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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصرف االسالمي
الفلسطيني والمصرف االسالمي العربي في قطاع غزة ،ومدى وضوح الهيكل التنظيمي للمصرفين
و دور مجلس اإلدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة ،والتعرف على مدى تأثير وجود نظام محكم و فعال
لحوكمة المصارف اإلسالمية ،والتزام المسؤولين في المصارف االسالمية بتطبيق معايير الحوكمة،
ومعرفة معوقات تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية التي تواجه المصارف االسالمية العاملة في
قطاع غزة و سبل تحسينها.
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام طريقة الحصر
الشامل نظ ار لصغر حجم مجتمع الدراسة وسهولة الوصول إلى الفئة المستهدفة ،حيث تم توزيع
االستبيانة على كافة أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم  08موظف وموظفة.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها حرص المصارف على توفير دليل مكتوب
يحتوي على مجموعة من التعليمات والقيم يساعد في تعريف العاملين في المصارف اإلسالمية
باخالقيات وسلوكيات المهنة ،ويلتزم به جميع العاملين ،وحرص إدارة المصارف على توفير العدالة
واالنصاف في التعامل مع جميع المساهمين وذلك يكسب ثقة المساهمين ويجذبهم لفتح استثمارات
جديدة.
كما توصلت الدرسة الى أهمية التدقيق والتفتيش والتي من شأنها أن توفر تطبيقا عادال لمبدأ
المساءلة والنزاهة ،باالضافة الى توفر نظام محدد للتعويضات والحوافز والمكافآت في المصارف.
كما بينت الدراسة الى تغاطي المصرف عن الحصول على موافقة سلطة النقد عند شغل رئس
مجلس اإلدارة أو أحد األعضاء وظيفة تنفيذية داخل المصرف.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها:
 .1ضرررورة إيجرراد هيكررل اجررور واضررح يتسررم بالعدالررة والموضرروعية بشرركل مقبررول وربطرره بمعرردالت
غالء المعيشة.

 .2ضرورة ان تقروم المصرارف بمراجعرة وتطروير الهيكرل تنظيمري لرالدارات والردوائر واالقسرام ويبرين
العالقات ويحدد المسؤليات والصالحيات.

 .3الحرص على تكاثف وتظافر كافة الجهود في المصارف من أجل زيادة الوعي اإلستثماري لدى
األفراد ووضع الخطط المناسبة.

 .4العمل على معالجة البطئ الموجود في توفير المعلومات الالزمة للمستفيدين.
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Abstract
This study aims to find out the application reality of Governance standards in
the Palestinian Islamic Bank and Arabian Islamic Bank in the Gaza Strip and how
clear the organizational frame is in those two banks. Moreover, it aims to know
more about the role that is played by the board of directors in applying
Governance in Islamic banks and its effect besides showing the commitment of
officials towards this system. This study enables us to know these obstacles that
stand against applying Governance in Islamic banks in the Gaza Strip and their
enhancement.


The descriptive analytical method was applied, and as a result of having a small
study community, the overall limitation method was utilized to catch the
beneficiaries easily. The questionnaire was filled by the 80-employee study
community.
This study comes to know how much important it is to provide the bank's
employees with instruction-value manual that helps them to focus on their
post's behaviors and ethics that are so necessary to be adopted. In addition
Banks are not only interested in dealing fairly with all their stockholders, but
also they work hard for attracting them for more investments and building inbetween trust.
One of these results that are obviously essential, for the sake of having a fair
application for accountability and integrity, is the importance of auditing,
overviewing and having a good system that controls compensation, rewards and
motivations in these banks.
The study also demonstrated that the bank overlooks to obtaining the approval
of the Monetary Authority when filled Head of Governing Council or a members
an executive position in the bank.
Recommendations:
 The study concluded that there is a badly need to:
1. Have a clear-equitable wages frame that is linked with the variable cost
of living.
2. Revise and develop the organizational frame of directorates,
departments and sections to highlight relationships and responsibilities
as well as priorities inside these banks.
3. Work in team so that banks can set their plans and individual
investments, too.
4. Address the slow process of providing the needed data for beneficiaries.
و

إهداء 
إلىاألكرممناجميعا..............الشهداءفيسبيلهللا 
إلىوالديالعزيزين..............إجاللوإحسانا 
إلىإخوتي..............اعتزازاواحتراما 
إلىزوجيالغالي..............مودةووفاء 
إلىأبنائياألعزاء..............حباوإعزازا 
إلىكلمنساعدني..............شكراوعرفانا 
إلىكلعالمومتعلم..............تقديراووفاءا 


إلى كل من ذكرت  ..............أهدي هذا العمل المتواضع
الباحثة 
رنامصطفىدياب 


ز

شكر

وتقدير 

الحمدهللربالعالمينوالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءوالمرسلينسيدنا
محمدوعلىآلهوصحبهأجمعينأمابعد ....
أشكر هللا العلي القدير على توفيقه بإتمام هذه الرسالة ،فهو عز وجل أحق بالشكر
والثناءسبحانهوتعالى،وانطالقامنقولهعليهالصالةوالسالم"منليشكرالناس
ل يشكر ا هلل " فإنه يطيب لي بأن أتوجه بالشكر والتقدير إلى مشرفي الفاضل
الدكتور /أحمد حسين المشهراوي الذي لم يدخر جهدا في مساعدتي وتقديم التوجيه
والنصحواإلرشاد،فكاننعماألستاذ،ونعمالمشرف،فجزاههللاعنيكلخيروبارك
هللالهفيعملهوفيعمره .
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى اإلخوة المحكمين الذين ما بخلوا علي بتوجيهاتهم
وآرائهمالرشيدةفيتحكيمأداةالدراسة(الستبانة) .
ول أنسى بأن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الىالساتذةالمناقشينعلىماقدموهمن
مالحظاتقيمةفباركهللافيهموجزاهمهللاعنيكلخير .
وأخيرا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم وساعد على إنجاح وإتمام هذه
الدراسة ....
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أوالً :مقدمة
ظهررر مفهرروم الحوكمررة المؤسسررية فرري السررنوات القليلررة الماضررية بسرربب المتطلبررات الحديثررة والجديرردة
الترري فرضررتها مظرراهر العولمررة ،وزاد االهتمررام بالحوكمررة المؤسسررية االنهيررارات المفاجئررة لعرردد مررن
الشررركات العالميررة ممررا ادى الررى اتخرراذ االجرراءات المهمررة مررن قبررل المهتمررين وصررناع القررار بوضررع
مبادئ واسس لتفادي مثل هذه الكوارث.
حي ررث ب رردأ االهتم ررام المت ازي ررد م ررن قب ررل الحكوم ررات والمؤسس ررات الدولي ررة  -أهمه ررا تل ررك المب ررادئ الت رري
أصردرتها منظمررة التعراون االقتصررادي والتنميرة ) (OECDوالترري تررم اعتمادهرا مررن قبرل البنررك الرردولي
) (WBوصررندوق النقررد الرردولي ) (IMFعررام  ،5333واتحرراد هيئررات أس رواق المررال ) (IOSCOوقررد
تبنت لجنة بازل ) (BCBSتلك المعايير في نهاية العام نفسه.
وقد تعاظم االهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات في العديد من االقتصراديات المتقدمرة والناشرئة خرالل
العقررود القليلررة الماضررية ،وخاصررة فرري أعقرراب االنهيررارات اإلقتصررادية واألزمررات الماليررة الترري شررهدتها
عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين ،وكذلك ما
ش ررهده االقتص رراد األمريك رري م ررؤخ ار م ررن ت ررداعيات االنهي ررارات المالي ررة والمحاس رربية لع رردد م ررن أقط رراب
الشركات األمريكية العالمية خالل عام 2002م (أبو موسي.)22 :2002،
فهذه االنهيارات كانت الدافع الررئيس وراء المطالبرة بتطبيرق وتعمريم الحوكمرة والتري تحرول دون نهرب
الموارد من قبل المسئولين واألطرراف ذوي الصرلة بالمؤسسرة ،كمرا أنهرا بمحاربتهرا للفسراد فري القطراع
العررام تؤهلرره إلنقرراذ عمليررة الخصخصررة بنجرراح وبحمايتهررا لمسرراهمي األقليررة ترروفر للمؤسسررات الماليررة
أسواقا مالية ضخمة متوفرة السيولة.
كمرا اكتسربت أهميرة كبررى اسررتجابة لمتطلبرات العولمرة فري ظرل الحررديث عرن تحريرر األسرواق الماليررة
وفتح أسواق جديدة وتعرض المنشآت للمنافسة الشرسة ،وفي محاولة لمحاربة قضايا سوء اإلدارة من
فساد ورشوة واختالس وما شابه ذلك من المظاهر اإلدارية السالبة .كان ال بد من بحث واثارة مسألة
الحوكمة وتطبيقاتها.
واصرربح للحوكمررة فري المصررارف والمؤسسررات الماليررة مكانررة باﺭﺯﺓ بسرربب اهميررة الخرردمات
الماليررة الترري تقرردمها ﺍلمصررارف ،وحجررم المخرراطر والصررعوبات الترري تتع ررض لهررا ﺍلمصررارف بشرركل
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كبير ر ر ر ررر ،ﻭﺍلحاجر ر ر ر ررة ﺇلى حماية مصالح العمر ر ر ر ررالء ،بجانﺏ حماية ﺃمﻭﺍل ﺍلمساهميﻥ ﻭحماية مصالح
ﺍألﻁﺭﺍﻑ ﺍألخﺭﻱ ﺫﻭﻱ ﺍلعالقة ﺃمثال ﺍلعامليﻥ ﺍلﺩﺍخلييﻥ ﻭجميع ﺍلمتعامليﻥ مع ﺍلمصر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررارف،
باالضافة الى دورها الحاسرم فري تجنرب هرذه المخراطر وتعﻅيﻡ ﺍلقيمة ﺍلسﻭقية للمصرارف بما يضمﻥ
لها عنصﺭ ﺍلنمﻭ واالستم اررية.
ﻭتﻭفﺭ الحوكمة في المصارف معاييﺭ األداء الكفيلرة بالكشرف عﻥ حاالﺕ ﺍلتالعﺏ ﻭﺍلفساﺩ و سروء
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بقﺩﺭ يﺅﺩﻱ ﺇلى كسب ثقة ﺍلمتعامليﻥ في ﺃسﻭﺍﻕ ﺍلمال ﻭﺍلعمل على ﺍستقﺭﺍﺭ تلﻙ ﺍألسﻭﺍﻕ.
ﻭيمﻜﻥ تعﺭيﻑ الحوكمر ر ررة بأنها اإلج ر ر رراءات ﻭﺍألنشﻁة التر ر رري يقﻭﻡ بهر ر ررا ممثلﻭ ﺃصر ر ر رحاﺏ المصر ر ررالح
ب ر ررالتنظيم ،و ذل ر ررك بغﺭﺽ الرقاب ر ررة على المخ ر رراطر ﻭضماﻥ قياﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بتﻁبيﻕ اجر ر رراءات الرقاب ر ررة
الداخلي ررة الالزم ررة للتغل ررب على هﺫه المخ رراطﺭ ،ﻭتﺅﺩﻯ الحوكم ررة الفعال ررة للش ررركاﺕ ال ررى ض ررمان دق ررة
التقارير المالية و فعالية اجراءات الرقابة الداخلية (عيسى.)3880،
وبدورها اصدرت سلطة النقد الفلسطينية مسودة لقواعدها الخاصة بحوكمة المصارف العاملة في
فلسطين على ان يتم اعتمادها بشكل رسمي خالل عام . 3880
ثانياً :مشكلة الدراسة
إن تجاهل أو ضعف تطبيق المصارف لمبادئ ومعايير الحوكمة المؤسسية وتطبيق مبادئها
بشكل غير متكامل واالهتمام بمبدأ واهمال مبدأ آخر ،يؤدي الى قصور في دورها في حماية
المصارف من االنهيارات ،كما يؤدي الى إخفاء الكثير من المعلومات المالية وغير المالية ومن ثم
يؤدي الى ضعف االنضباط اإلداري وتغييب الشفافية وصراع أصحاب المصالح ومن ثم قد
تتعرض للهزات المالية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على وضع المصارف وافالسها
وضياع حقوق المساهمين والمودعين وانهيار المنظومة اإلقتصادية والمالية في المجتمع
الفلسطيني.
ثالثاً :أسئلة الدراسة
يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي  :ما واقع تطبيق معايير الحوكمة
المؤسسية في المصارف اإلسالمية في فلسطين ؟
و ينبثق عن السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية وهي:
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 .5ما واقع تطبيق المسؤولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ؟

 .3ما مدى تمتع مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف اإلسالمية العاملة في
قطاع غزة ؟

 .3ما واقع تطبيق مبدأ المسألة بين موظفيها في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ؟

 .4ما مدى االلتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ؟
 .3ما مدى تطبيق قاعدة "حماية المستثمرين" والمعاملة المتكافئة في المصارف اإلسالمية العاملة في
قطاع غزة ؟

 .3ما مدى توفر نظام تعويضات و مكافآت عادلة في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ؟

 .3ما دور تطبيق الحكومة المؤسسية على تحسين أداء المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ؟

 .0ما دور تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على جذب االستثمارات في المصارف اإلسالمية العاملة
في قطاع غزة؟

 .3ما المعوقات التي تواجه المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة في تطبيق مبادئ الحوكمة
المؤسسية؟

.58

ما سبل تحسين مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف اإلسالمية العاملة في

قطاع غزة ؟

 .55هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  8.883 ≤ αبين متوسطات
تقديرات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع
غزة تعزى للمتغيرات الشخصية التالية والخاصة بالبنك (الجنس – العمر – المؤهل العلمي –

التخصص األكاديمي – المسمى الوظيفي  -اسم البنك)؟
رابعاً :فرضيات الدراسة

الفرضية األولى  :تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بتطبيق مبادئ الحوكمة
المصرفية بمستوى ال يقل عن(. )%38
والتي تتفرع منها الفرضيات االتية:
 .5تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بتطبيق المسؤلين للمعايير األخالقية بمستوى
ال يقل عن .%38
 .3تتصف مجالس إدارة المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالكفاءة والنزاهة واإلستقاللية
بمستوى ال يقل عن .%38
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 .3تلنزم المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بمبدأ المساءلة مع موظفيها بمستوى ال يقل
عن .%38
 .4تلنزم المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بمبدأ اإلفصاح والشفافية بمستوى ال يقل عن
.%38
 .3تطبق المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة قاعدة "حماية المستثمرين" والمعاملة
المتكافئة لهم بمستوى ال يقل عن .%38
 .3توفر المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة نظام تعويضات ومكافات عادلة لموظفيها
بمستوى ال يقل عن .%38
 .3يوثر تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على تحسين أداء المصارف اإلسالمية العاملة في
قطاع غزة بمستوى ال يقل عن .%38
 .0يوثر تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على جذب االستثمارات في المصارف اإلسالمية
العاملة في قطاع غزة بمستوى ال يقل عن .%38
 .3تواجه المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة عدة معوقات في تطبيق مبادئ الحكومة
المؤسسية بمستوى ال يقل عن .%38
 .58سبل تحسين مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف اإلسالمية في قطاع
غزة بمستوى ال يقل عن .%38
الفرضية الثانية  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  8.883 ≤ αبين
متوسطات تقديرات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة
في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية التالية والخاصة بالبنك (الجنس – العمر – المؤهل العلمي
– التخصص األكاديمي – المسمى الوظيفي  -اسم البنك).
خامساً :أهداف الدراسة
تتلخص أهداف الدراسة فيما يأتي:
 .5معرفة مدى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة .
 .3التعرف إلى الهيكل التنظيمي للمصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ودور مجلس اإلدارة .
 .3الكشف عن مدى تأثير وجود نظام محكم و فعال لحوكمة المصارف اإلسالمية .
 .4تحديد مدى التزام وتطبيق المسؤولين في المصارف االسالمية للمعايير األخالقية.
 .3التعرف إلى مدى تمتع المصارف اإلسالمية بنظام تعويضات و مكافآت عادلة .
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 .3تحديد مدى تطبيق المصارف اإلسالمية لمبدأ الالمركزية في العمل واإلفصاح عن المعلومات.
 .3معرفة مدى التزام المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بمبدأ الشفافية عن المعلومات
والمساءلة.
 .0التعرف إلى مدى تطبيق قاعدة "حماية المسثمرين والمساهمين في المصارف اإلسالمية العاملة
في قطاع غزة .
 .3الكشف عن معوقات تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية التي تواجه المصارف اإلسالمية العاملة
في قطاع غزة.
سادساً :أهمية الدراسة
ويمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى:
أ.األهمية النررية:
 .5أن تكون حاف از لمزيد من األبحاث في مجال حوكمة المصارف اإلسالمية.
 .3تزويد الباحثين والمهتمين بالمؤسسات المالية سواء باحثين أو موظفين بالمعلومات والنتائج
والمقترحات والتوصيات التي تخدمهم في مجاالتهم واهتماماتهم.
 .3المساهمة في اثراء المكتبة الفلسطينية والعربية بالمعلومات والمعرفة ،وتقديم إضافة علمية
ونوعية جديدة للمكتبات.
ب .األهمية العلمية:
 .5إبراز الدور الهام للمصارف اإلسالمية في تفعيل مبادىء الحوكمة في المصارف اإلسالمية
وفق اسس ومباديء جديدة االمر الذي يؤدي الى التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها
المصارف االسالمية.
 .3إن تطبيق قواعد الحوكمة في الجهاز المصرفي الفلسطيني ،يعمل على تطوير أداء اإلدارة
المصرفية ،مما ينعكس ايجابيا على قرارات المستثمرين والقطاع المالي وحركة األوراق
المالية.
 .3يشكل فهﻡ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلمجتمع لمباﺩﺉ الحوكمة بشكل عاﻡ ﺃهمية خاصة حيﺙ ﺃﻥ تطبيق هﺫه
ﺍلمباﺩﺉ سيﺯيﺩ مﻥ شفافية ﻭ مﻭثﻭقية ﺍلبياناﺕ ﺍلمالية ﺍلمنشﻭﺭﺓ للمصاﺭﻑ االسالمية العاملة
في قطاع غزة.
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 .4يشﻜل تﻁبيﻕ مباﺩﺉ الحوكمة في المصارف اإلسالمية ﺭﺍفﺩﹰﺍ هامﹰا لتعﺯيﺯ تنافسية ﻭنمﻭ
ﺍالقتصاﺩ ﺍلﻭﻁني ﺍلفلسﻁيني.
 .3إ ن غرس مبادئ الحوكمة يقلل من حجم الفساد ويؤهل ذلك القطاع ويزيد من فرص نجاحه
كما أنه يقنع الجمهور بعدالة ونزاهة أداء هذه المؤسسات.
 .3إن تقارب خطى العولمة وما يتبعه من تحرير األسواق وقوة المنافسة يجعل الحاجة ملحة
لتطبيق الحوكمة المؤسسية.
سابعاً :حدود الدراسة
 .5الحدود المكانية  :تقتصر هذه الدراسة على المصارف اإلسالمية المرخصة في قطاع غزة
والمكونة من مصرفين وهما البنك اإلسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي حيث تم
استبعاد البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج لعدم الحصول على ترخيص سلطة النقد
حتى اآلن.
 .2الحدود الزمانية 2013 :م –  2014م.
 .3الحدود البشرية :عينة من الموظفين العاملين في المصرفين.
 .4الحدود الموضوعية:
أ -معايير الحوكمة المصرفية وهي(السلوك األخالقي ،الرقابة والمساءلة ،اإلفصاح
والشفافية ،مسؤوليات مجلس اإلدارة ،حقوق المساهمين ،المعاملة المتكافئة للمساهمين،
دور أصحاب المصالح).
ب -المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة والمرخصة من قبل سلطة النقد وهما البنك
اإلسالمي العربي ،والبنك اإلسالمي الفلسطيني
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ثامناً :مصطلحات الدراسة
 .5الحوكمةةة :هرري اإلج رراءات ﻭﺍألنشﻁة الترري يقﻭﻡ بهررا ممثلﻭ ﺃصر رحاﺏ المصررالح بررالتنظيم ،و
ذلررك بغﺭﺽ الرقابررة على المخرراطر ﻭضماﻥ قياﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بتﻁبيﻕ اج رراءات الرقابررة الداخليررة
الالزم ررة للتغل ررب على هﺫه المخ رراطﺭ ،ﻭتﺅﺩﻯ الحوكم ررة الفعال ررة للش ررركاﺕ ال ررى ض ررمان دق ررة
التقارير المالية و فعالية اجراءات الرقابة الداخلية (عيسى.)3880،
 .6الحوكمة فةي الجاةاز المصةرفي :مراقبرة األداء مرن قبرل مجلرس اإلدارة واإلدارة العليرا للبنرك،
وحمايررة حقرروق حملررة األسررهم والمررودعين ،باإلضررافة إلررى االهتمررام بعالقررة ه رؤالء بالفرراعلين
الخررارجيين ،والترري تتحرردد مررن خررالل اإلطررار التنظيمرري وسررلطات الهيئررة الرقابيررة .وتنطبررق
الحوكمر ر ر ر ر ررة فر ر ر ر ر رري الجهر ر ر ر ر رراز المص ر ر ر ر ر ررفي علر ر ر ر ر ررى البنر ر ر ر ر رروك العامر ر ر ر ر ررة والبنر ر ر ر ر رروك الخاصر ر ر ر ر ررة
والمشتركة(يوسف.)11: 6112،
 .7المصارف :مكان يقروم بره أشرخاص هرم هيئرة اعتباريرة يؤسسرون عمرال تجاريرا ،فري اسرتثمار
األموال وصرافة العمالت ،وخدميا ،بأجر في تسهيل المبادالت التجارية ،وتقريب المتبايعين
بضمانته وكفالته (العليات6111 ،م.)8 :
 .8المصارف اإلسالمية :مؤسسرة ماليرة مصررفية لتجميرع األمروال وتوظيفهرا فري نطراق الشرريعة
اإلسالمية ،بما يخدم بناء مجتمع التكامل اإلسرالمي ،وتحقيرق عدالرة التوزيرع ،ووضرع المرال
في المسار اإلسالمي(العجلوني ،6118 ،ص .)77
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الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات الفلسطينية
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ثالثاً :الدراسات االجنبية
رابعاً :مصفوفة الدراسات السابقة
خامساً :الفجوة البحثية
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة
تم ﺍستعﺭﺍﺽ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ الفلسطينية وﺍلعﺭبية ﻭﺍألجنبية ﺍلتي تناﻭلﺕ مﻭضﻭﻉ ﺍلﺩﺭﺍسة
ﻭهو حوكمة المصارف االسالمية ،حيﺙ قامت الباحثة بجمع ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلمتعلقة بالمﻭضﻭﻉ قيﺩ
ﺍلﺩﺭﺍسة وربط ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺫﺍﺕ ﺍلصلة بنتائج ﺍلﺩﺭﺍسة ،وعليه فإن معظم الدراسات كانت ذات قيمة،
ثم تم عمل ثالث مصفوفات للدراسات على شكل جدول توضيحي ،تضمنت أسم الدراسة والباحث
وأهم النتائج ومجال اإلستفادة ،وسوف يقارن الباحث نتائج الدراسات السابقة مع ما سستتوصل إليه
هذه الدراسة سواء بالتوافق أو اإلختالف عن طريق مصفوفة الفجوة البحثية الموضحة في
جدول(.)4
أوالً :الدراسات الفلسطينية
 .5دراسة األغا (2111م)
"دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات
المالية".
هدفت الد راسة إلى التعرف إلى دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي
للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية وا عتمد ت الد راسة على المنهج
الوصفي التحليلي واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات من أف راد مجتمع الد راسة .
ومن أهم النتائج التي توصل لها الباحث :
أ -وجود دور لتطبيق حوكمة الشركات ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في الحد
من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية .
ب -هناك دور للمباديء المختلفة لحوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة
اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية.
وقد اوصت الدراسة:
أ-ضرورة متابعة أسباب حدوث االنهيارات المالية السريعة للبنوك العالمية ،والعمل على تعديل
وتطوير مبادئ حوكمة الشركات للحد من تلك االنهيارات.
ب -حث البنوك على األهتمام الكافي بمفهوم حوكمة الشركات.
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ت -ضرورة تركيز الجهات المحاسبية المختلفة على إيجاد اآلليات الكفيلة بتعزيز ورفع السلوك
األخالقي لدورها الكبير في تقليل المخاطر.
 .2دراسة عمرو (2111م)
"مدى تطبيق معايير الحوكمة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية في محافرات الضفة
الغربية وأثرها في زيادة كفاءة وفاعمية األداء".
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مﺩﻯ تﻁبيﻕ معاييﺭ الحوكمة في الدوائر ﺍلفلسﻁينية ضﺭيبة
ﺍلﺩخل في محافﻅاﺕ ﺍلضفة ﺍلغﺭبية ﻭﺃثﺭها في ﺯياﺩﺓ الكفاءة ﻭفاعلية األداء حيﺙ ﺍتبعﺕ
ﺍلباحثة ،ﺍلمنهج ﺍلﻭصفي ﺍلتحليلي لتحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلبحﺙ ،ﻭﺍعتمﺩﺕ على مصاﺩﺭ ﻭﺍألبحاﺙ
ثانﻭية مﻥ ﺍلكتب ﻭﺍلﺩﻭﺭياﺕ ﻭﺍلمﺅتمﺭﺍﺕ ،وكذلك ﺍعتمﺩﺕ على مصاﺩﺭ ﺃﻭلية عﻥ ﻁﺭيﻕ
ﺍستبانه تم تﻭﺯيعها باستخﺩﺍﻡ ﺃسلﻭﺏ ﺍلعينة ﺍلقصﺩية مﻥ مجتمع ﺍلبحﺙ على مكاتﺏ ضﺭيبة
ﺍلﺩخل في ﺍلضفة الغربية.
ومن أبرز النتائج التى توصلت لها الدراسة اﻥ هناﻙ عالقة ﺍﺭتباﻁ قﻭية بين معاييﺭ الحوكمة
من جهة وبين ﺍلفاعلية والكفاءة مﻥ جهة ﺃخﺭﻯ ،ﻭﺫلﻙ مﻥ خالل معامل االرتباط بيﺭسﻭﻥ حيﺙ
ﺃشاﺭ معامل االﺭتباﻁ بيﺭسﻭﻥ إلى ( ) 8.35بيﻥ الكفاءة ﻭالحوكمة .وكذلك ﺃشاﺭﺕ النتائج ﺇلى
أﻥ معامل ﺍﺭتباﻁ بيﺭسﻭﻥ بيﻥ ﺍلفاعلية والحوكمة حوالي (  ،)8.08ﻭهﺫه ﺍلنتائج تؤكد على ﺃﻥ
تحقيق الكفاءة ﻭﺍلفاعلية في ﺩﻭﺍئﺭ ضريبة ﺍلﺩخل ﺍلفلسﻁينية يتﻁلﺏ تﻁبيﻕ معاييﺭ الحوكمة
كحزمة ﻭﺍحﺩﺓ .واوصت الباحثة بضرورة:
أ -ﺍاللتﺯﺍﻡ بمعاييﺭ الحوكمة ،ﻭتﻭفيﺭ دليل البيئة ﺍلسياسية ﻭﺍالقتصاﺩية ﺍلمناسبة في ﺩﻭﺍئﺭ
ضريبة ﺍلﺩخل لتﻁبيقها.

