة تلتــزم مببــدأ احلبــامه علــر حقــوق  .0

لــــة عادلــــة ومتكافلــــةو ومبســــتوى مرتبــــ  وبدرجــــة موافقــــة املســــا ني فيصــــا ومعــــاملتصم معام

 7523%.) 

أهصــــرت نتـــــائف الدراســــة أن املصـــــارف اإلســــالمية اليمنيـــــة تقــــوم باحلبـــــامه علــــر حقـــــوق  .3

أصـحاف املصــاحو وأن درجــة التزامصـا اــرا املبــدأ كانــذ مبسـتوى متوســع وبدرجــة موافقــة 

 2222%.) 
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عجـور للعـاملنيو إذ بينـذ أن موافقـة أفـراد بينذ النتـائف عـدم العدالـة يف نيـام الرواتـا وا .4

 ( وبتقدير لبيي  موافق بدرجة قليلة(.%5221العينة علر ذلك كانذ بدرجة  

متطلبـات اإلفصـاح والشـبافية  توفرأهصرت نتائف الدراسة أن املصارف اإلسالمية اليمنية  .5

سـتوى مرتبـ  وبدرجـة ن التزامصا ارا املبدأ هـو مبإبالنسبة للبيانات املالية املنشورةو حيأ 

(و وُيشـــــار يف هـــــرا الســـــياق إىل أن إجابـــــات أعضـــــاء هيلـــــات الرقابـــــة %2821موافقـــــة  

الشــــرعية علــــر اســــتمارات االســــتبيان اخلاصــــة اــــم كانــــذ تبــــني أن املصــــارف اإلســــالمية 

اليمنيـــة ال تقـــوم بتـــوفري متطلبـــات اإلفصـــاح والشـــبافية بالنســـبة للبيانـــات املاليـــة املنشـــورةو 

لـــر أن املصـــارف اإلســـالمية ال تقـــوم بتـــوفري متطلبـــات اإلفصـــاح والشـــبافية وهـــرا يـــدل ع

للبيانات املاليـة اخلاصـة بالعمليـات الـ   ـا طبيعـة خاصـة متيزهـا عـا غريهـا مـا العمليـات 

ــــة ــــأ  واملالي ــــذ  إحي ــــك كان ( وبتقــــدير لبيــــي  ال %0025ن درجــــة مــــوافقتصم علــــر ذل

 أوافق(.

لــنيم يف املصــارف اإلســالمية اليمنيــة حتــدد بوضــوح أهصــرت نتــائف الدراســة أن اللــوائأ وا .2

هيلــة الرقابــة الشــرعية فيصــاو صــالحيات ومســلوليات علــا اإلدارة واإلدارات التنبيريــة و ال

 (.%2321ن التزامصا ارا املبدأ هو مبستوى متوسع وبدرجة موافقة  إحيأ 
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 وانياً: التوصيات
 

 أهـ  التوصـياتفان  ميكا تل ـي   إليصا هرا الدراسة توصلذبعد عرض النتائف ال  
ـــان أ ـــا ضـــرورية وميكـــا االســـتبادة منصـــا يف اجملـــاالت ذات الصـــلة مبوضـــوع  ـــ  يعتقـــد الباحث ال

 الدراسةو وهرا التوصيات مبوبة علر النحو التا :
اإلدارة واإلدارات العليــــــا  ةثلــــــة مبرــــــالا -أواًل: توصــــــي الدراســــــة المصــــــارف اإلســــــالمية 

 باآلتي: – للمسا نيوا معيات العمومية 
رف  مستوى االهتمام بتطبيق مباد  احلوكمة م  االلتزام مبراعاة الطبيعة اإلسالمية املميـزة  -1

  ا.
رفــ  مســتوى االهتمــام باحلبــامه علــر حقــوق العــاملنيو وأهــم  هــرا احلقــوق تــوفري العدالــة  -0

 يف نيام الرواتا واعجور واحلوافز  م.
ة بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورةو واعخــر يف االعتبــار تــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافي -3

 الطبيعة اإلسالمية املميزة  ا.
ـــنيم  -4 زيـــادة االهتمـــام مبراجعـــة اللـــوائأ والـــنيم املنيمـــة  ـــا  يـــأ تكبـــل هـــرا اللـــوائأ وال

التحديــد الواضــأ والســليم للصـــالحيات واملســلوليات لكــل مــا علـــا اإلدارة واإلدارات 
 الرقابة الشرعية فيصا. التنبيرية وهيلة
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ضرورة تبعيل دور التقارير الشرعية ال  متد علا اإلدارة واإلدارة العليا واملسـا ني ومجيـ   -5
اعطــراف مبــدى شــرعية العمليــات الــ  قــام اــا املصــرفو وكــرلك تبعيــل دور هيلــة الرقابــة 

كمـة يف املصـارف الشرعية والعمل علر استقالليتصا ملا  ا مـا أ يـة يف تطبيـق مبـاد  احلو 
 اإلسالمية.