ب -ﺍلعمل على تﻭفيﺭ ﺩليل عملي للحوكمة في المؤسسات بشفافية ونزاهة وعادلة ومسؤولية
اخالقية .

ت -زيادة عدد الدورات التدريبية لزيادة مقدرة الموظفين في التعامل مع معايير الحوكمة.
 .3دراسة العزايزة (2112م)
"مدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد و الممارسات ﺍلفضلى لحوكمة المصارف
في فلسطين".
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هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مﺩﻯ تﻁبيﻕ ﺍلمصاﺭﻑ ﺍلفلسﻁينية ﺍلﻭﻁنيرة لمعراييﺭ الحوكمة
ﺍلصاﺩﺭﺓ عﻥ سلﻁة ﺍلنقﺩ ﺍلفلسﻁينية ،ﻭﺍلتي جاءت انسجاما مع ما صﺩﺭ عﻥ لجنرة براﺯل حﻭل
حوكمة ﺍلمصاﺭﻑ ،كما تهﺩﻑ ﺇلى ﺍلﻭقﻭﻑ على مﺩﻯ ﺍهتماﻡ ﺍلقائميﻥ على ﺇﺩﺍﺭﺓ تلﻙ ﺍلمصاﺭﻑ
بتﻁبيﻕ معاييﺭ الحوكمة لها ،انطالقا مﻥ إدراكهم للمﺯﺍيا ﺍلتي تتحقﻕ نتيجة لتﻁبيقها ﻭﺍالمتثال.
كما ﺍعتمﺩت على ﺍألسلﻭﺏ ﺍلﻭصفي ﺍلتحليلي ،ﻭتصميﻡ ﺍستبانة تتضمﻥ عﺩﺓ محاﻭﺭ ينﺩﺭﺝ
تحتها معاييﺭ ﻭﺇﺭشاﺩﺍﺕ الحوكمة بهﺩﻑ قياﺱ مﺩﻯ تﻁبيﻕ ﺍلمصاﺭﻑ ﺍلفلسﻁينية ﺍلﻭﻁنية لهﺫه
ﺍلمعاييﺭ.
وقد توصل الباحث إلى ضرورة ﺍلتﺯﺍﻡ ﺍلمصاﺭﻑ ﺍلفلسﻁينية بمعراييﺭ ﻭﺇﺭشراﺩﺍﺕ الحوكمة
ﺍلصاﺩﺭﺓ عﻥ سلﻁة ﺍلنقﺩ ،ووجود ﺍهتماﻡ مﻥ قبل ﺍلقائميﻥ على ﺇﺩﺍﺭﺓ تلرﻙ ﺍلمرصاﺭﻑ بتﻁبيﻕ
معاييﺭ الحوكمة نتيجة إلدراكهم للمﺯﺍيا ﺍلتي تتحقﻕ حال تطبيقها .
وقد توصل الباحث الى عدد من التوصيات :
أ -ﺍإلسﺭﺍﻉ في ﺇصﺩﺍﺭ ﺩليل حوكمة الشركات مﻥ قبل ﺍللجنة ﺍلﻭﻁنية للحوكمة.
ب -نشﺭ ثقافة الحوكمة ﻭتعﺯيﺯها.
ت -ﺇلﺯﺍﻡ ﺍلمصاﺭﻑ تضميﻥ تقﺭيﺭها ﺍلسنﻭﻱ ملحقا منفصال يستعﺭﺽ ﻭضع الحوكمة في
ﺍلمصﺭﻑ.
ث -جعل ﺍلمعاييﺭ ﺍألخالقية ﻭﺍلسلﻭكية في مﺭتبة ﺃعلى مﻥ ﺍالهتماﻡ كونها ﺍألساﺱ في ﺍلﺭقي
بالعنصﺭ ﺍلبشﺭﻱ ﻭﺍلمﺅسسة لها.
 .4درسة أبو حمام ( 2112م)
"أثﺭ تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ الحوكمة على على ﺍإلفصاﺡ ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمحاسبي
ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية".
تناولت الدراسة ﺃثﺭ تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ الحوكمة على ﺍإلفصاﺡ ﺍلمحاسربي ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية
ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية على الشركات ﺍلمﺩرجة فري سرﻭﻕ فلرسﻁيﻥ لرﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍلمالية  .حيﺙ تﻡ
ﺍلتﻁﺭﻕ ﺇلي مفهﻭﻡ الحوكمة ﻭبياﻥ ﺃهميتها ﻭﺃهﺩﺍفها ﻭقﻭﺍعﺩها ﻭمﺩﻯ تأثيﺭ كل ،مﻥ
ﺍإلفصاﺡ ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية بتلﻙ ﺍلقﻭﺍعﺩ .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج وهي :
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أ -ﺃﻥ تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ الحوكمة قﺩ ساهﻡ برشﻜل كبير في تعﺯيﺯ ﺩﻭﺭ ﺍإلفصاﺡ ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ
ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية كما ،ﺃﻥ تﻁﻭﺭ ثقافرة الحوكمة ﺍنعﻜﺱ بشﻜل ﺭئيسي على تحسيﻥ مﻭقع
الشركات ﺍستمﺭﺍﺭيتها.
ب -إنشاء تنﻅريﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭمهني متﻜامل يقﻭﻡ على ﺃسﺱ مصﺩﺍقية مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍلمﺩﺭاء
ﺍلتنفيﺫييﻥ.
وقد أوصت الدراسة بما يلي:
أ-ضﺭﻭﺭﺓ تعميﻕ ﺍلمفاهيﻡ ﻭﺍإللتﺯﺍﻡ بالقﻭﺍعﺩ ﺍلتري قرضﺕ بهرا منﻅمة ﺍلتعاﻭﻥ ﺍالقتصاﺩﻱ
ﻭﺍلتنمية مﻥ خالل عقﺩ ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية التأهلية ﺍلالﺯمرة.
ب-ﺍلعمرل على متابعة تحﺩيﺙ ﻭتﻁﻭيﺭ ﺍلتﻁبيقاﺕ ﺍلسليمة لقﻭﺍعﺩ الحوكمة.
ت-ضﺭﻭﺭﺓ قياﻡ لجنة متخصرصة مشﻜله لهﺫﺍ ﺍلغﺭﺽ بمتابعه تﻁبيقاﺕ مباﺩﺉ ﻭقﻭﺍعﺩ الحوكمة
ﻭﺍلضﻭﺍبﻁ ﺍلمﺭتبﻁة بها.
ث-ﺍلعمرل على نشﺭ مفهﻭﻡ ﻭثقافة الحوكمة بشﻜل ﺃﻭسع ﻭﺇصﺩﺍﺭ ﺍلنشﺭﺍﺕ لﺩﻯ كافة ﺍألﻁﺭﺍﻑ
ﺫﺍﺕ ﺍلعالقة ﻭﺍلتعليماﺕ ﺍلتي تعﻜﺱ ﺍألمﺭ ﺫلﻙ ﻭاإللتزام بقﻭﺍعﺩها ﻭمباﺩئها في ﺍلمجتمع
ﺍلمالي.
 .6دراسة نسمان (2112م)
"ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ المراجعة الداخلية في تفعيل مباﺩﺉ الحوكمة".
تناولت الدراسة بالتحليل ﻭالمناقشة ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ المراجعة الداخلية في تفعيل مباﺩﺉ الحوكمة
ﺩﻭﺭ في المصارف العاملة في فلسﻁيﻥ .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في
إجراء الدراسة مﻥ خالل جمرع البيانات من مصاﺩﺭها االولية والثانوية حيﺙ تﻡ جمع البيانات
مﻥ خالل ﺍستبانة .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
كبير للميثاق ﺍألخالقي للمراجعة الداخلية على حوكمة المصارف
أ -ﺃﻥ هناﻙ تأثيﺭا ا
ب -تﻁرﻭير

معاييﺭ المراجعة الداخلية يساهﻡ بشكل رئيس في تحسيﻥ الحوكمة في

المصارف إلنجراﺯ العديد مﻥ ﺍألهﺩﺍﻑ ،ولضمان تنفيﺫ اعمال الحوكمة يجﺏ ﺃﻥ يتﻭﺍجﺩ
التنظيم ﺍإلﺩﺍﺭﻱ والمهني المتكامل والذي يشتمل على ﻭجﻭﺩ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ولجنة
الم ارجعة ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ المراجعة الداخلية ولجنة ﺇﺩﺍﺭﺓ المخاطر إلى جانﺏ ﻭﻅيفة مﺭﺍقبة
ﺍالمتثال.
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وقد اوصت الدراسة ب :
أ  -ضﺭﻭﺭﺓ تعميرﻕ المفاهيم والمباديء التي قضﺕ بها المعايير الدولية للمراجعة
الداخلية لدى كافة المراجعين الداخلين مﻥ خالل عقﺩ الدورات التدريبية التأهيلية
الالزمة والعمل على متابعة تحﺩيﺙ وتطوير التطبيقات السلمية لمعايير المراجعة
الداخلية .
ب -ضﺭﻭﺭﺓ بﺫل العناية الكاملة مﻥ قبل سلﻁة النقد الفلسطينية في مجال التزام
المصارف بمباﺩﺉ ﻭقﻭﺍعﺩ الحوكمة والتعليمات الصادرة عنها.
ت-العمل علرى نشﺭ مفهﻭﻡ ﻭثقافة الحوكمة لدى ﺍألﻁﺭﺍﻑ كافة ﺫﺍﺕ العالقة ،ﻭﺇصﺩﺍﺭ
النشرات والتعليمات التي تعﻜﺱ ﺩﻭﺭ ﻭﺃهمية الحوكمة ،وااللتزام بقﻭﺍعﺩها ﻭمباﺩئها
في المصارف العاملة بفلسﻁيﻥ.
 .5دراسة أبو موسري(2111م)" ،حوكمة الشركات و أثرها على كفاءة سوق فلسطين لألوراق
المالية".

هدفت الدراسة للتعرف إلى مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي في
فلسطين بتطبيق مباديء حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ومدى مالئمة القوانين واالنظمة والتعليمات المنظمة لعمل السوق المالي مع مباديء الحوكمة،
كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وجمع المعلومات من الكتب والدوريات وتم جمع
المعلومات االولية من خالل استبانتين ومقابلة.
وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتائج :
أ -إن الشركات المدرجة في السوق المالي تلتزم بتطبيق بعض مباديء حوكمة الشركات
التزام جزئيا.
ب -إ ن اإلطار القانوني والرقابي المنظم لعمل السوق المالي الفلسطيني يتالئم الى درجة
معقولة مع مباديء حوكمة الشركات.
ت -وجود عالقة طردية بين تطبيق مباديء حوكمة الشركات واداء كفاءة السوق المالي.
وقد اوصت الدراسة بما يلي:
أ -نشر ثقافة الحوكمة لدى المستثمرين والمراجعين والشركات ذات العالقة.
ب -اإلسراع في اعداد الئحة الحوكمة في فلسطين لضبط عمل الشركات .
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 .5فكري جودة (2111م)" ،مدى تطبيق مبادىء الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية
وفقا لمباديء لجنة بازل للرقابة المصرفية".

هدفت الدراسة للتعرف إلى واقع الحوكمة في بنك فلسطين وفقا لمباديء لجنة بازل للرقابة
المصرفية ،ومحاولة التعرف على فروق دراسة ذلك الواقع وفقا لمتغيرات (الجنس والعمر والدرجة
العلمية وعدد سنوات الخبرة المصرفية والموقع الوظيفي).
وتم استخدام أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة ،وتم إجراء بعض المقابالت مع بعض أفراد
مجتمع الدراسة .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها :
أ -أن بنك فلسطين يطبق مباديء الحوكمة بدرجة مرتفعة .
ب -تطبيق مباديء الحوكمة يؤثر إيجابيا على مؤشرات أداء البنك.
وقد أوصت الدراسة بضرورة:
أ -تطوير تعليمات سلطة النقد الفلسطينية في مجال الحوكمة المؤسسية من خالل اعتماد
نموذج الحوكمة المؤسسية المقترح كإطار عمل ملزم للمصارف الفلسطينية .
ب -استحداث مجلس إدارة البنك للجنة المختصة بإدارة المخاطر تكون مهمتها تحديد
وتصنيف المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق ورسم اإلستراتيجيات الخاصة بالتعامل
مع كل نوع من هذه المخاطر.
 .1دراسة الداعور(2111م)

"مدى تطبيق معايير الحوكمة في بلديات الضفة الغربية".

هدفت الدراسة للتعرف إلى قياﺱ مﺩﻯ تﻁبيﻕ معاييﺭ الحوكمة الجيدة في بلﺩياﺕ الضفة الغربية
مﻥ ﻭجهة نﻅﺭ ﺃعضائها ،ﻭفيما ﺇﺫﺍ كان هناﻙ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ داللة إحصائية في مسرتﻭياﺕ تﻁبيرﻕ
معاييﺭ الحوكمة الجيدة ،تعﺯﻯ إلى متغيﺭﺍﺕ (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنﻭﺍﺕ الخبرة ،مﻭقرع
البلدية ﻭتصنيفها) .ومن أبرز التوصيات التي اوصت بها في هذه الدراسة ضرورة االهتمام بنشر
ثقافة الحوكمة الجيدة ﻭتعﺯيﺯها لدى بلﺩياﺕ الضفة الغربية .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة
من ﺍلنتائج من بينها:
أ -مستوى تطبيق معايير الحوكمة الجيدة في بلﺩياﺕ الضفة الغربية كانت متوسطة.
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ب -تطبيق معايير الحوكمة الجيدة جاءت نتيجة انتخابات  55من مجالس البلدية والتي اجريت
في معظم بلديات الضفة.
واوصت الدراسة بالتوصيات التالية:
أ -ضرورة االهتمام بنشر ثقافة الحوكمة الجيدة ﻭتعﺯيﺯها لدى بلﺩياﺕ الضفة الغربية.
ب -ضرورة وجود هيئة حكومية تعني بمتابعة وممارسة وتنفيذ معايير الحوكمة.
ت -اشراك الجمهور في ق اررات البلديات وفعالياتها.
ثانياً :الدراسات العربية
 .2دراسة أبو قاعود( 2111م)

" إطار مقترح لقياس أثر ممارسة أبعاد الشفافية اإلدارية في محاور تطوير األعمال :دراسة
تقييمية".

هدفت الدراسة للتعرف إلى تحديد مدى ممارسة أبعاد الشفافية ومدى توافر محاور تطوير
األعمال ،وتحديد أثر ممارسة أبعاد الشفافية اإلدارية في محاور تطوير األعمال في منظمات
األعمال األردنية وتحديدا شركة االتصاالت األردنية "أورانج" ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير
استبانة وزعت على مجتمع الدرسة كامال والبالغ (  ) ٦٨١فردا .وتوصلت الدراسة إلى عدة
نتائج أهمها:
أ -أن لممارسة أبعاد الشفافية أث ار ايجابيا في تنمية األجهزة اإلدارية وتطوير أعمالها والتخفيف
من درجة الممارسات السلبية.

ب -التأكيد على أهمية الدور الملقى على عاتق الحكومات في تعزيز ممارسة الشفافية.
ت -أن مستوى ممارسة أبعاد الشفافية اإلدارية جاء مرتفعا ،وأن المتوسط العام لمحاور تطوير
األعمال جاء مرتفعا.

ث -أن هناك تأثي ار لممارسة أبعاد الشفافية اإلدارية مجتمعة في محاور تطوير األعمال كاملة في
منظمات األعمال األردنية.

أما أهم ما أوصت به الدراسة:
أ -ضرورة تطبيق اإلطار المقترح من قبل منظمات األعمال األردنية.

ب -ضرورة ضمان مستويات عالية من اإلفصاح المعلوماتي والمالي.
ت -صياغة تشريعات تتميز بالدقة والوضوح.
ث -رفع مستوى مشاركة العاملين في اتخاذ
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ررات .
الق ا

 .11دراسة عبد الحميد(2111م)

"أهمية ﺍالنتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية ) ) IAS/IFRSكإطار لتفعيل

حوكمة المؤسسات".

هدفت الدراسة للتعرف إلى ﺃهمية ﺍلمعاييﺭ ﺍلﺩﻭلية للمحاسبة ﻭﺍلمعلﻭمة ﺍلمالرية مرﻥ حيﺙ مﺩﻯ
مساهمتها في تفعيل حوكمة ﺍلمﺅسسراﺕ ،مع ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية لﻭﺍقع ﺍلجرﺯﺍئﺭ ،ﻭﺫلرﻙ مﻥ خالل
تقﺩيﻡ ﺍلتصﻭﺭﺍﺕ ﺍلﻜفيلة ﺍلتي تجﺭﻱ بها لتعﺯيﺯ مباﺩﺉ حوكمة ﺍلمﺅسساﺕ حتى تماﺭﺱ
ﺩﻭﺭها بفاعلية بﻭصفها صماﻡ ﺃماﻥ للمﺅسساﺕ ﺍلجﺯﺍئﺭيرة مﻥ ﺍلغرﺵ ﻭﺍإلفالﺱ ﻭﺍلضبابية في
ﺍلتسييﺭ ،ﻭﺫلﻙ عﻥ ﻁﺭيرﻕ

ﺍلنهﻭﺽ بمهنرة ﺍلمحاسبة عامة ،ﻭﺍلعمل على ﺯياﺩﺓ ﺍإلفصاﺡ

ﻭﺍلشفافية خاصة ،عﻥ ﻁﺭيﻕ تﻁبريﻕ ﺍلنﻅاﻡ ﺍلمحاسبي ﺍلمالي ﺍلمستمﺩ مﻥ ﺍلمعاييﺭ ﺍلﺩﻭلية
للمحاسبة ﻭﺍلمعلﻭمة ﺍلمالية .ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
أ -ﺃهمية تﻁبيﻕ مبراﺩﺉ الحوكمة في ﺍلمﺅسسر راﺕ ﺍلجﺯﺍئﺭيرة ،ﻭﺫلﻙ ال يترﻡ ﺇال باالعتماﺩ على
مجمﻭعة مﻥ ﺍآللياﺕ ﻭﺍلتشﺭيعاﺕ ﻭﺍلمعاييﺭ لتحضيﺭ ﺍلبيئرة ﺍلمناسبة لتﻁبيﻕ مثل هﺫه
ﺍلمباﺩﺉ.
ب  -تﻁبيﻕ ﺍلمعاييﺭ ﺍلمحاسبية ﺍلتري تتمتع بالجﻭﺩﺓ ﺍلعالية مﻥ بيﻥ ﺃهرﻡ

تلﻙ ﺍلمتﻁلباﺕ

ﺍلتي على ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلجﺯﺍئﺭية التكيف معها.
 .11دراسة آل غزوي (2111م)

"حوكمة الشركات و اثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية.

تناول الدراسة أثر حوكمة الشركات على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية في شركات
المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية .واستخدمت الدراسة األسلوب التحليلي اإلحصائي
والوصفي ،وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية:
أ -تفاوت مستوى اإلفصاح في القوائم المالية في الشركات المساهمة في المملكة العربية
السعودية .
ب -عدم وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بين استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة في
الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية .
ت -عدم وجود عالقة إيجابية ذات داللة احصائية بين تركيز الملكية في الشركات العامة في
المملكة و بين مستوى االفصاح في القوائم المالية .
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها:
12

أ -تعميق الوعي بدور لجنة المراجعة وأهميتها في الشركات المساهمة العامة لما لها من
أهمية كبيرة في زيادة ثقة المساهمين.
ب -اإلفصاح عن وجود لجنة للمراجعة دون قيام هذه اللجنة بمهامها وواجباتها اليؤدي الى
تحسن في مستوى اإلفصاح في القوائم المالية.
ت-يجب على الهيئات المنظمة لشركات المساهمة العامة زيادة الدور الرقابي على
الشركات المساهمة العامة من خالل الزام الشركات بتطبيق لوائح حوكمة الشركات.
 .12دراسة بن ثابت وعبدي (2111م)

"الحوكمة في المصارف االسالمية"

تناول الباحثان في هذه الورقة مفهوم الحوكمة في الوقت التي كثرت االنتقادات حول
المصارف االسالمية في انها تحاكي البنوك التقليدية مستخدمة الحيل والتبريرات لتضعها
تحت االطار االسالمي في الظاهر ،واصبح الكثير من الخبراء والباحثين ينتقدونها.
وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية:
المصارف بأمس الحاجة لتطبيق مبادئ الحوكمة ،وهي متجذرة من الشريعة اإلسالمية،
وضرورة أن يتطابق وصفها مع عملها ،وأن تبين للناس مدى التزامها ،الذي يوجب توفر
البنية التحتية للصناعات المالية اإلسالمية ،التي هي من أهم ركائز الحوكمة .واوصت
الدراسة بعدد من التوصيات منها:
أ -توحيد الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ،لتكون تحت هيئة
واحدة وتخضع إلشراف ما يسمى بالمصرف المركزي اإلسالمي.
ب -قيام كل مصرف ومؤسسة مالية إسالمية بإنشاء قسم خاص لمشرفي الشريعة
الداخليين ،ليتأكد أن عمل المصرف يتمشى مع الشريعة اإلسالمية.
ت -إنشاء لجنة مراجعة داخل المصارف اإلسالمية وتتشكل من األعضاء غير التنفذيين
ممن تتوافر لديهم الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة.
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 .13دراسة اليقة(2115م)

"القياس واالفصاح المحاسبي في الفوائم المالية للمصارف ودورها في ترشيد ق اررات

االستثمار"

هدفت الدراسة للتعرف على أهمية توضيح التقارير المالية في اتخاذ الق اررات على المستوى
الداخلي والخارجي للمصرف ،ودراسة مدى التزام المصارف بنشر القوائم المالية اإللزامية
ومدى اإلفصاح عنها .ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:
أ -عدم كفاية المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية التي تلبي احتياجات
المستخدمين.
ب -لم يعد المصرف القوائم المالية وفق للمعايير المحاسبية الدولية.
ت -الميزانية العامة لم تصنف األصول و الخصوم في الميزانية حسب طبيعتها وتم
عرضها بشكل عشوائي.
وأوصت الدراسة:
أ -ضرورة قيام المصرف بإعداد القوائم المالية التي نص عليها المعيار الدولي.
ب -تطبيق المعايير الدولية المحاسبية الصادرة عن لجنة المحاسبين الدوليين عند القيام
بإعداد القوائم المالية للمصرف النه يكسبها المصداقية والثقة.
ثالثاً :الدراسات االجنبية
 .14دراسة بيشت واخرون )(2012
"" ، "Why bank governance is differentفروقات حوكمة البنوك"
تتناول هذه الدراسة اسباب إخفاقات البنوك خالل األزمة المالية وامكانية وجود عالقةوارتباط
بين هذه االخفاقات وعدم تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات المصرفية.
ويدعو الباحث إلى ضرورة اعادة النظر في نظرية الحكم المصرفية والتي تشير الى ضعف دور
الدائنيين في الدوائر المتعددة.

وقد توصلت الدراسة الى وجود موظفي متخصصين بإدارة

المخاطر ،ومجالس إدارة مستقلة باالضافة الى مدراء تنفيذيين ثابتين كان سيكبد البنوك في
المتوسط خسائر أقل .كما أنه ال يوجد أي دليل على أن حقوق المساهمين لن تتأثر في حال
اعتماد البنك نظام إدارة المخاطر.
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وفي نهاية الدراسة أوصى الباحثون بضورة االبتعاد عن تطبيق الحوكمة التقليدية للشركات
غير المالية داخل البنوك والعمل على إجراء تعديالت ومراجعات جذرية لتطبيق نظم حوكمة
خاصة بالمصارف.
.15دراسة ويكيستين (2112م)
"Journal of Banking ،Perfornance and governance in Microfinance institution

"" ،& Financeالحوكمة واألداء في المؤسسات المالية الصغيرة "

هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين أداء الشركة والحوكمة في المؤسسات المالية الصغيرة
من خالل مجموعة من المعلومات العالمية التي تم اعدادها ذاتيا  ،حيث ترم استعمال بيانات
مقطعية كما ترم دارسة تأثيرات أعضاء مجلس اإلدارة ،نوع ملكية الشركة ،وعالقة زبون الشركة،
والمنافسة والتنظيرم للمنشآت المالية الصغيرة .وقد أشارت النتائج إلى ان األداء المالي يتحسن
من خالل القوانين المحمية أكثر من الدولية للجنة التدقيق الداخلي ،وقد وجدت الدارسة بأنه ال
يوجد هناك فرق بين المؤسسات غير الربحية ومساهمي الشركات في األداء المالي وكذلك ال
يوجد هناك أثر لعملية تنظيرم البنك ،وقد أكدت النتائج بأن هناك حاجة من قبل أية صناعة إلى
اسلوب الحوكمة بشأن يؤدي إلى تعزيز اإليجابيات و التقليل من السلبيات.
 .15دراسة كايلور (2114م)
"Firm

، Corporate Governance and

المؤسسية و أداء المؤسسات"

"، "Performanceالحاكمية

هدفت الدراسة للتعرف على إنشاء مقياس واسع للحاكمية المؤسسية ،هو المقياس الحكومي
( ،)Government Scoreيعتمد على بيانات تم الحصول عليها بواسطة المؤسسات .والمقياس
الحكومي عبارة عن معيار خليط من واحد وخمسين عامال موزعة على ثماني مجموعات،
(التدقيق ،ومجلس اإلدارة ،التعليم ،وتعويضات المدير التنفيذي ،وحقوق الملكية ،والممارسات
التقدمية ،وحالة المؤسسة).
وقد ترم ربط المقياس الحكومي مع األداء التشغيلي ،وخطورة اإلفالس ،والتقييرم ،ومدفوعات
المساهمين ،لمجموعة ألفانين وثالثمائة وسبع وعشرين مؤسسة ،ووجد ان المؤسسات األكثر
حاكمية تعتبر نسبيا أفضل من حيث الربحية وتتمتع بخطورة أقل ،وأنها ذات قيمة أكبر ،وتقوم
بدفع توزيعات نقدية أكثر للمساهمين.
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كما تم إجراء اختبار لمعرفة أي من الثماني مجموعات أكثر ارتباطا باألداء المتوقع وغير
المتوقع للمؤسسة ،ووجد أن تعويضات مجلس اإلدارة وتعويضات المدير التنفيذي هما األكثر
ارتباطا مع أداء المؤسسة المتوقع ،بينما وجد أن نظام المؤسسة هو األكثر ارتباطا مع أداء
المؤسسة غير المتوقع .وقارنت الدارسة عالقة أداء المؤسسة بكل من المقياس الحكومي
والمؤشر العام ،لمجموعة فرعية من المؤسسات لديها بيانات عن المقاييس الكمية لمحاكمية
المؤسسية ،وأظهرت النتائج أن األداء المتوقع يرتبط مع ثالث مجموعات تصنيفية من المقياس
الحكومي ،وال يرتبط مع المؤشر العام ،ويرتبط المقياس الحكومي نسبيا بشكل أفضل باألداء
المتوقع ،ألنه مقياس واسع ويركز بشكل أقل على المقاييس التي تمنع االستيالء القهري من
الغير.
 .11كيرن الكسندر((2114

" " CORPORATE GOVERNANCE AND BANKING REGULATION
"حوكمة الشركات ولوائح العمل المصرفي".
وقد أثار موضوع عولمة األسواق المصرفية قضايا مهمة تتعلق بحوكمة المؤسسات المصرفية
وكيفية إدارتها  ,وقد تناولت هذه الدراسة بعض القضايا الرئيسية لحوكمة الشركات من حيث صلته
تنظيم العمل المصرفي من خالل تحليل القضايا الرئيسية وفقا ألطر العمل التقليدية المستخدمة
في تحليل وتقييم عمل المؤسسات والشركات المصرفية.ومنها معايير لجنة بازل الدولية حيث تم
تطبيقها على الشركات والمؤسسات المصرفية في المملكة المتحدة والواليات المتحدة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات والمؤسسات المالية في المملكة المتحدة نجحت بتحقيق
التوازن بين مصالح أصحاب المصلحة المختلفة ،بينما في الواليات المتحدة الزات محدودة بسبب
ق اررات المحاكم األمريكية الخاصة بالتوجهات التحوطية على الشركات والمؤسسات المالية ،كما
توصلت الدراسة إلى وجود معايير تعزيز المساءلة في القطاع المالي وتمثل ذلك من خالل إنشاء
معايير موضوعية لقواعد سلوك اإلدارة العليا ومدراء الشركات المالية.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تمثيل مصالح أصحاب المصلحة من أجل ضمان تحقيق
معايير الحكم الرشيد داخل الشركات والمؤسسات المصرفية والبنكية ،وضرورة الحد من التدخالت
القضائية التي من الممكن أن تؤدي إلى نتائج تنظيمية دون المستوى األمثل.
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ميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ما ُي ّ
ترى الباحثة في حدود ِعلمها واطالعها ،وبعد استعراضها للدراسات السابقة أنه لم يتناول أي من
الباحثين في مجال المؤسسات المالية اإلسالمية موضوع واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في
المصارف اإلسالمية ،حيث تناولت هذه الدراسة واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في
المصارف اإلسالمية في فلسطين.
إضافة إلى أن هذه الدراسة أجريت على مصرفين هما :البنك اإلسالمي العربي ،والبنك اإلسالمي
الفلسطيني في قطاع غزة.
رابعاً:مصفوفة الدراسات السابقة
قامت الباحثة بتلخيص الدراسات السابقة في مصفوفة موضحة في الملحق رقم ( ،)3تبين اسم
الباحث وتاريخ اإلعداد وعنوان الدراسة وأهم النتائج والتوصيات ،حيث استخدمها الباحث في
التعقيب على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.
كما تم إعداد مصفوفة الفجوة البحثية وبيان ما تميزت به هذه الدراسة عن الدرسات السابقة في ذات
المجال والمصفوفة موضحة في الملحق رقم).(3
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المبحث األول
نشأة حوكمة المؤسسات وتطورها
تعاظم االهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة
خالل العقود القليلة الماضية ،وخاصة في أعقاب االنهيارات اإلقتصادية واألزمات المالية التي
شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن
العشرين ،وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخ ار من تداعيات االنهيارات المالية والمحاسبية
لعدد من أقطاب الشركات األمريكية العالمية خالل عام 2002م (أبو موسي.)22 :2002،
أوالً :نشأة الحوكمة و تطورها

شهد العقد األخير من القرن الماضي البدايات الحقيقية للحديث عن الحوكمة ،وذلك بعد

تفجر الكثير من القضايا التي طفت على السطح وظهرت فيها التجاوزات اإلدارية والمالية ،وقد
كشفت هذه األزمات واالنهيارات عن أنماط من الفساد المالي واإلداري جعل الحديث عن
الحوكمة يحظى بأهمية خاصة ،والمتتبع لجذور هذا الموضوع يجدها تعود الى فضيحة
( )Watergateفي الواليات المتحدة األمريكية ،إذ استطاعت الهيئات القانونية الكشف عن
أسبابها في فشل الرقابة المالية في الشركات واإلسهامات غير المشروعة المتمثلة بتقديم الرشاوي
لبعض المسؤولين الحكوميين وعدم اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية ،مما ساعد في
صياغة قانون مكافحة الفساد عام 1922م الذي تضمن قواعد خاصة لصياغة ومراجعة نظام
الرقابة الداخلية التي كانت نواة لهذا المصطلح بعد أن تعرض عدد كبير من الشركات الى
االنهيارات المالية (طالب و المشهداني.)2202011،
ومن القضايا الكبرى التي طفت على السطح في تلك الفترة وشكلت بدايات وارهاصات الحوكمة
في مفهومها الحالي وما عرف في حينه بأزمة بنك التجارة واالعتماد الدولي ،حيث شكل انهيار
هذا البنك صدمة عنيفة لﻸوساط المالية والمصرفية بما مثله هذا االنهيار من أزمة ثقة
ومصداقية كادت تعصف بذلك البنك.
ومن العوامل األخرى التي عملت على تطوير فكرة الحوكمة جعلها موضع اهتمام ونقاش على
المستوى العالمي هو أن اإلهتمام باألمور العامة لم يعد مقصو ار على الحوكمة ،ألن هناك
عناصر أخرى مثل مؤسسات المجتمع المدني ،المؤسسات الدينية والصحافة ،والقطاع الخاص،
26

تشارك ليس فقط في االهتمام في الشأن العام ،بل في أخذ األمور العامة وتقديم الحلول
لها(.)2002:23، Fredothers،Robinson
كما بينت لجنة بازل معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في
سبتمبر1999م حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" تضمنت مجموعة من المعايير،
من أهمها(:طالب و المشهداني.)4902011،
 .1اإلعالن عن األهداف اإلستراتيجية للجهاز المصرفي بعامة وللمصرف بخاصة ،فضال
على تحديد مسؤليات االدارة .
 .2التأكد من كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة وادراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة المؤسسية وعدم
وجود أخطاء مقصودة من قبل اإلدارة العليا .
 .3ضمان فاعلية دور المراقبين وادراكهم ألهمية دورهم الرقابي .
 .4ضرورة توفير الشفافية و اإلفصاح عن جميع أعمال أنشطة المصرف و اإلدارة.
ثانياً :مقومات حوكمة المؤسسات

وهي تمثل الدعائم األساسية التي ينبغي توافرها لتدعيم ونجاح حوكمة المؤسسات،

وهي(حجازي:)95 :2002،
 .1توفر القوانين واللوائح الخاصة لضبط األداء اإلداري للوحدة اإلقتصادية.
 .2وجود لجان أساسية-ومنها لجنة المراجعة -تابعة لمجلس اإلدارة لمتابعة أداء الوحدة
اإلقتصادية.
 .3وضع السلطات والمسؤوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة االقتصادية.
 .4فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية واإلمداد بالمعلومات.
 .5وجود الجهات الرقابية على أداء الوحدة االقتصادية.
ويتضح مما سبق أن تطبيق هذه المقومات بفاعلية وكفاءة يضمن نجاح حوكمة المؤسسات
الذي يعود بفائدة ملموسة على المؤسسة.
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ثالثاً :أدوات الحوكمة ووسائلاا:

حتى يتم تطبيق قواعد الحوكمة وتحقيق أهدافها بشكل فعال البد من توافر
اآلتي(الشواورة:)122 :2009،
 .1إحساس رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وجسامتها.
 .2وجود هيكل تنظيمي يحدد الواجبات والمسؤوليات في الشركة بشكل دقيق ومتوازن.
 .3توفير نظم محاسبية ومالية فعالة تضمن تفعيل عملية اتخاذ القرار اإلداري بكفاءة
عالية.
 .4إيجاد مدونة أخالق أو ميثاق شرف يتميز بالنزاهة والموضوعية.
 .5توفير بيئة إقتصادية واجتماعية وقانونية تتصف بكل مقومات الكفاءة والصدق والعدالة.
ويتضح مما سبق أن هناك أدوات للحوكمة البد من تطبيقها حتى تتحق أهداف الحوكمة بشكل
فعال مثل تحقيق الكفاءة والنزاهة والشفافية في أمر المؤسسة وفي الوقت المناسب ،حتى ال
يصبح هناك فوضى ومشاكل وقصور في المؤسسة وتغييب الموضوعية والصدق والعدالة عن
المؤسسة.
رابعاً:آليات حوكمة المؤسسات
تعبر حوكمة المؤسسات عن نظام يحدد اآلليات والعناصر التي تعمل معا في إطار متماسك
وفعال لحماية وتحقيق مصالح األطراف التي لها مصلحة في المنشأة من خالل ضبط سلوك
اإلدارة والبعد به عن السلوك النفعي والممارسات السلبية باعتبارها الجهة المفوضة من جانب
المساهمين التخاذ الق اررات ذات االنعكاسات االقتصادية على بقية األطراف المرتبطة بالمنشأة
بمصالح سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ،وبالتالي فإن تطبيق نظام الحوكمة بفاعلية يضمن
سالمة أداء منشآت األعمال واألسواق واالقتصاد على المستوى المحلي والدولي.
وتتمثل آليات نظام حوكمة المؤسسات في اآلليات الداخلية واآلليات الخارجية ويمكن إيضاح
هذه اآلليات كما يلي:
اآلليات الداخلية لحوكمة المؤسسات:
تعبر هذه اآلليات عن مجموعة القواعد والوسائل واألساليب التي تتم داخل المنشأة للرقابة
واإلش ارف على األفعال والممارسات التي تتخذها اإلدارة لزيادة جودة التقرير المالي ،ولضمان
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اإللت ازم بمتطلبات التقارير اإللزامية ،والحفاظ على مصداقية القوائم المالية ،هذه اآلليات كما
يلي(الحيزان:)296-295 :2002،
 .1مجلس اإلدارة:
يعتبر مجلس اإلدارة من أهم آليات حوكمة المؤسسات ،فهو يمثل اآللية األكثر أهمية لتشكيل
قمة إطار حوكمة المؤسسات ،فتفويض حملة األسهم لمجلس اإلدارة ومسؤوليات الرقابة والمتابعة
على تسيير وأداء المنشأة يجعله على رأس السلطة الحاكمة في ق اررات المنشأة وعلى الرغم من
أن مجلس اإلدارة يفوض معظم وظائف إدارة الق اررات والعديد من وظائف التحكم بالق اررات إلى
اإلدارة العليا ،وذلك من خالل حقه في المصادقة واإلشراف على الق اررات المهمة ووضع نظام
الرقابة المالئم خالل المنشأة ،واإلشراف على مدى التزام اإلدارة العليا بهذا النظام.
ولكي يتم تفعيل هذه اآللية في مجال تطبيق نظام الحوكمة ،فال بد من توافر محددات
رئيسية يجب توافرها في مجلس اإلدارة ،ومن أهم هذه المحددات:
أ -ورائف ودور مجلس اإلدارة:
يجب أن تكون وظائف ودور مجلس اإلدارة محددة بشكل واضح ويتم تعبئة الجهود كافة
لتحقيق هذه الوظائف ومن أهم هذه الوظائف:
 .1تحديد األهداف ،ووضع الخطط االستراتيجية للمنشأة.
 .2ممارسة دور القيادة للمنشأة في الثأثير واإلشراف على اإلدارة.
 .3التقرير لحماية األسهم عن نتائج ملكيتهم.
ب -استقاللية مجلس اإلدارة:
تعتبر هذه اآللية أهم محددات الدور الحكومي لمجلس اإلدارة ،وتركز هذه اآللية على
تشكيل مجلس اإلدارة ،فكلما كان المجلس مكونا من أعضاء ليسوا من المديرين التنفيذين
وليس لهم عالقات مع المنشأة بخالف دورهم كأعضاء لمجلس اإلدارة ،كلما كان المجلس
فعاال في تطبيق نظام الحوكمة.
 .2لجنة المراجعة:
هي أحد اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة يتحدد دورها كأحد آليات حوكمة المؤسسات في
ضوء الصالحيات الممنوحة لها ،والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ،وتتوقف فعالية هذه اآللية
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على تركيبة اللجنة واستقالليتها ودورها في اقتراح تعيين ومساءلة المراجع الخارجي وعالقتها
بالمراجعة الداخلية.
اآلليات الخارجية لحوكمة المؤسسات:
وتعبر عن القواعد واإلجرات التي تنتمي إلى مجاالت مختلفة وتتضافر معا لضبط ومتابعة أداء
إدارة المنشأة في عملية اتخاذ الق اررات المختلفة ،والتقرير المالي واإلفصاح لﻸطراف الخارجية
ذات المصلحة مثل المستثمرين الحاليين والمرتقبين ،والدائنين والعمالء والموردين وغيرها من
أصحاب المصلحة بالمنشأة .وتتضمن هذه اآلليات :القوانين واألنظمة التي تصدرها الجهات
التنظيمية مثل الهيئات القائمة على تنظيم تداول األوراق المالية لحماية المستثمرين أو المحددة
من جانب قطاعات مالية أو صناعية معينة ،ودور المراجعة الخارجية ،واإلشراف التنظيمي
لحملة األسهم على أداء المنظمة.
خامساً :ﺩﻭﺭ سلطة النقد في تبني ﻭتﻁبيﻕ مباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية
تعني الحوكمة في ﺍلجهاﺯ ﺍلمصﺭفي مﺭﺍقبة األداء مﻥ قبل مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعليا
بالبنﻙ ﻭحماية حقﻭﻕ حملة ﺍألسهﻡ ﻭﺍلمﻭﺩعيﻥ باإلضافة ﺇلى ﺍالهتماﻡ بعالقة هؤالء باألﻁﺭﺍﻑ
ﺍلخاﺭجية ﻭﺍلتي تتحﺩﺩ مﻥ خالل ﺍإلﻁاﺭ ﺍلتنﻅيمي ﻭسلﻁاﺕ ﺍلهيئة ﺍلﺭقابية ﻭتنﻁبﻕ الحوكمة
في ﺍلجهاﺯ ﺍلمصﺭفي على ﺍلبنﻭﻙ ﺍلعامة ﻭﺍلبنﻭﻙ ﺍلخاصة والمشتركة مﻥ خالل ما سبﻕ يمكن
لنا ﺃﻥ نحﺩﺩ مجمﻭعتيﻥ مﻥ ﺍلعناصﺭ ﺍألساسية في عملية الحوكمة في المصارف
(جودة:)35 :3880،
ﺍألﻭلى :تمثل مجمﻭعة ﺍألﻁﺭﺍﻑ ﺍلﺩﺍخلية ﻭهﻡ حملة ﺍألسهﻡ ﻭمجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلتنفيﺫية
ﻭﺍلمﺭﺍجعﻭﻥ ﺍلﺩﺍخليﻭﻥ .
ﺍلثانية :فتتمثل باألﻁﺭﺍﻑ ﺍلخاﺭجية ﺍلممثلة بالمﻭﺩعيﻥ وﻭسائل ﺍإلعالﻡ وشركات ﺍلتصنيﻑ
ﻭﺍلتأميﻥ ﺇضافة ﺇلى ﺍإلﻁاﺭ ﺍلقانﻭني ﻭﺍلتنﻅيمي.
سادساً :ﺍلعﻭﺍمل ﺍلالﺯﻡ تﻭﺍفﺭها لمماﺭسة الحوكمة ﺍلمﺅسسية ﺍلجيﺩﺓ في المؤسسات
 .5ﺇصﺩﺍﺭ ﺍلبنﻙ المركزي لقﻭﺍعﺩ ﺭقابية خاصة بالحوكمة ﺍلمﺅسسية تكون مقبﻭلة
ﻭمعتﺭﻑ بها مﻥ جميع ﺍألﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍلعالقة.
 .3يجﺏ ﺃﻥ تﻜﻭﻥ لﺩﻯ مجالﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍلبنﻭﻙ ﺍلقناعة الكافية بأهمية هﺫه ﺍلقﻭﺍعﺩ
ﻭﺍلضﻭﺍبﻁ فيما يساعﺩ على تنفيﺫها.
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 .3توفر استﺭﺍتيجية ﻭﺍضحة يمكن على ﺃساسها قياﺱ مﺩﻯ نجاﺡ ﺍلبنﻙ ﻭمﺩﻯ مساهمة
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍألفﺭﺍﺩ في هﺫﺍ ﺍلنجاﺡ.
 .4التأكد مﻥ كفاءة أعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭتنﻭﻉ خبﺭﺍتهﻡ وادراكهم الكامل لمفهﻭﻡ
الحوكمة ﺍلمﺅسسية ،ﻭضﺭﻭﺭﺓ تﻭﺍفﺭ مستﻭياﺕ مالئمة مﻥ ﺍلمﺭﺍجعة ﻭﺍلفحﺹ ﺩﺍخل
كل مصرف.
 .3ضﺭﻭﺭﺓ تﻭﺍفﺭ مستﻭياﺕ مالئمة مﻥ ﺍلمﺭﺍجعة ﻭﺍلفحﺹ ﺩﺍخل كل مصرف.
 .3ضﺭﻭﺭﺓ تﻭﺍفﺭ ﺍلشفافية ﻭﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍإلفصاﺡ في ﺃعمال ﻭﺃنشﻁة ﺍلبنﻙ كافة.
ومما سبق يتضح لنا أهمية توافر عوامل ضمان سالمة المؤسسة في ممارستها وتطبيقها ألدوات
وآليات الحوكمة من خالل إيجاد قواعد رقابية ،توفر االستراتيجيات والسياسات ،وأهمية تمتع
أعضاء مجلس اإلدارة للمصرف بالكفاءة والخبرة واإلدراك الكامل لمفهوم الحوكمة وتقديم كل
الدعم الالزم إلنجاح وتعزيز معايير الحوكمة لمؤسسة المصرف وتوفير الرقابة الجيدة وآلياتها
المناسبة ،وضرورة توافر الشفافية  ،لضمان نجاح تطبيق الحوكمة المؤسسية.
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المبحث الثاني
حوكمة المصارف
تزايد االهتمام في السنوات األخيرة بمفهوم حوكمة المصارف على إثر األزمات المالية
المتكررة والتي أدت على إفالس العديد من المؤسسات ،بسبب انتشار الفساد المالي واإلداري
بسبب عدم تطبيق المبادئ المالية واإلدارية ونقص اإلفصاح والشفافية وعدم إظهار البيانات
والمعلومات الحقيقية التي تعبر عن األوضاع المالية ،مما أدى إلى فقدان المعلومات الضرورية
ألهم عناصر تميزها وجودتها وثقة الزبائن والمستثمرين بها .لذلك أصبحت حوكمة الشركات
العالج المضاد للفساد ،وهي تعتبر أداة فعالة للتأكد من موضوعية التقارير المالية ،و هذا من
خالل االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة.
أوالً :تعريف حوكمة المصارف
البد وقبل الولوج إلى الحديث عن الحوكمة في جوانبها القانونية واالقتصادية ومبادئها العامة
من تحديد مفهوم للحوكمة باعتبارها مصطلحا حديثا نسبيا وغير خاضع للمقاييس العربية في
االشتقاق.
تعريف الحوكمة لغة:
ٍ
بجار على قواعد اللغة العربية في اشتقاق
الحوكمة هي اشتقاق غير قياسي ،ألنه ليس
المصادر،

فليس مصدر (فوعله) من المصادر القياسية الجارية على نسق اللغة،

فإن

مادة(ح َك َم) في تلك المعاجم ال تلبث أن تطالعه بالمعاني التالية:
َ
 .1الحكمة :ما تقتضيه من التوجيه و اإلشاد (طالب و المشهداني ، )2402011،كما دل على
ذلك قولره تعالى( :آتَ ْينَاهُ ا ْلِح ْك َمةَ َوفَصلَ الِخطَ ِ
اب)( سورة ص ،)20:وقوله سبحانه وتعالىَ ( :وَم ْن
ْ
ِ
ي ْؤ ِ
ي خَ ْيراً كَثِيراً)( البقرة.)269:
ُ َ
ت ا ْلح ْك َمةَ فَقَ ْد أُوت َ

الح َك ُم :ما يقتضيه من الرجوع الى مرجعيات أخالقية وثقافية والى خبرات تم الحصول
َ .6
عليها من خالل تجارب سابقة (طالب و المشهداني ،)2402011،ومن ذلك قوله سبحانه

وتعالى (:وإِن ِخفْتم ِشقَاق بينِ ِهما فَابعثُوا ح َ ِ
ِ
كماً مِ ْن ْ ِ ِ
أَهلِهِ َو َح َ
صََلحاً يُ َوفِّ ِق اللَّهُ
كماً م ْن ْ
َ ْ ُْ
َ َْ َ ْ َ َ
أَهل َها إ ْن يُرِيدَا إ ْ

بَ ْينَ ُه َما ) ( النساء.)35:
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تعريف الحوكمة اصطالحا:
يعتبر تعريف الحوكمة قضية اصطالحية عند أهل االقتصاد واإلدارة ،وما دامت قضية
اصطالحية فإن له مساحة في اإلصطالح.
وقد عرفت الحوكمة باناا :اإلجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المصلحة في
المنظمة لتوفير إشراف على المخاطر ورقابة المخاطر التي تقوم بها اإلدارة (حماد.)9 :2005،
عرفت أيضاً الحوكمة بأناا :النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على
أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير الالزمة للمسؤلية والنزاهة والشفافية
(حماد.)3 :2005،
تعرف مؤسسة التمويل الدولية للحوكمة :بأنها النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات
والتحكم في أعمالها(يوسف.)5 :2002،
تعريف سلطة النقد للحوكمة :عرفت سلطة النقد الحوكمة بأنها مجموعة العالقات والقواعد
واإلجراءات والمبادئ التي تضمن إدارة المصرف بطريقة حصيفة بما يحقق مصالح األطراف
ذات العالقة ،بشكل يتوافق مع القوانين والتعليمات والممارسات الفضلى في مجال العمل
المصرفي ،وبما يحقق الحفاظ على المصرف وتنميته (تقرير سلطة النقد الفلسطينية:2009 ،
.)10
تعريف بنك التسويات الدولية للحوكمة :عرفت الحوكمة بأنها األساليب التي تدار بها
المصارف من خالل مجلس اإلدارة

واإلدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك

والتشغيل وحماية مصالح حملة األسهم وأصحاب المصالح ،مع االلتزام بالعمل وفقا للقوانين
والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين.
ويتضح من التعريف أنه تناول الحوكمة في المصارف مع أن الحوكمة هي نمط من أنماط
الرقابة اإلدارية أو الرقابة الذاتية التي تطبقها الشركات عموما سواء أكانت تلك الشركات
مصارف أو مؤسسات مالية أو شركات عقارية أو غيرها ،كما أن التعريف قصر الحوكمة على
األساليب اإلدارية التي تنتهجها مجالس اإلدارة العليا (الصالحين .)5 :2002،
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التعريف اإلجرائي للباحثة :مجموعة من المعايير واإلجراءات المستخدمة التي من خاللها
تضمن إدارة المصرف تحقيق المساءلة والنزاهة والشفافية ،والعدالة ،وحماية حقوق المساهمين
والمسثمرين.
نستنتج مما سبق أن حوكمة المؤسسات تمثل إطار عمل يتضمن مجموعة من المعايير التي
تهتم بتطبيق المساءلة واإلفصاح والنزاهة والشفافية ويشمل العديد من المعايير واإلجراءات التي
تعمل معا على توزيع الحقوق والمسؤليات على جميع األطراف المشاركة في المؤسسة من
مساهمين ومستثمرين ،لضمان حقوق الجميع ،وذلك نتيجة األزمات األخيرة التي عانت منها
المؤسسات المالية الكبيرة بسبب سوء اإلدارة واإلشراف والمراقبة والشفافية بما أنها أحد معايير
الحوكمة.
ثانياً :عناصر الحوكمة
تتمثل عناصر الحوكمة في ما يلي( :الصالحين :)6 :2002،
 .1مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة على أداء المؤسسات.
 .2تنظيم للعالقات بين مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح.
 .3التأكيد على أن المؤسسات يجب أن تدار لصالح المساهمين.
 .4مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة المؤسسات والرقابة عليها وفق هيكل معين
يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة المؤسسات مثل مجلس
اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.
يتضح من خالل هذه عناصر االهمية الكبيرة للحوكمة في نجاح إدارة المؤسسات وهي شاملة
من حيث األنظمة الرقابية وتحديد العالقات والشراكات باإلضافة إلى توفر مجموعة من القواعد
المتعلقة بالحقوق الخاصة بالمساهمين والواجبات المتعلقة بالمدراء التنفذيين.
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ثالثاً :أهداف الحوكمة
تسعى الحوكمة إلى تحقيق جملة من األهداف تكسبها األهمية البالغة لعظم تلك األهداف
ومشروعيتها وأهميتها ،وقد لخص طالب والمشهداني أهداف الحوكمة فيما يلي( :طالب و
المشهداني)4302011،
 .1كبح مخالفات االدارة المحتملة و ضمان التناغم الفعال بين مصالح االدارة و مصالح
المساهمين.
 .2تقليل المخاطر المالية و االستثمارية .
 .3حماية حقوق المساهمين ومصالحهم من خالل وضع االستراتيجية االستثمارية السليمة.
 .4تعميق دور أسواق المال في تنمية المدخرات .
 .5زيادة الثقة باالقتصاد الوطني .
 .6إظهار الشفافية وقابلية المحاسبة على المسؤولية االجتماعية .
 .2تحسين األداء المالي للمؤسسة أو المصرف .
 .2الحفاظ على السمعة االقتصادية للشركة من خالل التمسك بالقيم األخالقية .
 .9فتح السبيل النفتاح الشركات على أسواق المال العالمية والوصول الى أعلى المراتب
لدى مؤسسات التقييم الدولية .
 .10التزام الشركات بالسلوكيات األخالقية و الممارسات المهنية السليمة واآلمنة مع االلتزام
بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية واإلشرافية.
واضافة لﻸهداف السابقة فإن سلطة النقد أضافت في دليلها للممارسات الفضلى
لحوكمة المصارف بالحكم الجيد و خلق إجماع على أهمية تطبيقه من أجل تحقيق
المزيا المرجوة منه (سلطة النقد. )2009،
ا
 .1وضع إطار تنظيمي لحوكمة المصارف استكماال للمتطلبات القانونية ذات الصلة.
 .2توفير إرشادات للمصارف حول كيفية تحقيق التزام أفضل بالمعايير و الممارسات الدولية
الفضلى إلدارة المصارف.
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ويتضح من خالل األهداف السابقة ضروة وجود مجلس إدارة قوي لمحاربة الفساد بأسلوب
ناجح وتعزيز ثقافة االلتزام بمبادئ ومعايير الحوكمة لما فيه مصلحة للمؤسسة ومن ثم للمجتمع
والدولة.
رابعاً :أهمية حوكمة المؤسسات
تظهر أهمية حوكمة المؤسسات في تحقيق االستقرار والمصداقية للمؤسسات المساهمة محليا
وعالميا ،مما يؤدي إلى تعزيز الربحية وفاعلية أداء قطاع األعمال ،بما يعضد المنافسة في األجل
الطويل ،باإلضافة إلى تقوية العالقة بين منشآت األعمال وأصحاب المصالح ،مع تعزيز التعاون
التجاري بين الشركات داخل وخارج الدول (ابراهيم.)196 :2002،
هﺫﺍ ﻭقﺩ تعاﻅمﺕ فى ﺍآلﻭنة ﺍألخيﺭﺓ ﺃهمية حوكمة الشركات بهﺩﻑ

تحقيﻕ كل مرﻥ التنميرة

ﺍالقتصاﺩية ﻭﺍلحماية ﺍلقانﻭنية ﻭﺍلﺭفاهة ﺍالجتماعية لالقتصاﺩياﺕ ،ﻭﺍلمجتمعاﺕ ﻭيﻅهﺭ ﺫلﻙ مرﻥ
خالل ﺍألتي (أبو حمام:)36 :2009،
 .1ضماﻥ قﺩﺭمالئﻡ مﻥ ﺍلﻁمأنينة للمستثمﺭيﻥ ﻭحملة ﺍألسرهﻡ علرى تحقيرﻕ عائرﺩ مناسرﺏ
الستثماﺭﺍتهﻡ مع ﺍلعمل على ﺍلحفاﻅ على حقوقهم ﻭخاصة صغاﺭ ﺍلمساهميﻥ.
 .2تعﻅيﻡ ﺍلقيمة ﺍلسﻭقية لﻸسهﻡ خاصرة ،ﻭتﺩعيﻡ تنافسية الشركات فى ﺃسﻭﺍﻕ ﺍلمال
ﺍلعالمية فى ﻅل ﺍستحﺩﺍﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺁلياﺕ مالية جﺩيﺩﺓ ،ﻭحﺩﻭﺙ اندماجات ﺃﻭ ﺍستحﻭﺍﺫ
ﺃﻭ بيع لمستثمﺭ ﺭئيس.
 .3التأكد مﻥ كفاءة تﻁبيﻕ بﺭﺍمج ﺍلخصخصة ﻭحسﻥ تﻭجيه ﺍلحصيلة منها ﺇلى ﺍالستخﺩﺍﻡ
ﺍألمثل لها ،منعا ألية مﻥ حاالﺕ ﺍلفساﺩ ﺍلتي قﺩ تكون مﺭتبﻁة بﺫلﻙ.
 .4تﻭفيﺭ مصاﺩﺭ تمﻭيل محلية ﺃﻭ عالمية للمؤسسات سواء مﻥ خالل ﺍلجهاﺯﺍلمصﺭفي ﺃﻭ
ﺃسﻭﺍﻕ المال ﻭخاصة فى ﻅل تﺯﺍيﺩ سﺭعة حركة انتقال ﺍلتﺩفقاﺕ الرأسمالية.
 .5تجنﺏ ﺍالنﺯالﻕ فى مشاكل محاسبية ﻭمالية ﻭتحقيﻕ ﺩعﻡ ﻭﺍستقﺭﺍﺭ نشاﻁ المؤسسات
العاملة باالقتصاد ﻭﺩرء حﺩﻭﺙ ﺍنهياﺭﺍﺕ باألجهﺯﺓ المصرفية ﺃﻭ ﺃسﻭﺍﻕ ﺍلمال ﺍلمحليرة
ﻭﺍلعالميرة ﺍلمساعﺩﺓ فى تحقيﻕ ﺍلتنمية ﻭﺍالستقﺭﺍﺭﺍالقتصاﺩﻱ .
ومما سبق تكمن أهمية الحوكمة في المؤسسات في وضع معايير كفيلة في تجنب
تضارب المصالح في المؤسسة ،وجعل تطبيق هذه المعايير الزامية في المؤسسات لمنع
حاالت الفساد.
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خامساً :أسباب حوكمة المؤسسات

هناك أسباب جوهرية أدت إلى اللجوء إلى حوكمة الشركات وهي كالتالي( :إبراهيم:2002،

)192

 .1إفالس وتعثر بعض الشركات المساهمة بسبب سوء اإلدارة واساءة استغالل السلطة.
 .2وضع معايير تكفل سالمة المراكز المالية للشركات العامة محل الخصخصة.
 .3حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح األخرى من احتمال تواطؤ كبار المساهمين
مع اإلدارة لتحقيق مصالحهم الشخصية دون اعتبار لمصالح غيرهم.
ٍ
عال من الحوكمة لتوجيه
 .4طلب المؤسسات االستثمارية العالمية توافر مستوى
االستثمارات.
 .5التداخل في مسؤولية مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين أمام أصحاب المصالح
والمساهمين.
سادساً :خصائص حوكمة المؤسسات

وهي تمثل السمات التي يجب أن تتوفر في حوكمة الشركات وتساعد على تكامل اإلطار الفكري

الخاص بها ،كما تساعد على تحقيق أهدافها و فعالية تطبيقها ،وهي(حجازي:)94 :2002،
 .1المسئولية أمام مختلف األطراف.
 .2استقاللية مجلس اإلدارة و اللجان المختلفة.
 .3اإلنضباط الذاتي وااللتزام بالقوانين.
 .4منع المتاجرة بالسلطة والمعلومات الداخلية للوحدة االقتصادية.
 .5حماية أصول الوحدة االقتصادية.
وأيضا ذكر جون كولي في كتابه حول حوكمة المؤسسات أن نموذج حوكمة للمؤسسات الناجحة
يجب أن يشمل الخصائص التالية) 2005،et al،Colley (:
 .1مجلﺱﺇﺩﺍﺭﺓ قﻭﻱ ﻭفعال ينفﺫ مسﺅﻭلياته بقﺩﺭﺓ ﻭسالمة.
 .2ﺭئيﺱ تنفيﺫﻱ مﺅهل يتﻡ ﺍختياﺭه مﻥ قبل مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭيتﻡ ﺇعﻁاﺅه ﺍلسلﻁاﺕ
ﻭﺍلصالحياﺕ إلﺩﺍﺭﺓ ﺃعمال المؤسسة.
 .3ﺍألعمال ﺍلتي يتﻡ ﺍختياﺭها مﻥ قبل ﺍلﺭئيﺱ التنفيذي يجﺏ تنفيﺫها ضمﻥ نصيحة
ﻭمﻭﺍفقة مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.
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 .4نمﻭﺫﺝ عمل جيﺩ يتﻡ ﺍختياﺭه مﻥ قبل ﺍلﺭئيﺱ التنفيذي ﻭفﺭيﻕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ وكذلك ضمﻥ،
نصيحة مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭمﻭﺍفقته .
 .5ﺇفصاﺡ ٍ
كاف ﻭمالئﻡ عﻥ أداء الشركة للمساهميﻥ ﻭﺍلمجتمع ﺍلمالي.
ﻭيﺭﻯ جﻭنثاﻥ شاركهام أنه مﻥ ﺍلصعﺏ ﺍلتعﺭﻑ مﻥ ﺩﺍخل الشركة عمرا ﺇﺫﺍ كان نﻅراﻡ الحوكمة
الجيد ،يعمل بشكل حقيقي غيﺭ ﺃﻥ هناﻙ ﺃﺩلة ﻭقﺭﺍئﻥ تشيﺭ ﺇلى مﺩﻱ تﻭفﺭمتﻁلباﺕ هﺫه الحوكمة
ﻭﺫلﻙ مﻥ خالل ﺍلﻭقﻭﻑ ،على ﺍلعﺩيﺩ مﻥ األحكام ﻭﺍلتقﺩيﺭﺍﺕ ﺍلتي مﻥ الممكن ﺃﻥ يكون لها تأثيﺭ
على ﺃﻭضاﻉ الشركة وديناميكية ﺍلعمل فيها (.) Charkham، 2005
سابعاً :أبعاد الحوكمة

مفهوم الحكم الراشد يستعمل كحكم قيمي على ممارسات السلطة السياسية إلدارة شؤون

المجتمع باتجاه تطويري ،وأن إدارة شؤون المجتمع تتضمن ثالثة أبعاد مترابطة وهي:
 .5البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية و شرعية تمثيلها .
 .3البعد التقني المتعلق باإلدارة وكفاءاتها و فعاليتها .