ضــرورة تطبيــق القواعــد املصنيــة واعخالقيــة يف عمــل املصــارف اإلســالمية اليمنيــةو وضــرورة  -2
ى تعليمـــي جيـــد وتـــدريا متتـــ  املـــراقبني الشـــرعيني واملـــدققني الـــداخليني واخلـــارجني مبســـتو 

اهم طالع علر الكتا والدوريات والنشرات واجملالت املت صصة الـ  تسـمستمر م  اال
 يف التعريف مبتطلبات تطبيق مباد  احلوكمة يف املصارف اإلسالمية اليمنية.

ضـرورة العمــل علــر نشــر مبصــوم وثقافــة احلوكمــة لــدى كافــة اعطــراف الداخليــة واخلارجيــة  -7
ـــاعخ  العـــاملني ـــة وإصـــدار  وذات العالقـــةو وب وذلـــك مـــا خـــالل إعطـــاء دورات تدريبي

أ يــــة احلوكمــــة وااللتــــزام مببادئصــــا يف املصــــارف النشــــرات والتعليمــــات الــــ  تعكــــا دور و 
 اإلسالمية اليمنية.

وانياً: توصي الدراسة السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركـزي والحفومـة فـي الجمهوريـة 
 اليمنية باآلتي:

ضــرورة تطبيــق احلوكمــة داخــل البنــك املركــزي اليمــين نبســ  حــ  يكــون القــدوة ليــريا مــا  -1
وحـ  يتسـ  لـ  فـرض تطبيـق احلوكمـة يف املصـارف  ونية اعخـرىالشركات واملصارف اليم

 اليمنية ومراقبة ذلك التطبيق.
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بيلة مناسبة لتطبيق مبـاد  احلوكمـة يف الري ميثل ضرورة توفري اإلطار املؤسسي والقانول  -0
 الشركات واملنشحة املالية وخاصة املصارف اإلسالمية.

ة تطبيــــق احلوكمـــة يف املصــــارف التراريــــة إصــــدار التعليمـــات اخلاصــــة بضـــرور يف التعريـــل  -3
 واإلسالمية اليمنية والرقابة علر ذلك التطبيق.

مـا خـالل  ونشر مبصوم وثقافة احلوكمة لـدى كافـة العـاملني واملـوهبني يف البنـك املركـزي  -4
ـــــدوريات والتعليمـــــات الـــــ  تعكـــــا دور وأ يـــــة احلوكمـــــة وااللتـــــزام  إصـــــدار النشـــــرات وال

 مببادئصا.
ســة احلكومــة اليمنيــة بح يــة تــوفري املتطلبــات الالزمــة إلنشــاء ســوق لــألوراق توصــي الدرا  -5

 لتطبيق مباد  احلوكمة.  اليما باعتبارا املرتكز الرئيااملالية يف
 

 والثاً: توصي الدراسة الباحثين واألكاديميين المتخصصين بضرورة:
ملصــريف واإلســالمي إجــراء املزيــد مــا الدراســات والبحــوا حــول احلوكمــة وخاصــة يف القطــاع ا

ال سيما فيما يتعلق بدور أعضـاء هيلـات الرقابـة و من  بشكل خاصو لتعميق فصمصا وأ يتصاو 
 الشرعية يف تعزيز احلوكمة يف املصارف اإلسالمية.
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 أه  المراج 
لتحسني فاعلية احلاكمية  ةأبو زرو عباف إسحاق حممد: إسرتاتيرية مقرتح .1

ردلو أطروحة دكتورااو جامعة عّمان العربية املؤسسية يف القطاع املصريف اع
 م.0222 اعردنو-للدراسات العلياو عّمان

اعدياو معمر حممد عبد اا: دور املدقق الداخلي يف تطبيق حوكمة الشركاتو  .0
 .م0212اعكادميية العربية للعلوم املالية املصرفيةو صنعاءو اليماو 