 .3البعد االقتصادي واالجتماعي المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقالليته
عن الدولة من جهة ،وطبيعة السياسات العامة في المجالين االقتصادي واالجتماعي،
وتأثيرهما على المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة.
وتتفاعل األبعاد الثالثة مع بعضها في إنتاج الحكم الراشد) www.bchaib.net(.
ثامناً :المستفيدون من تطبيق حوكمة المصارف:

يوجد أربعة أطراف رئيسية تؤثر وتتأثر في التطبيق السليم لمفهوم ومبادئ حوكمة الشركات

وتحدد مدى نجاح أو فشل الحوكمة في الشركات وهي كاآلتي:

 .1المساهمون :وهم يقومون بتقديم رأس المال عن طريق ملكيتهم لﻸسهم في الشركة
وذلك في مقابل الحصول على أرباح مناسبة الستثماراتهم وأيضا تعظيم قيمة الشركة
على المدى الطويل ،وهم من يملك الحق في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المناسب
لحماية حقوقهم (الشيخ.)24 :2012،
 .2مجلس اإلدارة :وهم يقومون باختيار المديرين التنفذيين والذين يوكل لهم سلطة اإلدارة
اليومية ألعمال الشركة ،ويرسم السياسات العامة وكيفية المحافظة على حقوق
المساهمين ،باإلضافة على الرقابة على أدائهم (أبو موسي.)23 :2002،
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 .3اإلدارة :و هي المسؤلة عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصة باألداء إلى
مجلس اإلدارة ،كما تعتبر المسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إلى
مسئوليتها تجاه اإلفصاح والشفافية في المعلومات التي تنتشر للمساهمين
(الشيخ.)24 :2012،
 .4أصحاب المصالح :وهم مجموعة من األطراف الذين تربطهم مصالح مع الشركة مثل
الدائنين والموردين والعمالء والعمال والموظفين ،ويجب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون
لديهم مصالح قد تكون متعارضة ومختلفة في بعض األحيان ،فالدائنون يهتمون بمقدرة
الشركة على السداد ،في حين يهتم العمال والموظفين بمقدرة الشركة على االستمرار (أبو
موسي.)23 :2002،
يتضح مما سبق أن هذه األطراف تتأثر بالتطبيق السليم للحوكمة الذي يبين نجاح أو
فساد المؤسسة ،فإذا كان هناك تطبيق سليم من قبل مجلس اإلدارة فإن أصحاب المصالح من
عمالء وموردين ،وموظفين ،سوف يستفيدون من تطبيق الحوكمة التي تحقق العدالة على
مختلف النواحي.

تاسعاً :محددات الحوكمة المؤسسية

رغم الجهود المبذولة من قبل العديد من المنظمات الدولية والتقدم الملحوظ في احتواء

الحوكمة يبقى هناك عدد من المحددات التي تؤثر في إنجاح عملية الحوكمة وهي نوعان:
 .1محددات خارجية:
تشير تلك المحددات الى المناخ العام لالستثمار في الدولة الذي يشتمل على القوانين
المنظمة للنشاط االقتصادي مثل (قوانين رأس المال والمؤسسات وتنظيم المنافسة ومنع
الممارسات االحتكارية واإلفالس) ،كفاءة القطاع المالي (المصارف وسوق المال) في توفير
التمويل الالزم للمشروعات ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج فضال عن كفاءة
األجهزة والهيئات الرقابية (هيئة سوق المال) وبعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن
عمل األسواق بكفاءة ومنها (الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق
مثل المددققين ،والمحاسبين ،المؤسسات العاملة في سوق األوراق المالية) وتعود أهمية
المحددات الخارجية ،إلى إن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة
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المؤسسة ،من خالل تقليل التعارض بين العائد االجتماعي والعائد الخاص (طالب،و
المشهداني.)46 :2011،
وتكمن أهمية وجود المحددات الخارجية الى أن وجودها يضمن تطبيق القوانين التي تكفل
حسن إدارة المؤسسة و يقلل المخاطر.
.2

محددات الداخلية:

تشير المحددات الداخلية إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرار وتوزيع
السلطات داخل المؤسسة بين الجمعية العامة ومجلس االدارة والمديرين التنفيذين التي يؤدي
توافرها من ناحية أخرى الى تقليل التعارض بين مصالح تلك األطراف الثالثة (طالب،و
المشهداني.)46 :2011،
ويتضح لنا أن المحددات سواء كانت داخلية أم خارجية فإنها تثأثر بمجموعة من العوامل
االقتصادية واالجتماعية ،وبالوعي عند أفراد المجتمع ،ومرتبط أيضا بالبيئة التنافسية
والقانونية داخل المؤسسة ،فهي جميعا تعمل على زيادة الثقة في االقتصاد ،والحفاظ على
حقوق المساهمين.
ومن خالل ما تقدم في هذا المبحث الذي تحدث عن الحوكمة المؤسسية في المصارف تم
الوقوف على أهمية ،وأهداف تتعلق بالحوكمة ،وأهم األسباب التي تدعو المؤسسات إلى
العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة ومنها طمأنة المستثمرين والتأكد من كفاءة البرامج التي
تمنع حاالت الفساد ،وتجنب المشاكل المالية التي تزعزع استقرار المصارف ،وكذلك معرفة
المحددات واألبعاد العملية للحوكمة.
وكذلك الوقوف على المواضيع كافة المتعلقة بعملية الحوكمة المؤسسية في المصارف
وهو ما شكل تقديما شامال قبل الحديث عن الحوكمة في المصارف اإلسالمية وهو ما سيتم
الحديث عنه في المبحث الثالث.
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المبحث الثالث
الحوكمة في المؤسسات المصرفية اإلسالمية
أوالً :الحوكمة في الجااز المصرفي
ثانياُ :معايير الحوكمة المؤسسية
ثالثاً :معايير للحوكمة خاصة بمنرمة التعاون االقتصادي والتنمية
رابعاً :معايير لجنة باﺯل ( )1لﻺشﺭﺍﻑ ﺍلمصﺭفي للحوكمة ﺍلمﺅسسية
خامساً :معايير مؤسسة التمويل الدولية المصرفية للحوكمة
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المبحث الثالث
الحوكمة في المؤسسات المصرفية اإلسالمية

يعتبر وجود نظام مصرفي سليم أحد الركائز األساسية لسالمة عمل المؤسسات والمصارف
اإلسالمية ،حيث

يوفر القطاع المصرفي االئتمان ،السيولة الالزمة ،لعمل المؤسسة الالزمة

ونموها ،كما ﺃﻥ القطاع المصرفي السليم هو أحد أهم الركائز التي تسهم في بناء اإلطار
المؤسسي لحوكمة الشركات .ومنه تظهر أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي،
وسوف يلقي هذا المبحث الضوء على طبيعة الحوكمة في المصارف اإلسالمية و أهم المعايير
التي تستند إليها.
وتتمثل أهم العناصر األساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين:
 .5تتمثل المجموعة األولى في الفاعلين الداخليين ،وهم حملة األسهم ومجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون.
 .3أما المجموعة الثانية فتتمثل في الفاعلين الخارجيين ،المتمثلين في المودعين،
وصندوق تأمين الودائع ،ووسائل اإلعالم ،وشركات التصنيف والتقييم االئتماني،
باإلضافة إلى اإلطار القانوني التنظيمي والرقابي ).) http://www.saaid.net
وترتكز الحوكمة على عناصر أساسية البد من توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابة الفعالة

على أداء المصارف ،تتلخص في الشفافية ،وتوافر المعلومات ،وتطبيق المعايير المحاسبية
الدولية ،والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خالل التدريب.
وال يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية ،ولكن أيضا
بأهمية تطبيقها بشكل سليم ،وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة ،وعلى البنك
المعني وادارته من الجهة األخرى.
ويجب أن تكون إدارة المصرف مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط ،مما يساعد
على تنفيذها .وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس اإلدارة بقسميه التنفيذي وغير
التنفيذي ،ولجان المتابعة التي توفر له البيانات الالزمة عن أداء المصرف ،وادارات التفتيش
داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس اإلدارة والمساهمين ،الذين يجب
أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء المصرف ،إلى جانب المساهمة في توفير رؤوس
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األموال في حالة حاجة المصرف إليها ،والممارسة السليمة للحوكمة تؤدى إلى دعم وسالمة
الجهاز المصرفي (.)www.saaid.net
ومن معايير الحوكمة في المصارف المالية اإلسالمية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية
اإلسالمية بماليزيا في ديسمبر ٦٠٠٢م ما يأتي( :زعتري)4: 2002،
 .1يجب اعتماد التوصيات ذات العالقة مثل مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
وورقة لجنة بازل لﻺشراف المصرفي وتعاليم وتوجيهات السلطات اإلشرافية ،وقد أوصي
المبدأ بضرورة االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.
 .3تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير التي تبين مدي التزام مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية
بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.
 .3يجب على مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية أن تتحمل مسئولية ائتمانية تجاه
أصحاب حسابات االستثمار ،مع اإلفصاح والشفافية عن المعلومات.
 .4تكليف لجنة ضوابط اإلدارة بمراقبة (احتياطي معدل األرباح) و(احتياطي المخاطر).
 .3يجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التدريب الالزم
والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى االلتزام بالشريعة.
 .3يجب أن تعتمد الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها الصادرة
عن علماء الشريعة للمؤسسة ،ويجب على المنشأة االلتزام بق اررات الهيئة الشرعية
المركزية أو اإلفصاح عن سبب عدم االلتزام.
 .3يجب توفير المعلومات ألصحاب حسابات االستثمار حول أسس توزيع األرباح قبل فتح
حساب االستثمار وخاصة نسبة المشاركة في األرباح والخسائر.
ثانياُ :معايير الحوكمة المؤسسية
هناﻙ عﺩﺓ مجاالﺕ ﺃساسية تغﻁى معايير حوكمة المؤسسات ،وتساهم في تعزيز هذا
النظام في المؤسسات عموما والمصارف خاصة أهمها (ﺍإلهتماﻡ بالسلوك األخالقي ،والرقابة
والمساءلة ،واإلفصاح والشفافية ،وحقوق المساهمين ،والمعاملة المتكافئة للمساهمين ،دور
أصحاب المصالح في حوكمة الشركات فى تفعيل قﻭﺍعﺩ حوكمة المؤسسات ،ﺩعرﻡ ﺩﻭﺭ
ومسؤوليات أعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ).
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 .1معيار السلوك األخالقي:
يشير هذا المرتكز إلى البنية األخالقية ومجموعة القيم الخاصة التي يتم تعميمها في
المصرف ،إذ تحدد تلك القيم النطاق المناسب إلجراء الحوار الصريح في الوقت الصحيح
حول حل المشكالت فضال عن كونها تمنع الفساد وتعاطي الرشوة في التعامالت سواء على
المستوى الداخلي أم الخارجي للعمليات المصرفية(طالب،و المشهداني.)52 :2011،
وﻭضع هﺫﺍ المعيار حﺩﺍ ﺃﺩنى على مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمصﺭﻑ ﺍعتماﺩه ﻭﺇصﺩﺍﺭ بيان يحﺩﺩ
سياسرة ﺁﺩﺍﺏ ﻭﺃخالقياﺕ ﺍلعمل لمﻭﻅفي ﺍلمصﺭﻑ ،ﻭتﺭﻙ للمصاﺭﻑ تعﺩيل هرﺫه ﺍلرسياسة
ﻭفقرا لﻅرﺭﻭﻑ ﻭﺍحتياجاﺕ ﺍلعمل ﺍلخاصة بكل مصﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺍلمساﺱ بالحﺩ ﺍألﺩني ﺍلمشاﺭ
إليه ﻭﺍلﺫﻱ يشمل ما يلي(:جودة)66: 2002،
 .1ﺇﻁاﺭ عاﻡ يشيﺭ على تﻭﺍفﻕ سياسة ﻭمتﻁلباﺕ ﺍلمصﺭﻑ وسلوكيات مﻭﻅفيره كافة
مرع ﺃعلى ﺍلمباﺩﺉ األخالقية نصا وروحا.
 .2منهج ﺍلمصﺭﻑ في عالقاته مع عمالئه.
 .3ﺭﻭﺡ انتماء الموظفين للمصرف.
 .4ﺍلعالقة بيﻥ الموظفين .
 .5تعﺯيﺯ ﺩﻭﺭ ﺍلمسﺅﻭلية ﺍالجتماعية للمصرف.
 .6سياسة ﺍلمصﺭﻑ تجاه خﺩمة عمالئه.
 .2سياسة ﺍلمصﺭﻑ تجاه ﺍلمساهميﻥ ﻭصغاﺭهﻡ باألخص.
 .2معيار الرقابة و المساءلة:
وجود نظام فاعل للتقارير المالية لكي تكتمل أحكام الرقابة الفاعلة على أداء المصارف،
على أن يتسم هذا النظام بالشفافية واإلفصاح وبقدر يكفل توفير المعلومات ،وتوافر هذا
المرتكز يضمن الدور الفاعل للسلطات الرقابية وادراكها ألهمية دورها الرقابي ألنها ركيزة من
ركائز بناء حوكمة المصارف ،وذلك لسالمة الجهاز المصرفي ،وأيضا مساءلة الموظفين
والمسؤولين من خالل القنوات واألدوات المالئمة دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل أو
اإلساءة اليه دون سند قانوني أو دليل(طالب،والمشهداني.)52 :2011،
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 .3معيار اإلفصاح و الشفافية:
ينبغي أن يضمن إطار الحوكمة تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في الوقت المالئم
بالمسائل كافة المتعلقة بتأسيس الشركة مع األخذ بعين االعتبار ما يلي-:
 .1أن يشملاإلفصاحعلىالنتائج المالية والتشغيلية ،وأهداف الشركة ،وحق األغلبية
من حيث المساهمة ،وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذين الرئيسيين
والمرتبات والمزايا الممنوحة لهم ،عوامل المخاطرة المنظورة ،المسائل المادية
المتصلة بالعاملين وبغيرهم من أصحاب المصالح ،وهياكل وسياسات حوكمة
الشركات (الكافي.)236 :2013،
 .2ينبغي إعداد ومراجعة المعلومات وكذلك اإلفصاح عنها بأسلوب يتفق ومعايير
الجودة المحاسبية والمالية كما ينبغي ان يفي ذلك األسلوب بمتطلبات اإلفصاح
غير المالية وأيضا بمتطلبات عمليات المراجعة (الكافي.)236 :2013،
 .3ينبغي للمراجعين الخارجين أن يكونوا قابلين للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين،
كما أن عليهم واجبات تجاه المؤسسة ،وهي أنهم يقومون بممارسة ما تقتضيه
العناية واألصول المهنية كافة في عملية المراجعة (خضر.)24 :2012،
 .4ينبغي في قنوات بث المعلومات أن توفر فرصة متساوية وفي التوقيت المناسب
مع كفاءة التكلفة لمستخدمي المعلومات ذات الصلة (خضر.)24 :2012،
 .5ينبغي استكمال إطار حوكمة الشركات بمنهج فعال يتناول ويشجع على تقديم
التحليالت عن طريق المحللين ،والسماسرة ،ووكاالت التقييم والتصنيف وغيرها،
والمتعلقة بالقرارت التي يتخذها المستثمرون ،بعيدا عن أي تعارض هام في
المصلحة قد يؤدي إلى اإلضرار بنزاهة ما يقومون به من تحليل أو ما يقدمونه
من مشورة (خضر.)24 :2012،
ويتضح مما سبق ﺃﻥ مبﺩﺃ ﺍإلفصاﺡ والشفافية يحتوي على عﺩﺓ ﺃمﻭﺭ ﺃهمها :ﺍإلفصاﺡ عن
السياسات المتبعة ،واعداد و مراجعة المعلومات ،والقيام بالمراجعة الخارجية مﻥ قبل مﺭﺍجع مستقل
ﻭمﺅهرل وأن يكون قابال للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين ،ﻭتﻭفيﺭ المعلومات للمساهمين والقيام
بﻭضع منهج فعرال إلﻁراﺭ الحوكمة فري المصارف.
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 .4معيار مسؤوليات مجلس االدارة:
يعتبر مجلس اإلدارة أحد آليات الحوكمة ،حيث يتم انتخابهم من المساهمين ،لكن بعض
الدول والمؤسسات يتم اختيارهم بواسطة أصحاب المصالح أو المستثمرين في أنواع أخرى
من رأس المال مثل الموردين ،والعمالء (.)www.cambridge.org
ينبعي على إطار الحوكمة أن يكفل المتابعة الفاعلة لﻺدارة التنفيذية من قبل مجلس
اإلدارة وأن تضمن مساءلة مجلس اإلدارة من قبل الشركة والمساهمين ،وأن يعمل أعضاء
مجلس اإلدارة على أساس توافر المعلومات كافة  ،وكذلك على أساس النوايا الحسنة،
وسالمة القواعد المطبقة ،كما يجب أن يعمل لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين .وأن
يضمن مجلس اإلدارة على التوافق مع القوانين السارية وأن يأخذ باالعتبار اهتمامات
اصحاب المصالح كافة (الكافي.)232 :2013،
على مجلس اإلدارة القيام بانجاز مجموعة من المهام األساسية المقرة مسبقا بما في
ذلك(أبو موسي:)30: 2002،
 .1رعاية مجلس اإلدارة مصالح المؤسسة و المساهمين.
 .2المعاملة المتساوية لكل فئة من فئات المساهمين.
 .3االلتزام بالقوانين مع الحرص على مصالح األطراف ذات المصلحة.
 .4القيام ببعض المهام الرئيسية ،ومنها(طالب،و المشهداني:)41 :2011،
أ -وضع استراتيجية الشركة و سياسة المخاطر و الموازنات و خطط العمل و تحديد
أهداف األداء و مراقبة تنفيذ األداء و النفقات الرأسمالية و تصفية االستثمارات.
ب -متابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد الحوكمة المؤسسية و إجراء التعديالت
عند الحاجة.
ت -اختيار كبار المديرين و تحديد مكافآتهم و متابعة أدائهم و إعفاؤهم عند
الضرورة.
ث -اإلفصاح عن مكافآت المديرين و أعضاء مجلس اإلدارة ،لتحقيق مصالح الشركة
و المساهمين.
ج-

توافر نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح و انتخاب أعضاء مجلس
االدارة.
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 .5الحكم بموضوعية على شؤون المؤسسة مستقال عن اإلدارة التنفيذية من خالل (أبو
موسي:)31: 2002،
أ -تكليف عدد كافي من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين يتوافر فيهم القدرة
على الحكم الموضوعي على مهام قد يحدث فيها حاالت تعارض المصالح
المحتملة مثل(التقارير المالية ،التعينات ،المكافآت).
ب -التحديد الدقيق و اإلفصاح عن الهدف و التشكيل و إج ارءات العمل الخاصة
بلجان مجلس اإلدارة عند تأسيسها.
ت -تكريس وقت كاف لممارسة مسئولياتهم.
ث-

سهولة النفاذ إلى المعلومات المناسبة الدقيقة وفي التوقت المناسب حتى
يتسنى لهم القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه.

يتضح مما سبق أن هناك خطوطا عريضة يجب العمل عليها لكي تتحدد مهام ومسئوليات مجلس
اإلدارة ومن أهمها العمل وفق للمعلومات الدقيقة والوقت المناسب ،والمعاملة المتكافئة مع
المساهمين ٍ
كل حسب فئته ،وأن يتصف بالشفافية في كل أعماله بما في ذلك ترشيح وانتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة.
 .5معيار حقوق المساهمين:
ينبغي على إطار حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين من خالل التأكد على اآلتي
(الكافي:)232 :2013،
 .1تشمل الحقوق األساسية للمساهمين على مايلي:
أ -تأمين أساليب تسجيل الملكية.
ب -نقل و تحويل ملكية األسهم.
ت -الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب و بصفة منتظمة.
ث -المشاركة و التصويت في االجتماعات العامة للمساهمين.
ج -انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
ح -الحصول على حصص من أرباح الشركة.
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 .2للمساهمين الحق في المشاركة ،وفي الحصول على معلومات كافية عن الق اررات المتصلة
بالتغيرات األساسية بالشركة و من بينها:
أ -التعديالت.
ب -في النظام األساسي أو في مواد تأسيس الشركة أو غيرها من الوثائق األساسية
للشركة.
ت -طرح أسهم إضافية.
ث -أية تعامالت مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة.
 .3ينبغي أن تتاح للمساهمين فرصة المشاركة الفاعلة والتصويت في االجتماعات العامة
للمساهمين ،ومن بينها قواعد التصويت:
أ -يتعين تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في التوقيت المناسب ،بشأن تواريخ
وأماكن وجداول أعمال االجتماعات العامة ،باإلضافة إلى توفير المعلومات الكاملة
في التوقيت المالئم بشأن المسائل التي يستهدف اتخاذ قرارت بشأنها خالل
االجتماعات.
ب -يجب إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه أسئلة إلى مجلس اإلدارة وإلضافة
موضوعات إلى جداول أعمال األجتماعات العامة ،على أن توضع حدود معقولة
لذلك.
ت -ينبغي أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو باإلنابة ،كما يجب
أن يعطى نفس الوزن لﻸصوات المختلفة ،سواء كانت حاضرة أو باإلنابة.
 .4يتعين اإلفصاح عن الهياكل و الترتيبات الرأسمالية التي تمكن أعداد معينة من المساهمين
ممارسة درجة من الرقابة ال تتناسب مع حقوق الملكية التي يحوزونها.
 .5ينبغي السماح ألسواق الرقابة على الشركات بالعمل على نحو فعال ويتسم بالشفافية:
أ -يجب أال تستخدم اآلليات المضادة لﻺستحواذ لتحصين اإلدارة التنفيذية ضد
المساءلة.
ب -ضمان الصياغة الواضحة واإلفصاح عن القواعد واإلجراءات التي تحكم حيازة
حقوق الرقابة على الشركات في أسواق رأس المال.
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 .6ينبغي أن يتاح للمساهمين و من بينهم المستثمرون المؤسسون في حساب التكاليف والمنافع
المقترنة بممارساتهم لحقوقهم بالتصويت.
ﻭمﻥ خالل ماسبﻕ يمﻜﻥ القول إن هناﻙ تخوفا مﻥ قبل صغار المساهمين في المصارف مﻥ
إجراءات وتعامالت مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ،لذلك يأتي هﺫﺍ المبدأ لتوفير الحماية للمساهمين مﻥ تلﻙ
التعامالت ،ﻭيعتبﺭ المبدأ التالي المكمل لذلك مﻥ خالل ضماﻥ القيام بالمعاملة المتكافئة
للمساهمين.
 .6معيار المعاملة المتكافئة للمساهمين:
يجب على إطار الحوكمة أن يكفل المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ،و من
بينهم صغار المساهمين والمساهمين األجانب .كما ينبغي أن تتاح للمساهمين كافة
فرصة الحصول على تعويض فعلي في حال انتهاك حقوقهم(الكافي.)234 :2013،
ويجب أن يضمن المعاملة المتكافئة للمساهمين ما يلي كما وضحها الكافي(
الكافي:)234 :2013،
 .1يجب أن يتعامل المساهمون المنتمون إلى الفئة نفسها معاملة متكافئة:
أ -ينبغي أن يكون للمساهمين داخل كل فئة نفس حقوق التصويت.
ب -يجب أن يتم التصويت بواسطة األمناء أو المفوضين بطريقة متفق عليها مع
أصحاب األسهم.
ت -ينبغي أن تكفل العمليات واالجراءات المتصلة باالجتماعات المعاملة المتكافئة
للمساهمين كافة كما ال يجب ان تسفر إجراءات الشركة عن صعوبة أو عن ارتفاع
في تكلفة عملية التصويت.
 .2يجب منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح أو الشفافية.
 .3ينبغي أن يطلب من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفذيين اإلفصاح عن وجود أية
مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو مسائل تمس الشركة.
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 .7معيار دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات:
ينبغي في إطار الحوكمة االعتراف بحقوق أصحاب المصالح كما يرسمها القانون ،وأن
يعمل أيضا على تشجيع التعاون بين الشركات وبين أصحاب المصالح في مجال خلق الثروة
وفرص العمل وتحقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة:
أ -أن يشدد إطار القواعد المنظمة لحوكمة الشركات على ضرورة احترام حقوق أصحاب
المصالح التي يحميها القانون(طالب،و المشهداني.)39 :2011،
ب -حينما يحمي القانون حقوق أصحاب المصالح فإن أولئك ينبغي أن تتاح لهم فرصة
الحصول على تعويضات في حالة انتهاك حقوقهم(الكافي.)235 :2013،
ت -أن يسمح إطار الحوكمة المؤسسية بوجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح و أن تكفل
تلك اآلليات بدورها تحسين مستويات األداء(طالب،و المشهداني.)39 :2011،
ث -حينما يشارك أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركة ،يجب أن تكفل لهم فرصة
الحصول على المعلومات المتصلة بذلك(الكافي.)235 :2013،
يتضح مﻥ خالل ماسبﻕ ﺃنه يتﻡ تناﻭل ﺩﻭﺭ ﺃصحاﺏ المصالح مﻥ خالل التركيز على ﺍحتﺭﺍﻡ
المصالح ﻭفقﹰا لقانون ﺃﻭ ﺍالتفاقاﺕ ،مع التعويض في مقابل ﺍنتهاﻙ الحقوق ،ﻭتﻁﻭيﺭ اآلليات
المشاركة ،وامكانية الحصول على المعلومات في الوقت المناسب بﺩﻭﻥ نقﺹ ﺃﻭ تأخﺭ في
المعلومات.
ثالثاً :معايير للحوكمة خاصة بمنرمة التعاون االقتصادي والتنمية
ويمكننا اإلشارة إلى أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( )OCEDبأنها منﻅمة ﺩﻭلية تﻡ
ﺇنشاﺅها في باﺭيﺱ بمﻭجﺏ ﺍتفاقية مﻭقعة مﻥ قبل وزراء العشﺭيﻥ ﺩﻭلة غﺭبية (النمسا،
بلجيكا،كندا ،ﺍلﺩنماﺭﻙ ،فﺭنسا ،ألمانيا الغربية ،ﺍليﻭناﻥ ،ﺁيسلنﺩﺍ،لوكسمبرغ ،هﻭلنﺩﺍ ،ﺍلنﺭﻭيج،
ﺍلبﺭتغال،ﺃسبانيا ،ﺍلسﻭيﺩ،سﻭيسﺭﺍ ،تركيا ،بﺭيﻁانيا ،ﺍلﻭالياﺕ ﺍلمتحﺩﺓ األمريكية) بتاﺭيخ
ﺍلثالثيﻥ مﻥ ﺃيلﻭل لسنة)1961م) وقد ﺃنشئﺕ هﺫه ﺍلمنﻅمة كبديل ﻭﺍمتﺩﺍﺩ لمنﻅمة ﺍلتعاﻭﻥ
ﺍالقتصاﺩﻱ ﺍألﻭﺭبي Organisation for European Economic Co-operation
) (OEECﺍلتي ﺃنشئﺕ فيالعام (5343م) إلﺩﺍﺭة ﺍلمساعﺩﺍﺕ ﺍألمﺭيﻜية ﻭﺍلﻜنﺩية ﺍلمقﺩمة
ألﻭﺭﻭبا في ﻅل خﻁة ماﺭشل (جودة.)33 :3880،
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حددت منرمة التعاون االقتصادية خمسة معايير في عام (1111م) ثم أصدرت تعديالً
لاا عام ( )2004و هذه المعايير هي(بركة:)104 :2012،
 .1وجود أطر فعالة لحوكمة الشركات تضمن كفاءات وشفافية وفاعلية األسواق ،وأن يحدد
بوضوح توزيع المسؤليات بين مختلف السلطات التنظيمية والتنفيذية.
 .2حفظ حقوق جميع المساهمين مثل-:
أ -نقل ملكية األسهم.
ب -الحق في اختيار مجلس اإلدارة.
ت -الحصول على عوائد األرباح و مراجعة القوائم المالية.
ث -حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
ج -حق التصويت.
 .3المساواة بين جميع المساهمين ،أي المساواة بين حملة األسهم سواء كانوا وطنيين أو
أجانب من حيث التصويت في الجمعية العامة باإلضافة إلى حقهم في االطالع ومعرفة
كل ما يتعلق بالمعامالت.
 .4إيجاد آلية قانونية تسمح للمساهمين مشاركتهم في الرقابة الفعالة على الشركة وحصولهم
على المعلومات المطلوبة ويقصد بذلك أصحاب البنوك والعاملين وحملة السندات
والعمالء.
 .5الوضع المادي واألداء والملكية ،حيث يتم اإلفصاح بطريقة عادلة بين جميع
المساهمين.
 .6تحديد مهام وواجبات مجلس اإلدارة وأسلوب اختيارهم ومهامهم ودورهم في اإلشراف
على إدارة الشركة.
رابعاً :معايير لجنة باﺯل ( )1لﻺشﺭﺍﻑ ﺍلمصﺭفي للحوكمة ﺍلمﺅسسية:
ﺃنشئﺕ هﺫه ﺍللجنة مﻥ قبل حكام ﺍلمصاﺭﻑ المركزية لمجمﻭعة ﺍلعشﺭﺓ في نهاية عاﻡ
)1974م) ،بعﺩ تعﺭﺽ ﺍألسﻭﺍﻕ العالمية ألﺯمة نقﺩية ﻭ مصﺭفية كبيرة ﻭﺍلتي كان مﻥ ﺃحﺩ
مﻅاهﺭها ﺍنهياﺭبنﻙ ( ) Bankaus Herstattفي ﺃلمانيا ﺍلغﺭبية ﺁنﺫﺍﻙ ،ﻭتﻭفﺭ هﺫه ﺍللجنة
منتﺩﻯ للتعاﻭﻥ ﺍلمستمﺭ بيﻥ ﺩﻭلها األعضاء فيما يخﺹ مﻭﺍضيع ﺍإلشﺭﺍﻑ ﺍلمصﺭفي،
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ﻭهي في نفﺱ ﺍلﻭقﺕ ال تفﺭﺽ ﺃية سلﻁة ﺇشﺭﺍفية عليا على السلﻁاﺕ ﺍإلشﺭﺍفية ﺍلﻭﻁنية
(جودة.)33 :3880،
بالنﻅﺭ ألهمية ﺩﻭﺭ ﺍلمصاﺭﻑ كوسيط مالي في ﺍالقتصاﺩ ،ﻭللحساسية ﺍلخاصة ﺍلتي
تتميﺯ بها ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلمصﺭفية تجاه ﺍلمصاعﺏ ﺍلناتجة عﻥ الحوكمة ﺍلمﺅسسية غيﺭ
ﺍلفعالة ،ﻭللحاجة ﺍلماسة ﺇلى ضماﻥ ﺍلمﺩخﺭﺍﺕ ﻭحمايتها ﺃصﺩﺭﺕ لجنة باﺯل لﻺشﺭﺍﻑ
ﺍلمصﺭفي في ﺍلعاﻡ (5333م) ﺩليﹰال لمساعﺩﺓ مشﺭفي ﺍلمصاﺭﻑ لتبني مباﺩﺉ الحوكمة
ﺍلمﺅسسية ﺍلجيﺩﺓ  ،ﻭقﺩ تﻡ ﺍستلهاﻡ هﺫﺍ ﺍلﺩليل مﻥ مباﺩﺉ منﻅمة ) (OECDﺍلتي نشﺭﺕ
بﺩﺍية ﺫلﻙ ﺍلعاﻡ(5333ﻡ).
ﻭمتابعة للتﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍلمتعلقة بالحوكمة ﺍلمﺅسسية ﻭﺍلتي ﺍجتﺫبﺕ ﺍهتمامﹰا خاصﹰا على
ﺍلمستﻭياﺕ ﺍلﻭﻁنية ﻭﺍلﺩﻭلية ،خاصة في ضوء عﺩﺩ مﻥ ﺍالنهياﺭﺍﺕ الكبيرة فيما يخﺹ الحكم
ﺍلمﺅسسي ﺃصﺩﺭﺕ منﻅمة ) (OECDمباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية ﺍلمعﺩلة لعاﻡ(2004ﻡ)،
ﻭﺍعتﺭﺍفﹰا بأﻥ هﺫﺍ ﺍلﺩليل ﺍلمعﺩل يمﻜﻥ ﺃيضﹰا ﺃﻥ يساعﺩ المﺅسساﺕ ﺍلمصﺭفية ﻭمسئﻭليها في
تﻁبيﻕ ﻭفﺭﺽ الحوكمة ﺍلمﺅسسية ﺍلجيﺩﺓ بما يتناسﺏ ﻭﻁبيعة ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلمصﺭفية
ﻭﻭضعها ﺍلمميﺯ ،فقﺩ ﺃصﺩﺭﺕ ﺍللجنة مﺭﺍجعة لمباﺩﺉ ﺍلمعلنة في ﺩليل عاﻡ(1999ﻡ) ،ﻭقﺩ
تﻡ ﺍعتماﺩ ﺍلﺩليل ﺍلجﺩيﺩ في فبﺭﺍيﺭ مﻥ ﺍلعاﻡ(( (2006جودة.)33 :3880،
وتؤكد لجنة باﺯل لﻺشﺭﺍﻑ المصرفي ﺃﻥ نشﺭ هﺫه المعايير يأتي في نﻁاﻕ التأكد مﻥ

تبني ﻭتﻁبيﻕ الحوكمة ﺍلمﺅسسية ﺍلجيﺩﺓ مﻥ قبل ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلمصﺭفية ،ﻭال يﺅسﺱ

الستحﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺇﻁاﺭ قانﻭني ﺫي صفة ﺇلﺯﺍمية فﻭﻕ ﺍألنﻅمة ﻭﺍلقﻭﺍنيﻥ ﺍلﻭﻁنية ﺍلسائﺩﺓ .

ومن أهم المعايير التي تتعلق بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية التي وضعتها
لجنة بازل في عام(1999م) هي كالتالي (بركة:)104 :2012،
 .1وضع مواثيق شرف بين المؤسسات لتحقيق وتطبيق التصرفات الجيدة للمؤسسات.
 .2وضع استراتيجية للشركة بمشاركة ومساهمة األفراد فيها.
 .3تحديد و توزيع المسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار بين أفراد المجلس.
 .4إيجاد نظام يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي و إدارة مستقلة.
 .5إيجاد صيغ وآليات تبين نوع وشكل التعاون بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات.
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 .6إيجاد نوع من المراقبة لمراكز المخاطر مثل (كبار المساهمين واإلدارة العليا).
 .2تطبيق العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز المادية واإلدارية سواء بين المديرين أو
الموظفين سواء كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية.
 .2ضمان توفير وتدفق المعلومات المناسبة.
لقد أشارت العديد من األبحاث إلى دور هذه المبادئ في نشر ثقافة الحوكمة ولكن
يؤخذ علياا الكثير من المالحرات (حبوش:) 50 :2002،
إن هذه المبادئ ليست جديدة تماما أو مستحدثة غير مسبوقة ،بل على العكس من ذلك
فهذه المبادئ تمثل قواعد واجراءات معروفة منذ أمد طويل ،إنما الجديد في هذه القواعد هو
تجميعها معا في حزمة واحدة من اإلجراءات وكذلك اإلجماع حولها من قبل المنظمات
المهنية والهيئات الدولية كدليل إرشادات للتطبيق.
إن هذه المبادئ ليست ملزمة ،كما إنها ال تستهدف تقديم توجيهات تفصيلية للتشريعات
الوطنية بل إن الغرض منها يتمثل في أن تكون بمثابة نقاط مرجعية يمكن لصانعي
السياسات أن يستخدموها ويطبقوها عند إعداد األطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية بما
يعكس الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية في الدول المختلفة.
خامساً :معايير مؤسسة التمويل الدولية المصرفية للحوكمة:
في عام ( 2003م) وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قواعد وأسس
ومعايير مالية وادارية هدفها دعم الحكومة داخل المؤسسات و اهم هذه األسس هي
(بركة:)104 :2012،
 .1يجب أن تكون الممارسات جيدة و مقبولة.

 .2إيجاد خطوات جديدة تضمن الحكم الجيد الجديد.
 .3إسهامات أساسية لتطوير و تحسين الحكم الجيد محليا.
 .4القيادة الجيدة.

ومن خالل ما تقدم في هذا المبحث الذي تم الحديث فيه عن الحوكمة في المؤسسات
المصرفية اإلسالمية ،ومعايير الحوكمة التي تتمثل في معيار السلوك األخالقي الذي يحدد

آداب وأخالقيات العمل الوظيفي ومعيار المساءلة الذي يضمن الرقابة على المصرف لسالمة

الجهاز المصرفي من المشاكل.
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وأهمية تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية الذي يتناول اإلفصاح عن المعلومات المالية في

الوقت المناسب ،وايضا معيار مسئوليات مجلس اإلداة وذلك من خالل تعرض مجلس اإلدارة
للمساءلة إذا احتاج األمر حتى يضمن ويحقق سالمة القواعد المطبقة.

وكذلك تطبيق الحوكمة يضمن حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم واإلعتراف بدور

أصحاب المصالح ،كما تناول هذا المبحث معايير الحوكمة الخاصة بمنظمة التعاون

واإلقتصاد والتنمية ومعايير لجنة بازل ،كما تبين أن هذه المعايير ليست جديدة لكن الجديد

فيها أنها تجمعت في حزمة واحدة ،واالتفاق عليها دوليا كدليل إرشادات للتنفيذ.
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الفصل الثالث
المصارف اإلسالمية في فلسطين
المبحث األول :نشأة المصارف اإلسالمية وتطورها
المبحث الثاني :سلطة النقد الفلسطينية
المبحث الثالث :البنك اإلسالمي العربي
المبحث الرابع :المصرف اإلسالمي الفلسطيني
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المبحث األول
نشأة المصارف اإلسالمية و تطورها
أوالً :تعريف المصارف اإلسالمية
ثانياً :نشأة وتطور المصارف اإلسالمية في بعض الدول العربية
واإلسالمية
ثالثاً :نشأة وتطور المصارف اإلسالمية في فلسطين
رابعاً :خصائص المصارف اإلسالمية
خامساً :أهم المشكالت التي تواجااا المصارف اإلسالمية
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المبحث األول
نشأة المصارف اإلسالمية و تطورها
بعد الحرب العالمية الثانية حصلت العديد من الدول اإلسالمية على استقاللها وصاحب
ذلك تطور في الفكر االقتصادي اإلسالمي ،الذي -وانطالقا من تحريم اإلسالم للربا -أعيد
النظر في الهياكل النقدية والمالية في الدول اإلسالمية بشكل ينتهي فيه نظام الفوائد ،ويحل
محله مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ،هذا المبدأ الذي جاءت البنوك اإلسالمية لكي تكرسه
عن طريق ممارستها لمختلف العمليات ،والخدمات البنكية.
غير أنه وبعد حرب (5333م) والزيادة في أسعار النفط ،تطورت البنوك اإلسالمية تطو ار
ملحوظا من أجل المساعدة على استيعاب الفائض النقدي الناتج عن تلك الزيادة ،ويعود
تاريخ العمل المصرفي إلى سنة ( 5348م)عندما نشأت في ماليزيا صناديق لﻺدخار تعمل
بدون فائدة ،وفي سنة ( 5338م) بدأ التفكير المنهجي المنتظم يظهر في باكستان من أجل
وضع تقنيات تمويلية تراعي التعاليم اإلسالمية ،غير أن مدة التفكير هذه طالت ولم تجد لها
منفذا تطبيقيا إال في مصر سنة( 5333م) بما كان يسمى بنوك االدخار المحلية تحت
إشراف الدكتور أحمد النجار ،والقت التجربة نجاحا كبي ار ،وبعد عشرات السنوات من انطالق
النظام المالي اإلسالمي بدأ العمل بالبنوك اإلسالمية ثم شركات التأمين واإلستثمار بعد أن
تسلسل نشوؤها تباعا في األقطار اإلسالمية والغربية بعد أن كان النطاق الجغرافي محصو ار
في الشرق العربي ودول آسيا اإلسالمية(خالدي.)3:3883،
أوالً :تعريف المصارف اإلسالمية :مؤسسة مالية مصرفية وسطية ،تهدف إلى تحقيق الربح ،و
تلتزم في جميع أعمالها وأنشطتها بأحكام الشرعة اإلسالمية ومقاصدها (خصاونة.)6102002،
وعرفاا خلف باناا :البنوك أو المؤسسات المالية التي ينص قانون إنشائها و نظامها
األساسي صراحة على االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية ،وعدم التعامل بالفائدة أخذا
وعطاء (خلف.)92 :2006،
تعريف آخر للمصارف اإلسالمية :مؤسسة مالية إسالمية تقوم بأداء الخدمات المصرفية
المختلفة ،كما تباشر أعمال التمويل واإلستثمار في المجاالت المختلفة في ضوء قواعد
وأحكام الشريعة اإلسالمية وتهدف المصارف اإلسالمية إلى تحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية لﻸمة كما تقوم ببعض الخدمات االجتماعية والدينية (شحاته.)30 :2006،
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ثانياً :المصارف في فلسطين
تأسست المصارف العاملة في فلسطين بعد إنشاء "سلطة النقد الفلسطينية" عام 1888
طبقا للمادة الرابعة من"اتفاقية باريس االقتصادية" المنبثقة عن اتفاقية أوسلو التي وقعت عام
 ،1886وبلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين في نهاية عام  )18( 6118مصرفا منها
( )8مصارف محلية فلسطينية ،و( )8مصارف عربية وافدة ومصرف أجنبي واحد فقط،
والجدول رقم ( )8يوضح أسماء وأعداد المصارف العاملة في فلسطين وعدد فروعها
ومكاتبها.
جدول رقم ( :)5يوضح أسماء وأعداد المصارف العاملة في فلسطين
المقر

سنة

مجموع

الرئيس

التأسيس

الفروع والمكاتب

1960

48
6

م.

اسم البنك

.1

فلسطين (م.ع.م)

غزة

.2

التجاري الفلسطيني

رام اهلل

1994

.3

االستثمار الفلسطيني

رام اهلل

1995

13

.4

اإلسالمي العربي

البيرة

1995

10

.5

القدس للتنمية واالستثمار

رام اهلل

1995

22

.6

اإلسالمي الفلسطيني

رام اهلل

1995

15

.7

الوطني

رام اهلل

2005

7

.8

العربي

عمان  -األردن

1994

22

.9

القاهرة – عمان

عمان  -األردن

1986

24

.11

األردن

عمان  -األردن

1994

32

.11

العقاري المصري العربي

القاهرة  -مصر

1994

6

.12

التجاري األردني

عمان  -األردن

1994

4

.13

األهلي األردني

عمان  -األردن

1995

5

.14

االتحاد لالدخار

عمان  -األردن

1995

1

.15

اإلسكان للتجارة والتمويل

عمان  -األردن

1995

12

.16

األردني الكويتي

عمان  -األردن

1995

2

رام اهلل

1998

1

.18

البنك الوطني اإلسالمي

غزة

2008

3

.19

بنك اإلنتاج الفلسطيني

غزة

2012

1

.17

بنك الشرق األوسط المحدود
()HSBC

المجموع

234

المصدر :موقع سلطة النقد الفلسطينية (،)www.pma.ps
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شكل رقم ( )1يوضح المصارف العاملة في فلسطين

المصارف العاملة
في فلسطين

المصارف الوافدة

المصارف المحلية
سنة

عدد

سنة

عدد

اسم المصرف

الفروع

1811

بنك فلسطين م.ع.م

88

1881

1888

البنك التجاري الفلسطيني

1

1888

البنك العربي

1888

بنك االستثمار الفلسطيني

17

1888

بنك األردن

76

1888

البنك اإلسالمي العربي

11

1888

البنك العقاري المصري العربي

1

1888

البنك اإلسالمي الفلسطيني

18

1888

البنك التجاري األردني

8

1888

بنك القدس

66

1888

البنك األهلي األردني

8

6118

البنك الوطني

2

1888

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

16

1888

البنك األردني الكويتي

6

1888

بنك االتحاد

1

التأسيس

التأسيس

والمكاتب

1888

المصدر :التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية للعام 2112م.
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اسم المصرف

الفروع

بنك القاهرة عمان

68
66

بنك الشرق األوسط المحدود
()HSBC

والمكاتب

1

ثالثاً :نشأة المصارف اإلسالمية وتطورها في فلسطين
ترجع نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين إلى منتصف التسعينات ،وهي بذلك بدأت
متأخرة ،حيث تزامن وجودها مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ،ففي الفترة التي بدأت المصارف

اإلسالمية انتشارها في العالم العربي واإلسالمي وشقت طريقها نحو الوجود؛ كانت فلسطين ترزح
تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي ر وما زالت ر وبذلك لم يكن هناك أي تواجد للمصارف اإلسالمية في

فلسطين قبل قدوم السلطة الوطنية عام 1995م (المشهراوي.)7 : ،2007 ،
ومع قُدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيس سلطة النقد الفلسطينية ،أولت سلطة النقد
ٍ
ٍ
معينة من الجمهور
لطبقة
اهتماما بإنشاء بنوك إسالمية من أجل تقديم خدمات مصرفية إسالمية
الفلسطيني الذي ال يرغب في التعامل مع البنوك التقليدية (الخماش.)39 :2007 ،
وتمثلت باكورة تجربة المصارف اإلسالمية ألول مرة في تاريخ فلسطين في قيام أول عمل

مصرفي إسالمي من خالل منح سلطة النقد الفلسطينية ترخيصا لبنك القاهرة عمان ر فرع
المعامالت اإلسالمية بفتح أول فرع له في قطاع غزة عام 1888م (المشهراوي)8 : ،6112 ،
وقد بدأت هذه التجربة في فلسطين في منتصف التسعينات وهي تعد متأخرة حيث بدأت مع

قدوم السلطة الفلسطينية  ،ليصل مجموع البنوك اإلسالمية في عام 6118م إلى أربعة بنوك وهي:
البنك اإلسالمي الفلسطيني ،وبنك اإلسالمي العربي ،والبنك الوطني اإلسالمي ،وبنك اإلنتاج

الفلسطيني ،وله عدة فروع موزعة في مناطق مختلفة من فلسطين ،علما بأن البنك الوطني اإلسالمي

وبنك اإلنتاج الفلسطيني غير مرخصين من سلطة النقد الفلسطينية ،وفيما يلي جدول رقم ()1

يوضح أسماء البنوك اإلسالمية في فلسطين:
جدول( :)1يوضح أسماء البنوك اإلسالمية العاملة حالياً في فلسطين
.1

البنك

سنة التأسيس

م.