س أثر الدور احلوكمي للمراج  علر بافقريو سا  حممد سعيد: مدخل مقرتح لقيا .3
غري  ااةارسة إدارة اعرباح للشركات املسرلة يف أسواق اعوراق املاليةو دراسة دكتور 

 .م0228منشورةو جامعة قناة السوياو مصرو 
بورقبةو شوقي: احلوكمة يف املصارف اإلسالميةو علة كلية العلوم االقتصادية وعلوم  .4

 .م0222 سطيفو ا زائرو التسيريو جامعة فرحات عباسو
املوق  اإللكرتول ملنتدى ا بريو أةد با عبد الرةا: احلوكمة واملصارف اإلسالميةو  .5

 التمويل اإلسالمي.
جبريو إياد: مدى التزام النقابات املصنية اعردنية بتطبيق مباد  احلاكمية املؤسسيةو  .2

سات العلياو اعردنو رسالة ماجستريو كلية اععمالو جامعة الشرق اعوسع للدرا
 .م0228

خليلو عطا اا وراد: الدور املتوق  للمدقق الداخلي عند تقد  خدمات التحكيد يف  .7
البنوك الترارية اعردنية يف هل احلاكمية املؤسسيةو املؤمتر العرو اعول حول التدقيق 

تدقيق املصارف  –الداخلي يف إطار حوكمة الشركات  تدقيق الشركات 
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تدقيق الشركات الصناعية(و القاهرةو املنيمة العربية للتنمية اإلداريةو  –ت واملؤسسا
 .م0225سبتمرب  02_  04

خليلو حممد أةد ابراهيم: دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات  .8
 م.0222احملاسبية وانعكاسصا علر سوق اعوراق املاليةو 

يف ا مصورية العربية السورية الصادر دليل احلوكمة لدى املصارف اإلسالمية العاملة  .2
 م.1/4/0222بتاريخ 

الرحيليو عوض با سالمة:  ان املراجعة كححد دعائم حوكمة الشركاتو حالة  .12
 .0228و 00االقتصاد واإلدارةو علد  -السعوديةو علة جامعة امللك عبد العزيز

 Corporate Governance Inالعامةو  البنوك يف السعيدو هالة: تطبيق احلوكمة .11

State Owned Banks.و املوق  اإللكرتول ملنتدى التمويل اإلسالمي 
سليمانو حممد مصطبر: حوكمة الشركات ومعا ة البساد املا  واإلداريو الدار  .10

 م.0222ا امعيةو مصرو 
السنيدارو ميسون أةد أةدو مباد  احلوكمة يف الشركاتو رسالة ماجستري غري  .13

 م. 0212اليماو  –لعربية للعلوم املالية واملصرفيةو صنعاء منشورةو اعكادميية ا
العبسيو فكري أةد عبدامللك: متطلبات تطبيق آليات احلوكمة يف البنوك الترارية  .14

راسة ماجستري غري منشورةو العاملة يف ا مصورية اليمنيةو دراسة نيرية تطبيقيةو د
 .م0212سيواو مصرو أجامعة 

عزيز احلوكمة املؤسسية باست دام معايري اإلفصاح عليو عمار مصيوف حممد: ت .15
احملاسي ملنيمة التعاون االقتصادي والتنمية يف شركات القطاع االقتصادي امل تلع 
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يف ا مصورية اليمنيةو رسالة دكتوراا غري منشورةو اعكادميية العربية للعلوم املالية 
 ه.1432 –م 0222اعردنو -واملصرفيةو عّمان

رشادية لضوابع إدارة املؤسسات ال  تقتصر علر تقد  خدمات مالية املباد  اإل .12
 .م0222 وإسالميةو علا اخلدمات املالية اإلسالمية

مبتاحو ةي أةد ةيد: مبصوم حوكمة الشركات وإمكانات تطبيق  يف الشركات  .17
 املسا ة اليمنيةو رسالة ماجستري غري منشورةو اعكادميية العربية للعلوم املالية

 .م0212اليماو  –واملصرفيةو صنعاء 
 واملؤسسـات املاليـة اإلسـالميةو مقـال يف علـة وهبـةو حممـد سـليم: حوكمـة املصـارف .18

ــ علــر موقــ  منتــدى التمويــل اإلســالمي  احاملســتثمرونو دون تــاريخ نشــر أو عــددو مت
   علر الرابع اإللكرتول:

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657. 
(:  OECDاملوق  اإللكرتول: ملنيمة التعاون االقتصادي و التنمية   .12

http://www.oecd.org/daf/corporate/principles 
 كرتول ملركز املشروعات الدولية اخلاصة وغرفة الترارة اعمريكية واشنطا:املوق  اإلل .02

http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
http://www.oecd.org/daf/corporate/principles
http://www.oecd.org/daf/corporate/principles
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance
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 الملحي
 

 ستمــارة االستبيـــانإ
 
 

 احملــرتم            اعخ
 حتية طيبة .. وبعد:

يشرفنا أن نض  بني يدي ش صكم الكر  هرا االستبيان الري ت إعدادا ما قبل 
 ما أجل احلصول علر البيانات املتعلقة با انا التطبيقي لدراسة املاجستري ال  نيالباحث

  المصارف   المصارف دراسة تطبيقية علدراسة تطبيقية عل  --الحـوكمة في المصارف اإلسالمية الحـوكمة في المصارف اإلسالمية حتمل عنوان  
 (.اإلسـالميـة اليمنيــةاإلسـالميـة اليمنيــة

إن ا دف ما هرا االستبيان هو احلصول علر معلومات كافية للتعرف علر مدى      

تطبيق مباد  احلوكمة يف املصارف اإلسالمية اليمنيةو وذلك ما خالل دراسة وحتليل 

ناية م  إبداء لرا نرجو منكم التكرم باإلجابة علر اعسللة بدقة وع .إجابتكم علر االستبيان

أي مالحيات ترو ا مناسبةو علما  أن اإلجابات ال  يتم احلصول عليصا سوف تست دم 

 عغراض البحأ العلمي فقع وستعامل بسرية تامة.

 شاكريا لكم حسا تعاونكم ووو
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 الباحثان
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 ا ـــــزء اعول

 
 الوهيبة.

 .       نائا مدير عام            رئيا قطاع           مدير إدارة           رئيا قسم  
 

         عضو هيلة الرقابة الشرعية             عضو علا إدارة  
 ذكر ما فضلك .........................................  .ا وغري ذلك

 
 املؤهل العلمي.

 .      دكتوراا             ماجستري         بكالوريوس            دبلوم  
 اذكر ما فضلك .........................................  . وغري ذلك

 
 الت ص .

 .      دراسات شرعية             مصارف           مصارف إسالمية  
  

 .      مصندس             قانون                حماسبة              إدارة أعمال       
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 ...........................  .اذكر ما فضلك .............. وغري ذلك

 
 عدد سنوات اخلربة.

 .      سنوات   12أكثر ما            12 - 2             5 -1
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 ا ــــزء الثــــــانـي
 

 بني مدى موافقتك علر مدى توفر اعمور التالية يف البنك الري تعمل في . 
 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــارة م

موافق 
رجة  بد

كبرية 
 جدا  

موافق 
بدرجة  
 كبرية

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

1 
تكبل اللوائأ  مي  املسا ني حق احلصول علر أرباح 

 بنسبة مسا ة كل منصم.
     

      تكبل اللوائأ للمسا ني حق املعاملة املتكافلة. 2

3 
ضر طالع علر حماتكبل اللوائأ للمسا ني حق اال

 اجتماعات علا اإلدارة عند الضرورة.
     

4 
احملددة  م   تلتزم إدارة البنك  قوق أصحاف املصاح

مبوجا اللوائأ والقواننيو مبا يف ذلك تعويضصم عا أي 
 أضرار تلحق ام.

     

5 
حترص إدارة البنك علر توفري املعلومات املناسبة عصحاف 

      ة وفعالة.املصاح ما خالل قنوات اتصال نشط

6 
تتوفر العدالة يف نيام الرواتا واعجور للعاملني يف البنك 

 باملقارنة م  البنوك واملؤسسات املنافسة.
     

7 
حترص إدارة البنك علر توفري معلومات كافية وشبافة عا 

 أهدافصا وخططصا املستقبلية وعا امل اطر املنيورة.
     

     ال  عض  لشروا اإلفصاح العام ينشر البنك بيانات  املالية  8

                                                           
 -  المسررراهمين، مارررو الحكومرررة يعررررف أصرررحاا المصرررالم برررشنهم جميرررل األشرررخاص الرررذين لهرررم عال رررة بالبنررر  مرررن غيرررر

  والموظفين والمجتمل والموردين والعمالء وغيرهم.
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 العبـــــــــــــــــــــــــــــارة م

موافق 
رجة  بد

كبرية 
 جدا  

موافق 
بدرجة  
 كبرية

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

بشكل دوري وبشبافية ومدققة وفقا  للمعايري الصادرة عا 
هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 واملعايري الدولية اعخرى.