البنك اإلسالمي الفلسطيني

1995م

.2

البنك اإلسالمي العربي

1995م

.3
.4

البنك الوطني اإلسالمي

2008م

بنك اإلنتاج الفلسطيني

2012م

61

مالحرات
ُمرخص من سلطة النقد الفلسطينية
غير ُمرخص من سلطة النقد الفلسطينية

لكن الدراسة سوف تتناول واقع الحوكمة المؤسسية وتطبيقها في المصارف المرخصة فقط
من قبل سلطة التقد الفلسطينية بصفتها الجهة المخولة بإعطاء التراخيص الالزمة لعمل
المصارف والمصارف المرخصة هي البنك اإلسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي،
وسيتم استثناء البنك الوطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج من الدراسة ،والجدول التالي يوضح
المصارف المرخصة وفروعها.
جدول( :)2يوضح المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة و فروعاا المر ّخصة من قبل سلطة النقد
اإلسالمي العربي

اسم البنك

اإلسالمي

الفلسطيني

قطاع غزة  /الفروع
جباليا

-

1

غزة

1

1

النصر

-

1

النصيرات

-

1

دير البلح

-

1

خانيونس

1

1

-

1

2

7

رفح
المجموع

يوضح الجدول السابق المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة وفروعها المرخصة من
قبل سلطة النقد ،وهما مصرفان البنك اإلسالمي الفلسطيني  2فروع ،والبنك اإلسالمي العربي
وله فرعان حتى اعداد هذه الدراسة.
رابعاً :خصائص المصارف اإلسالمية:
 .1استبعاد التعامل بالفائدة:
تشكل هذه الخاصية المعلم الرئيس للمصرف اإلسالمي ،وبدونها يصبح مثل المصارف
التقليدية ،و ذلك ألن اإلسالم يحرم التعامل بالربا ،ويهدف إلى العمل بمبدأ المشاركة في
الغنم والغرم ،بديال عن الربح بالمضمون المتمثل في سعر الفائدة الثابتة
(خصاونة.)6202002،
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 .2اتباع قاعدة الحالل و الحرام:
بما أن المصارف اإلسالمية مصارف تنموية ،تقوم على اتباع أحكام الشريعة اإلسالمية،
لذلك فإنها في جميع أعمالها تكون محكومة بما أحله اهلل ،وهذا يدفعها إلى تمويل المشاريع
التي تحقق الخير للمجتمع (خصاونة.)33:3880،
 .3الصفة التنموية للمصارف اإلسالمية:
يقوم المصرف اإلسالمي بهذه الوظيفة عن طريق تدعيم الوعي االدخاري بين أفراد
المجتمع ،والمشاركة في العملية االستثمارية ،وبهذا تتميز المصارف اإلسالمية عن غيرها
من المصارف(خصاونة.)33:3880،
خامساً :تقويم تجربة المصارف اإلسالمية:
 .1اإليجابيات :مما ال شك فيه أن هناك إيجابيات عديدة للمصارف اإلسالمية من أهمها ما
يلي (شحاتة:)33 :3883،
أ -التطبيق العملي لمفاهيم وأسس االقتصاد اإلسالمي في مجال الصيرفة واالستثمار
والتمويل والمساهمة فى التنمية االجتماعية واالقتصادية وهذا يبرز شمولية اإلسالم .
ب -انتشار المصارف اإلسالمية فى معظم دول العالم اإلسالمية وغير اإلسالمية يعتبر
من األدلة القوية على عالمية اإلسالم.
ت -إن قيام العديد من البنوك األجنبية مثل ستى بنك وتشيس بنك بإنشاء مصارف إسالمية
أو فروع إسالمية لدليل قوي على أن المستقبل هو للمصارف اإلسالمية.
ث -إن قيام العديد من البنوك المركزية بإصدار قوانين خاصة للمصارف اإلسالمية وورود
ضمن دوراتها التدريبية دورات خاصة للمصارف اإلسالمية يعتبر من اإليجابيات نحو
أسلمة النظم المصرفية .
ج -لقد ساهمت المصارف اإلسالمية في إحياء فريضة الزكاة ونظام القرض الحسن وكذلك
المشروعات االجتماعية ،مما أبرز دورها في الرعاية واستشعار الفقراء بها .
ح -لقد فتحت المصارف اإلسالمية أفاقا جديدة أمام العلماء لالجتهاد كما أن اهتمام مجامع
الفقه بذلك يعتبر تأكيدا على شرعية اإلسالم تجمع بين الثبات والمرونة.
خ -اراحت شريحة واسعة من المسلمين الملتزمين الرافضين التعامل مع البنوك الربوية.
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 .2السلبيات :بالرغم من اإليجابيات إال أن هناك بعض السلبيات وهي كالتالي (شحاتة:3883،
:)30
أ -عدم التزام بعض العاملين بالمصارف اإلسالمية بالسمت اإلسالمي أساء إلى التجربة .
ب -وقوع بعض المصارف اإلسالمية في بعض األخطاء الجسيمة ،شوه صورة التجربة .
ت -عدم وجود استراتيجية واضحة لعملها فى إطار هدف وبرنامج عمل.
ث -ضعف التكامل والتنسيق بين المصارف اإلسالمية .
ج -غياب الرقابة على ضمان العمل بالشريعة.
وهذه السلبيات وغيرها يمكن التغلب عليها.
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المبحث الثاني
سلطة النقد الفلسطينية
أوالً :نبذة عن سلطة النقد الفلسطينية.
ثانيا :الحوكمة في سلطة النقد.
ثالثاً :رؤية سلطة النقد.
رابعاً :رسالة سلطة النقد.
خامساً :اخالقيات العمل في سلطة النقد.
سادسا :استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية.
سابعاً :أهداف سلطة النقد الفلسطينية
ثامناً :ماام سلطة النقد الفلسطينية
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المبحث الرابع
سلطة النقد الفلسطينية
أوالً :نبذة عن سلطة النقد الفلسطينية
سلطة النقد الفلسطينية مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية

والمصرفية لضمان سالمة القطاع المصرفي ونمو االقتصاد المحلي بشكل متوازن .وهدفها
االساسي المحافظة على االستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام وذلك من

خالل:

 .5التنظيم الفعال والشفاف واإلشراف على المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة
والصرافين العاملين في فلسطين.

 .3اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية.
 .3رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق االستقرار النقدي.
وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )3الصادر عن

المجلس التشريعي الفلسطيني عام (5333م) ،والذي حدد استقالليتها باإلضافة إلى قانون
المصارف رقم  3لعام (3858م))www.pma.ps(.
ثانياً :الحوكمة في سلطة النقد الفلسطينية

ال يعتبر اهتمام سلطة النقد بجودة الحوكمة في الجهاز المصرفي أم ار حديثا .فقد قامت سلطة
النقد منذ إنشائها بإصدار تعليمات تتعلق بالجوانب األساسية للحوكمة الجيدة ال سيما في مجاالت
التدقيق الداخلي والخارجي وتشكيل مجالس إدارة المصارف وغيرها من الجوانب األخرى .كما أن
الالئحة التنفيذية لقانون المصارف رقم ( )3لسنة (3883م) المقرة من قبل سيادة رئيس السلطة
الوطنية نصت بوضوح على تكليف سلطة النقد بإصدار التعليمات الالزمة لتعزيز الحوكمة في
المؤسسات المصرفية.
لذلك فقد عملت سلطة النقد على إعداد دليل متكامل لمبادئ ومعايير الحوكمة الجيدة في
المصارف ،ويندرج هذا الدليل ضمن جهود سلطة النقد الرامية إلى وضع قواعد الممارسات الفضلى
لحوكمة المصارف في فلسطين ،والى تحسين وتطوير أداء المصارف بما يتوافق مع الممارسات
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الدولية الفضلى في مجال الحكم المؤسسي الجيد .ولهذا فقد قامت سلطة النقد بصياغة هذا الدليل
ليحقق األهداف التالية:
 .5تعزيز وعي المصارف بموضوع الحكم الجيد وخلق إجماع على أهمية تطبيقه من

أجل تحقيق الفوائد المرجوة منه.
.3

وضع إطار تنظيمي لحوكمة المصارف استكماال للمتطلبات القانونية الواردة

.3

توفير إرشادات للمصارف حول كيفية تحقيق التزام أفضل بالمعايير والممارسات

بالقوانين ذات الصلة.

الدولية الفضلى إلدارة المصارف.

وال يعتبر هذا الدليل بديال عن قيام المصارف بتطوير مواثيق داخلية للحوكمة لديها ،تحدد فيها
آليات واجراءات التزامها بمتطلبات الحوكمة السليمة الواردة في هذا الدليل أو أية معايير إضافية
يرى المصرف إمكانية تطبيقها لديه ،بما ال يتعارض مع التشريعات السارية في فلسطين.
يحتوي الدليل على مبادئ أساسية لتنظيم الجوانب التالية()www.pma.ps
 -5عضوية مجلس اإلدارة.

 -3دور مجلس اإلدارة وتشكيله.
 -3االمتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
 -4إدارة المخاطر.

 -3الشفافية واإلفصاح.
 -3المكافآت والتعويضات.

 -3دور وحقوق المساهمين.
 -0دور وحقوق األطراف األخرى ذات العالقة.
 -3أخالقيات وسلوك العمل.

ثالثاً :رؤيا سلطة النقد الفلسطينية
أن تكون بنكا مركزيا حديثا ،كامل الصالحيات لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ،وأن
نكون قادرين على تحقيق االستقرار النقدي وابقاء التضخم تحت السيطرة ،والمساهمة في
الحفاظ على االستقرار المالي ،بما يسهم في تحقيق مزيد من التطور في القطاع المالي
الفلسطيني،وتشجيع التكامل مع االقتصاد اإلقليمي والدولي ،وتحقيق معدالت نمو اقتصادي
مستدامة في فلسطين من خالل رسالتها:
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رابعاً :رسالة سلطة النقد الفلسطينية

تحقيق االستقرار النقدي وابقاء التضخم تحت السيطرة ،من خالل إصدار وادارة عملة

وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة لتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق استقرار األسعار ،والمساهمة في
الحفاظ على االستقرار المالي ،من خالل توفير جهاز مصرفي ونظام مدفوعات وطني
مستقر ومتين وآمن ،إلى جانب ممارسة دور المستشار االقتصادي والمالي للحكومة
الفلسطينية .ولهذه الغايات ،تطبق سلطة النقد سياسات فعالة وتوظف مواردها المالية
والبشرية وقدراتها الفنية والتقنية(www.pma.ps) .
خامساً :أخالقيات العمل في سلطة النقد الفلسطينية
سلطة النقد الفلسطينية مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية
والمصرفية لضمان سالمة القطاع المصرفي ونمو االقتصاد المحلي بشكل متوازن .وهدفها
االساسي المحافظة على االستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام وذلك
من خالل ): (www.pma.ps
 .5التنظيم الفعال والشفاف واإلشراف على المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة
والصرافين العاملين في فلسطين.
 .3اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية.
 .3رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق االستقرار النقدي.
وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )3الصادر عن
المجلس التشريعي الفلسطيني عام (5333م)  ،والذي حدد استقالليتها باإلضافة إلى قانون
المصارف رقم ( )3لعام (3858م).
سادساً :استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية
تسعى سلطة النقد للتحول إلى بنك مركزي كامل السلطات والصالحيات وذلك من خالل
خطتها للتحول االستراتيجي ،حيث تم وضع هذه الخطة بناء على تجارب مجموعة من
البنوك المركزية في الدول المتقدمة ،وذلك بعد تعديلها لتتوافق مع الظروف الخاصة في
فلسطين.
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حققت سلطة النقد أشواطا كبيرة في خطتها ،وأشادت تقارير صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي بإنجازات سلطة النقد وعبرت عن مدى جاهزيتها للتحول إلى بنك مركزي ،واستطاعت
سلطة النقد أن تطور قدراتها في مجال االستقرار المالي ،وفي الوقت نفسه ،دأبت على
تطوير قدراتها الداخلية والبحثية في مجال االستقرار النقدي ).(www.pma.ps
سابعاً :أهداف سلطة النقد الفلسطينية
تهدف سلطة النقد الى توفير بيئة مناسبة لتحقيق إستقرار األسعار ،واستقرار النظام المالي
من أجل المساعدة بدعم االستثمار ،والنمو االقتصادي ،والعمالة ،وذلك من خالل تنظيم
السياسة النقدية واالئتمانية والمصرفية والعمل على تنفيذها وفقا للخطة العامة للسلطة
الوطنية). (www.pma.ps
ثامناً :ماام سلطة النقد الفلسطينية
تمارس سلطة النقد عددا من المهام المناطة بالبنك المركزي ،ومن هذه المهام مراقبة
المصارف والصرافين ومؤسسات االقراض ،وتنظيم خدمات المدفوعات ،واجراء األبحاث
واإلحصاء ،والتوعية المالية والمصرفية .وقد استطاعت سلطة النقد تنفيذ هذه المهام بالشكل
األمثل من خالل النتائج المتحققة والمتمثلة بثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني
بالرغم من الصعوبات واألزمات المحلية واإلقليمية والعالمية(www.pma.ps) .
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المبحث الثالث
البنك اإلسالمي العربي
أوالً :نبذة عن البنك اإلسالمي العربي.
ثانياً :الحوكمة وادارة المخاطر في البنك اإلسالمي العربي.
ثالثاً :االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات في البنك اإلسالمي العربي.
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المبحث الثالث
البنك اإلسالمي العربي
أوالً :نبذة عن البنك االسالمي العربي
تأسس البنك اإلسالمي العربي ،كأول شركة مصرفية إسالمية تعمل في فلسطين ،بتاريخ
 0/5/5333وقد باشر البنك نشاطه المصرفي في مطلع عام  ،5333وهو شركة مساهمة
عامة مسجلة تحت رقم ( ، )333385855ويقوم البنك بممارسة األعمال المصرفية والمالية
والتجارية وأعمال االستثمار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل المركز الرئيسي
بمدينة البيرة وفروعه المنتشرة في فلسطين والبالغة تسعة فروع ومكتب ،حيث ال يوجد للبنك
أي فروع خارج فلسطين ،وال يوجد للبنك أي شركات تابعة(.التقرير السنوي للبنك االسالمي
العربي) 0 :3853،
ثانياً :الحوكمة وادارة المخاطر في البنك اإلسالمي العربي
حافظ البنك اإلسالمي العربي خالل العام  3853على تطبيق أحدث المعايير
المصرفية الدولية في إدارة مخاطر التمويل ،العمليات والتشغيل ،السوق والسيولة ،واالعمال
والسمعة واستم اررية العمل ،وقام بالبدء بدراسة وتقييم مخاطر األعمال والدولة وتقييم مخاطر
المنتجات والبرامج المصرفية لدى البنك والمخاطر التنظيمية والقانونية ومخاطر السمعة ،في
سبيل تحقيق الشفافية واالمتثال لق اررات الجهات الرقابية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية،
واالستناد على المعايير الدولية المنبثقة من تعليمات لجنة بازل وبما هو متطابق مع تعليمات
سلطة النقد الفلسطينية منها إعداد