9 
توفر إدارة البنك معلومات كافية عا العمليات املالية م  

 اعطراف ذوي العالقة م  البنك.
     

10 
حترص إدارة البنك علر الشبافية واإلفصاح عا حسابات 

 االستثمارات املقيدة ال  تعرض خارد امليزانية.
     

11 
أعضاء علا اإلدارة واملديرون التنبيريون يتمتعون 

 بالكباءة يف شيل مواقعصم القيادية.
     

12 
يوجد للبنك نيام داخلي ةدد بوضوح الصالحيات 

 صة مبرلا اإلدارة.والواجبات اخلا
     

13 
أعضاء علا اإلدارة يتمتعون باالستقاللية عا اإلدارة 

      التنبيرية.

14 
يلتزم أعضاء علا اإلدارة باللوائأ والتعميمات ال  
يصدرها البنك املركزي خبصوص متويل أعضاء علا 

 اإلدارة وذوي العالقة م  البنك.
     

بعدم تعارض مصاحلصم م   يلتزم أعضاء علا اإلدارة 15
      مصلحة البنك عند أداء أعما م.

العالقة بالبنك عالقتصم ومناصبصم يف  وال يستيل ذو  16
      احلصول علر متويالت ميسرة.

لة ما قبل أعضاء علا ءخيض  املدراء التنبيريني للمسا 17
      اإلدارة.
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 العبـــــــــــــــــــــــــــــارة م

موافق 
رجة  بد

كبرية 
 جدا  

موافق 
بدرجة  
 كبرية

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

 يف لة ما قبل املسا نيءخيض  علا اإلدارة للمسا 18
      اجتماعات ا معية العمومية.

لدي أعضاء علا اإلدارة دراية تامة باحلوكمةو ويعملون  19
      علر حتقيقصا.

      تبصم إدارة البنك احلوكمة وتسعر إىل حتقيقصا. 20

تقوم إدارة البنك باعطاء دورات تدريبية للعاملني فيصا  21
      ا.للتعريف مبباد  احلوكمة وكيبية حتقيقص

هتدف إدارة البنك ما تطبيق مباد  احلوكمة إىل حتقيق  22
      ا ودة يف أعما ا.

23 
يوفر علا اإلدارة واإلدارة العليا احلماية الالزمة للعاملني 

تقارير عا ةارسات غري قانونية أو غري  نالريا يعدو 
 .أخالقية ما أي إجراءات تحديبية مباشرة أو غري مباشرة

     

24 
حترص إدارة البنك علر احلبامه علر استقاللية املدقق 

اخلارجي و ان التدقيقو وتستريا القرتاحاهتم 
 وتوصياهتم.

     

تتمت  هيلة الرقابة الشرعية باالستقاللية التامة عا كل ما  25
      علا اإلدارة واإلدارة التنبيرية للبنك.

26 
العقود ومراجعة تقوم هيلة الرقابة الشرعية بوض   اذد 

العمليات االستثمارية وإصدار البتوى يف املسائل ال  
 تعرض عليصاو وتعترب قراراهتا ملزمة للبنك.

     

27 
حترص هيلة الرقابة الشرعية علر وض  خطة شاملة تسري 

وفقا   ا ملراقبة ومراجعة وفح  وتدقيق مجي  أنشطة 
 املصرف.

     

      هيلة الرقابة الشرعية يوجد قنوات اتصال واضحة بني 28
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 العبـــــــــــــــــــــــــــــارة م

موافق 
رجة  بد

كبرية 
 جدا  

موافق 
بدرجة  
 كبرية

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قليلة

 ال أوافق

واعجصزة الرقابية اعخرى وأ صا  نة املراجعةو واملراج  
 الداخليو واملراج  اخلارجي.

29 
تقوم هيلة الرقابة الشرعية بتقد  النصأ واملشورة للمراج  
اخلارجي وإلدارة البنك حول املعا ات احملاسبية اخلاصة 

 .بصيا االستثمار املالية اإلسالمية
     

 وانياً: أسماء األساتذة المحفمين الستمارة االستبيان:

 

 جامعة صنعاء. –أ. د. حسا ثابذ فرحان / أستاذ االقتصاد 
 –اعكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  –د. عمار مصيوف / رئيا قسم احملاسبة 

 صنعاء.
 ة صنعاء.جامع –د. عبد العزيز امل اليف / أستاذ اإلدارة املساعد 

 