فحوصات اإلجهاد ) ، )Stress Testingوعكس

نتائجها على واقع البيانات المالية للبنك للتحوط الكافي لرأس مال البنك حسب إرشادات لجنة
بازل ،إضافة إلى تطبيق التعليمات بخصوص استم اررية العمل وعمل التدريبات الالزمة
وتطبيقها بأعلى المعايير المتعارف عليها ،باإلضافة إلى عقد ورش العمل لدوائر البنك كافة
لمعرفة وتحديد حجم المخاطر لكل دائرة والحد أو التخفيف منها وذلك بتطبيق السياسات
واالجراءات المعتمدة لدى البنك وتعليمات السلطات الرقابية بذلك ،وال يوجد مخاطر محتملة
من الممكن أن يتعرض لها البنك خالل السنة المالية الالحقة والتي من شأنها التأثير المادي
على البنك(.التقرير السنوي )53 :3853،
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ثالثاُ :االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات في البنك اإلسالمي العربي
يراعي البنك اإلسالمي العربي االلتزام بقواعد حوكمة الشركات المذكورة في مدونة قواعد
حوكمة الشركات في فلسطين ،إذ يسعى بشكل دائم لمراعاة العدالة والنزاهة والشفافية
واإلفصاح عن األمور المالية وغير المالية بشكل يمكن المساهمين والجمهور من تقييم
وضعية البنك ومستوى أدائه ،إضافة إلى مراعاة المساءلة في العالقات بين اإلدارة التنفيذية
ومجلس اإلدارة ،وبين مجلس اإلدارة والمساهمين ،وبين مجلس اإلدارة والجهات األخرى ذات
العالقة ،إضافة إلى مراعاة الفصل بين المسؤوليات وتفويض الصالحيات لكافة الموظفين
في البنك ،من خالل( :التقرير السنوي)43 :3853،
 .5اجتماعات الايئة العامة :يتم عقد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية بناء على
دعوة من قبل مجلس اإلدارة وتوجه للمساهمين قبل( )54يوم على األقل من موعد انعقادها،
ويتم اإلعالن عنها بالصحف المحلية قبل موعد االجتماع بأسبوع على األقل ،ويستمع
المساهمون إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي وتقرير الترتيب لهيئة الرقابة الشرعية في
اجتماع الهيئة العامة وتتم اإلجابة عن أية استفسارات لديهم ،ويتم خالل االجتماع مناقشة
بنود جدول األعمال وفقا للوارد فيه كما تتاح الفرصة إلدراج أية بنود أخرى تتم بناء على
طلب المساهمين.
 .3حقوق المساهمين المتكافئة :يراعي مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي أن يتمتع كل
مساهم من مساهمي البنك بكافة الحقوق المخولة لهم بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات
المرعية ،والتي تشمل الحق في توفير سجالت الملكية ،الحق في حصولهم على الدعوة
لحضور اجتماعات الهيئة العامة ،الحق في المعاملة العادلة لجميع المساهمين وتمتعهم
بالحقوق نفسها ،سواء في توزيع األرباح النقدية والعينية والحق في نقل األسهم أو رهنها،
الحق في التصويت واالنتخاب ،والحق في أولوية االكتتاب في أي إصدارات جديدة.
 .3إدارة الشركة :يتألف مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي الحالي من ( )3أعضاء ،ويشترط
لعضو مجلس اإلدارة أن يكون العضو المنتخب يملك ما ال يقل عن  3888سهم ،ويمتلك
أعضاء مجلس اإلدارة خبرة مالية واقتصادية ،ويجتمع المجلس بصورة منتظمة وكلما دعت
الحاجة إلى ذلك وبما ال يقل عن ستة اجتماعات سنوية ،ويعقد اجتماع الهيئة العامة العادية
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مرة في السنة ،كما يعقد اجتماع هيئة عامة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،كما
شكل مجلس إدارة البنك من أعضائه عدة لجان دائمة منبثقة عنه وهي :اللجنة التنفيذية،
لجنة المراجعة والتدقيق ،لجنة المخاطر والحوكمة واالمتثال ،ولجنة االستثمار وأسواق المال.
 .4اإلدارة التنفيذية :يتمتع المدير العام للبنك بالكفاءة والنزاهة والخبرة المصرفية واإلقتصادية
الكبيرة ،كما تم تعيين مسؤولين بارزين في اإلدارة التنفيذية تتوافر لديهم المؤهالت والخبرات
المطلوبة ،ويقوم المدير العام برسم ومتابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية للبنك التي أقرها مجلس
اإلدارة ،كما أن هناك فصال بين مهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يخص األعمال
اليومية للبنك.
 .3التدقيق :يقوم بأعمال التدقيق في البنك اإلسالمي العربي جهتان منفصلتان وهما :التدقيق
الخارجي الذي تقوم به شركة تدقيق مرخصة لمزاولة المهنة ومعتمدة ومتمتعة بالخبرة والكفاءة
الالزمة لذلك ،وتقوم بممارسة أعمالها بشكل حيادي ومستقل عن البنك وعن مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،إضافة إلى دائرة التدقيق الداخلي التي تتبع مباشرة للجنة المراجعة والتدقيق
المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تقوم بمتابعة فحص تطبيق نظام الرقابة الداخلية واعداد
التقارير كافة المتعلقة بأعمال التدقيق الداخلي وترفعها للجنة المذكورة والتي بدورها تقوم
بتوجيه تلك التقارير لمجلس اإلدارة بعد إرفاقها بتوصياتها الخاصة.
 .3اإلفصاح والشفافية :يلتزم البنك اإلسالمي العربي بمتطلبات اإلفصاح الواردة في القوانين
واألنظمة والتعليمات النافذة ،سواء اإلفصاح اليومي المتعلق باألمور الجوهرية واإلفصاح
الدوري المتعلق باإلفصاح عن البيانات المالية ،وما يجب أن يتضمنه التقرير السنوي ،بما
يضمن وصول المعلومات الالزمة ألصحاب القرار وألصحاب العالقة الخارجيين كالمساهمين
والمستثمرين والعمالء ،ويتم اإلفصاح من خالل عدة وسائل إعالمية واعالنية أهمها الموقع
اإللكتروني للبنك ،الصحف المحلية ،الموقع اإللكتروني لبورصة فلسطين ،وغيرها من
الوسائل الكفيلة بإيصال المعلومات الالزمة ألصحاب العالقة في الوقت الالزم.
 .3أصحاب المصالح اآلخرين :يراعي البنك اإلسالمي العربي المحافظة على كل من يعتبر
من أصحاب المصالح في البنك والذين يشملون المساهمين ،الموظفين ،العمالء ،وكل من له
عالقة مع البنك ،حيث يتعامل مع كل طرف منهم بناء على القوانين واألنظمة والتعليمات
التي تضمن حقوق كل منهم ،إذ يعمل بما تم إق ارره في النظام األساسي والنظام المالي
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واإلداري للبنك ،إضافة إلى االسترشاد بالقوانين السارية ذات العالقة كقانون العمل ،قانون
الشركات ،والعقود الموقعة فيما بين البنك وبين كل طرف من األطراف ذات العالقة.
يتضح مما سبق أن البنك اإلسالمي العربي يلتزم بمدونة قواعد الحوكمة للمؤسسات في
فلسطين ،ويعمل على تعزيز مبادئها داخل البنك من خالل االلتزام بحقوق المساهمين
وانتخاب مجلس اإلدارة والعمل على تدقيق أعمال البنك خالل جهات خارجية.
كما يلتزم البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية من خالل التقارير الدورية(الربع سنوية) وكذلك
اإلفصاح عن البيانات المالية لضمان العالقة من المساهمين ومستثمرين وعمالء ،ومن
خالل الوسائل اإلعالمية.
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المبحث الرابع
البنك اإلسالمي الفلسطيني
أوالً :نبذة عن البنك اإلسالمي الفلسطيني.
ثانياً :مبادئ صياغة المدونة في البنك اإلسالمي الفلسطيني.
ثالثاً :التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بالحوكمة.
رابعاً :ميثاق عمل لجنة الحوكمة في البنك االسالمي الفلسطيني.
خامساً :البنك اإلسالمي الفلسطيني في الشفافية واإلفصاح.
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المبحث الرابع
البنك اإلسالمي الفلسطيني
أوالً :نبذة عن البنك اإلسالمي الفلسطيني
تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني كشركة مساهمة عمومية محدودة تحت رقم
( )333388333بتاريخ  1995/12/16بموجب قانون الشركات لسنة  1929وتعديالته،
وحصل البنك على ترخيص سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  1992/5/15حيث صرحت
سلطة النقد الفلسطينية للبنك بمزاولة جميع األعمال المصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
).)www.islamicbank.ps
وقعت إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني اتفاقية مع إدارة بنك القاهرة عمان بتاريخ  53مايو
 3883تم بموجبها شراء صافي موجودات بنك القاهرة عمان فرع المعامالت اإلسالمية من
قبل البنك اإلسالمي الفلسطيني بمبلغ وقدره ثالثة ماليين دوالر ،وفي بداية عام  3858تم
توقيع اتفاقية مع بنك األقصى اإلسالمي تم بموجبها شراء محفظة بنك األقصى
).)www.islamicbank.ps
يمارس البنك اإلسالمي الفلسطيني أعماله من خالل فرعه الرئيس في مدينة غزة وشبكة
فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات وعددها خمسة عشر فرعا ومكتبا واحدا.
()www.islamicbank.ps
ثانياً :مبادئ صياغة المدونة في البنك اإلسالمي الفلسطيني
اعتمدت صياغة مدونة الحوكمة والنصوص الخاصة بها على المؤشرات والمبادىء التالية:
) www.islamicbank.ps
 .5الحرص على تحقيق العدالة في معاملة الجهات كافة ذات العالقة ،مثل (المساهمين،
المودعين ،موظفي البنك ،السلطات الرقابية) .
 .3الشفافية واإلفصاح بشكل َّ
يمكن الجهات ذات العالقة من تقييم وضع البنك وأدائه المالي
والمساءلة في العالقات بين إدارة البنك التنفيذية ومجلس اإلدارة وبين مجلس اإلدارة
والمساهمين وبين مجلس اإلدارة والجهات األخرى ذات العالقة.
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 .3المسؤولية من حيث الفصل الواضح في المسؤوليات و تفويض الصالحيات.
ثالثاً :التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بالحوكمة
التزاما منه بمبادىء الحوكمة ،قرر مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بجلسته
المنعقدة بتاريخ  ،3855/83/53اعتماد مبادىء الحوكمة الواردة في هذه المدونة ،وأصدر
ق ار ار بتعميمها على الجهات كافة ذات العالقة لبدء العمل بها ،واالعتماد عليها كمرجعية
نهائية ألية إجراءات أو ق اررات مستقبلية ،وعليه تقرر) http://www.islamicbank.ps):
 .1تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تسمى "لجنة الحوكمة" ،التي تتألف من رئيس
وعضوين لتوجيه عملية إعداد وتحديث وتطبيق الدليل.
 .6تضمين التقرير السنوي بتقرير للجمهور يبين مدى امتثال إدارة البنك مع بنود دليل
الحوكمة وتطبيق بنوده باإلضافة إلى ذكر أسباب عدم االمتثال مع أي شرط.
 .7يسري العمل بهذه المدونة خالل فترة عمل مجلس اإلدارة الحالي على أن يعاد اعتماده
عند تشكيل مجلس إدارة جديد.
رابعةةةةةةةةةاً :ميثةةةةةةةةةاق عمةةةةةةةةةل لجنةةةةةةةةةة الحوكمةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي البنةةةةةةةةةك االسةةةةةةةةةالمي الفلسةةةةةةةةةطيني
()www.islamicbank.ps
.1

تشكيلة اللجنة:
تتشكل اللجنة من رئيس مجلس اإلدارة واثنين من األعضاء غير التنفيذيين لتوجيه عملية
إعداد وتحديث وتطبيق دليل الحوكمة.



 .2أهداف اللجنة:
يتمحور عمل لجنة الحوكمة حول التأكد من التزام البنك بتطبيق دليل الحوكمة من حيث،
مجلس اإلدارة ،لجان المجلس ،مسؤولية اإلدارة التنفيذية ،هيئة الرقابة الشرعية ،بيئة الضبط
والرقابة الداخلية ،التدقيق الخارجي ،العالقة مع المساهمين ،حقوق أصحاب حسابات
االستثمار ،والشفافية واإلفصاح .واعتماد هذا الدليل كمرجعية أساسية إلى جانب النظام
الداخلي بتسيير أعمال البنك.
أ -ماام وصالحيات اللجنة:
للجنة صالحية االستعانة بمن تراه مناسبا من اإلدارة التنفيذية والعاملين في البنك
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والشركات المتخصصة إلنجاز أعمالها ولها في سبيل ذلك تشكيل لجنة أو أكثر
متخصصة لتقسيم العمل وانجازه بما يتناسب مع أهداف عمل اللجنة والوقت المحدد لها.
ب -من مهام اللجنة التنسق كلما استدعت الحاجة في أعمالها مع اإلدارة التنفيذية ولجان
العمل المشكلة من المجلس للوقوف على أية سلبيات او معوقات للعمل لتطوير آليات
وتحديد وتنظيم خطوات العمل واختصار إجراءات العمل وتفويض الصالحيات وذلك دون
اإلخالل بالرقابة والتدقيق والتفتيش الداخلي وشفافية العمل.
خامساً :البنك اإلسالمي الفلسطيني ومبدأ الشفافية واإلفصاح:
يلتزم

البنك

االسالمي

الفلسطيني

بمعايير

الشفافية

واإلفصاح

من

خالل:

))www.islamicbank.ps

 .1يقوم البنك باإلفصاح وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة والمراجعة
والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية السارية والصادرة
بمقتضى قانون البنوك والتشريعات ذات العالقة.
 .6يلتزم البنك بتوفير معلومات ذات داللة ومعنى حول نشاطاته لكل من سلطة النقد
والمساهمين والمودعين والبنوك األخرى مع التركيز على القضايا التي تثير قلق
المساهمين وعلى أن ِ
يفصح البنك عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع.
 .7يوضح البنك في تقريره السنوي عن مسؤوليته تجاه دقة وكفاية البيانات المالية.
 .8يلتزم البنك بالمحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية ،والمساهمين والمودعين،
والبنوك األخرى ،والجمهور بشكل عام وتكون هذه الخطوط من خالل ما يلي:
 .5وظيفة عالقات المستثمرين ويشغلها كادر مؤهل قادر على توفير معلومات شاملة
وموضوعية ومحدثة عن البنك ووضعه المالي وأدائه وأنشطته.
 .3التقرير السنوي والذي يتم إصداره بعد نهاية السنة.
 .3تقارير ربعيه تحتوي على معلومات مالية ربع سنوية باإلضافة إلى تقرير المجلس
حول تداول أسهم البنك ووضعه المالي خالل السنة.
 .4االجتماعات الدورية بين اإلدارة التنفيذية في البنك والمستثمرين والمساهمين.
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 .3تقديم ملخص دوري للمساهمين ،والمحللين في السوق المالي والصحفيين
المتخصصين في القطاع المالي من قبل اإلدارة التنفيذية العليا ،وبشكل خاص
المدير العام والمدير المالي.
 .3توفير المعلومات الواردة في التقرير السنوي للبنك أو تقاريره الربعية ،ومعلومات
اإلفصاح المطلوبة من الجهات الرقابية ،والمعلومات الواردة في المحاضرات التي
تقدمه اإلدارة التنفيذية ،وذلك من خالل وظيفة عالقات المستثمرين وعلى الموقع
االلكتروني للبنك بشكل محدث وباللغتين العربية واالنجليزية.
 .3تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية اإلفصاح من اإلدارة التنفيذية للبنك
حيث يسمح للمستثمرين االستفسار وطلب االطالع على على كافة التفاصيل المتعلقة
بما تم اإلفصاح عنه ،وذلك وفقا لمبدأ العمليات الحالية والمستقيلية والوضع المالي
للبنك بما في ذلك األثر المحتمل لالتجاهات المعروفة والحوادث وحاالت عدم التأكد،
ويتعهد البنك بااللتزام بأن جميع اإليضاحات الواردة في هذا اإلفصاح معتمدة وكاملة
وعادلة ومتوازنة ومفهومة وتستند إلى البيانات المالية المنشورة للبنك.
 .0يجب تضمين التقرير السنوي وكجزء من االلتزام بالشفافية واإلفصاح الكامل وعلى
وجه الخصوص ما يلي:
أ -مدى التزام البنك بدليل الحوكمة مع اإلشارة إلى التفاصيل السنوية اللتزامه ببنودها
 ،وكذلك نشر الدليل على الموقع اإللكتروني للبنك.
ب -معلومات عن كل عضو مجلس إدارة ،مؤهالته وخبراته ،مقدار حصته في رأسمال
البنك ،فيما إذا كان مستقال  ،تنفيذيا أو غير تنفيذيا ،عضوا في لجان المجلس،
تاريخ تعيينه في المجلس ،أي عضو يأتي في مجلس إدارة أخرى،
المكافآت/الرواتب التي حصل عليها من البنك ،التمويالت الممنوحة من البنك وأية
عمليات أخرى بين البنك والعضو أو شركات أو األطراف ذوي الصلة.
ت -ملخص للهيكل التنظيمي للبنك.
ث -ملخص للمهام ومسؤوليات لجان المجلس ،وأي صالحيات قام بها المجلس
بتفويضها لتلك اللجان.
ج -عدد مرات اجتماع المجلس ولجان المجلس.
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ح -ملخص عن سياسات المكافآت وأعلى الرواتب التي تم دفعها لﻺدارة التنفيذية
وأعضاء مجلس اإلدارة.
خ -شهادة المجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
د -وصف لهيكل وأنشطة دائرة إدارة المخاطر.
ذ -المساهمون الرئيسيون في البنك ،مثل الجهات ذات العالقة والتي تملك أو لها
سيطرة على( أكثر من  % ٦١من رأس مال البنك ) مع تحديد المساهمين
الرئيسيين في الشركات التي تعتبر مساهم رئيسي في البنك إذا كان ذلك ضروريا.
من خالل ما تقدم يتضح أن البنك اإلسالمي الفلسطيني يقوم بنشر معلومات مفصلة من خالل
التقرير السنوي للبنك الذي يوضح بيانات مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي للبنك باإلضافة إلى
ملخص عن اللجان العامة في البنك وملخص عن سياسات المكافآت والرواتب للموظفين والصادر
عن مجلس اإلدارة.
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الفصل الرابع
طريقة واجراءات الدراسة
المبحث األول :طريقة واجراءات الدراسة
المبحث الثاني :مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
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المبحث األول
الطريقة واإلجراءات
أوالً :مناج الدراسة.
ثانياً :مصادر الدراسة
ثالثاً :مجتمع الدراسة.
رابعاً :عينة الدراسة.
خامساً :مواصفات عينة الدراسة.
سادساً :أداة الدراسة.
سابعاً :صدق االستبانة.
ثامناً:ثبات االستباتة.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل وصفا مفصال لﻺجراءات التري ترم اتبعتهرا فري تنفيرذ الد ارسرة ،ومرن ذلرك
تعريررف مررنهج الد ارسررة ،ووصررف مجتمررع الد ارسررة ،وتحديررد عينررة الد ارسررة ،واعررداد أداة الد ارسررة
(االستبانة) ،والتأكد من صدقها وثباتها ،وبيان إجرراءات الد ارسرة ،واألسراليب اإلحصرائية التري
استخدمت في معالجة النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
أوالً :مناج الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي التي
تحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة (واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية
في المصارف االسالمية في فلسطين) وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء
التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها ،وهو أحد أشكال التحليل
والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع
بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسات
الدقيقة للوصول إلى إثبات أو نفي صحة فرضيات الدراسة اإلجابة عن تساؤالتها.
ويعرف المنهج الوصفي التحليلي :بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث
المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة،
ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة
والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات"(الحمداني.)588: 3883
ثانياً :مصادر الدراسة
اعتمدت الدراسة علي نوعين أساسيين من البيانات:
-1البيانات األولية :وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض
مفردات الدراسة وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة ،ومن ثم تفريغها
وتحليلها باستخدام برنامج (Statistical Package For Social Science) SPSS :
اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة
ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
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-2البيانات الثانوية :لقد قامت الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو
المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة ،والتي تتعلق للتعرف عن واقع تطبيق معايير الحوكمة
المؤسسية في المصارف اإلسالمية في فلسطين ،بهدف إثراء موضوع الدراسة بشكل علمي،
وذلك من أجل التعرف إلى األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ
تصور عن آخر المستجدات التي حدثت في بعد الدراسة.
ثالثاً :مجتمع وعينة الدراسة
ويقصد بالمجتمع "الكل الذي يمثل األصل تمثيال كامال بجميع طبقاته وشرائحه
وخصائصه وبشكل موحد يعكس اإلطار العام لوجوده سواء أكان ذلك من األحياء األرضية
أو الجوية أو المائية كاإلنسان أو الحيوان أو الطير" (األشعري3883،م ،ص .)533
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المصارف االسالمية المرخصة في قطاع غزة
والمكونة من مصرفين وهما البنك االسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي بمحافظات
غزة للعام (2014م) مع تحديد العاملين في البنك من حيث عالقتهم من حيث موضوع
الرسالة ومعايير الحوكمة حيث بلغ عددهم االجمالي ( )20موظفا وموظفة بواقع ()60
موظفا في البنك االسالمي الفلسطيني و( )20موظفا في البنك العربي االسالمي.
وقد تم استخدام طريقة الحصر الشامل نظ ار اصغر جحم الدراسة وسهولة الوصول إلى الفئة
المستهدفة حيث تم توزيع اإلستبانة على جميع أفراد العينة والبالغ عددهم() 20موظفا ،وقد
تم استرداد( )49إستبانة بنسبة استرداد( ، )%61وحيث تم توزيع االستبانات مرة أخرى على
العينة االستطالعية لصغر حجم العينة.
رابعاً :مواصفات عينة الدراسة:
.1

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:
جدول رقم ( :)3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
العدد

النسبة المئوية

ذكر

38

77.55

أنثى

11

22.45

المجموع

49

100.0

24

يبين الجدول السابق أن ) (77.55%من عينة الداسة هم من الذكور ،و) (22.45%من
عينة الدراسة هم من اإلناث ويرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع العربي الذي يميل إلى تعيين
الذكور،والى عوامل ثقافة المجتمع وطبيعة العمل الصعبة المفروض على الموظفين يقلل من
وجود اإلناث في هذا الموقع.
شكل( :)2توزيع أفراد العينة حسب الجنس

11

ذكر
أنثى
38

 .2توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية:
جدول رقم ( :)4يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
العدد

النسبة المئوية

 26فأقل

3

6.12

من  25اقل 36

22

44.90

من  35اقل من 46

18

36.73

أكبر من 45

6

12.24

المجموع

49

100.0

يبين الجدول السابق أن ) )%6.12من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم  25سنة فأقل،
و) )%44.90من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم من  26أقل من  )%36.73) ،35من
مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم من 36اقل من،45و ) )%12.24من مجتمع الدراسة
تراوحت أعمارهم أكبر من.46
25

نالحظ أن النسبة األكبر من مجتمع العينة كانت لصالح الفئة العمرية من من  26اقل من
 45بنسبة ) )%81.63وتعزو الباحثة ذلك لطبيعة العمل الذي يتطلب القيادة الشابة التي
تستطيع التأقلم مع التطورات والتغيرات المستمرة ،وأقدر على التعلم بسرعة والعطاء أكثر.
شكل( :)3توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية
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 .3توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:
جدول رقم ( :)5يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
العدد

النسبة المئوية

دبلوم

4

8.16

بكالوريوس

39

79.59

ماجستير فما فوق

6

12.24

المجموع

49

100.0

يبين الجدول السابق أن ) )%8.16من مجتمع الدراسة درجتهم العلمية دبلوم ،و ) )%79.59من
مجتمع الدراسة درجتهم العلمية بكالوريوس ،وأن ) )%12.24من مجتمع الدراسة درجتهم العلمية
ماجستير فما فوق.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة العالية لحملة شهادة البكالوريوس بنسبة عالية وهي ) )%79.59وحملة
شهادة الدبلوم بنسبة منخفضة وهي ))%8.16إلى أن سوق العمل المصرفي عنده شرط التوظيف
26

من حملة الشهادات العلمية ،وأن نسبة حملة شهادات الماجستير فما فوق ليست عالية ويرجع ذلك
لظروف ضغوط العمل ،وقلة الحوافز لحملة الشهادات العالية ،والظروف المادية الصعبة.
شكل( :)4توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
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 .4توزيع عينة الدراسة حسب التخصص:
جدول رقم ( :)2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص
العدد

النسبة المئوية

إدارة اعمال

11

22.45

اقتصاد

2

4.08

محاسبة

19

38.78

علوم ماليه ومصرفية

17

34.69

المجموع

49

100.0

يبين الجدول السابق أن ) )%22.45من مجتمع الدراسة تخصصهم ادارة اعمال  ،و ))%4.08
من مجتمع الدراسة تخصصهم اقتصاد  ،وأن ) )%38.78من مجتمع الدراسة تخصصهم محاسبة
وأن ) )%34.69من مجتمع الدراسة تخصصهم علوم ماليه ومصرفية.
وتعزو الباحثة تلك النتيجة أن المصرف ال يستغني أي من هذه التخصصات ولكن درجة األهمية
لكل تخصص تختلف ،فتخصص المحاسبة وتخصص العلوم المالية والمصرفية هما أعلى نسبة،
وهذه النسبة معقولة ومناسبة بسبب طبيعة عمل المصرف،وحاجته إلى هذه الوظائف ،ونسبة إدارة
22

األعمال مناسبة ايضا ،أما نسبة االقتصاد منخفضة وهي( )%4002وهي مقبولة ألن الحاجة لها
ليست ملحة.
شكل( :)5توزيع أفراد العينة حسب التخصص
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 .5توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة:
جدول رقم ( :)7يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة
العدد

النسبة المئوية

 6سنوات فاقل

5

10.20

من 11-5سنوات

21

42.86

من 16-11سنه

6

12.24

 15سنه فاكثر

17

34.69

المجموع

49

100.0

يبين الجدول السابق أن( )%10.20من مجتمع الدراسة عدد سنوات الخبرة  5سنوات فاقل ،و أن(
 )%42.86من مجتمع الدراسة عدد سنوات الخبرة من 10-6سنوات ، ،وأن ( )%12.24من
مجتمع الدراسة عدد سنوات الخبرة من 15-11سنه ،وأن ) )%34.69من مجتمع الدراسة عدد
سنوات الخبرة  16سنه فاكثر.
وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى أن النسبة األكبر لمجتمع الدراسة الذين عدد سنوات الخبرة لديهم
من 10-6سنوات بنسبة ) ،)%42.86وأيضا لمجتمع الدراسة الذين عدد سنوات الخبرة من  16سنه
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فاكثر بنسبة ) ،)%34.69وهذه النتيجة مقبولة وتمكنهم من العطاء والوفاء بمتطلبات العمل ،وهذه
النتيجة مرتبطة بالجدول السابق.
شكل( :)6توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
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 .1توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوريفي:
جدول رقم ( :)8يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوريفي
العدد

النسبة المئوية

مورف اداري

16

32.65

رئيس قسم

19

38.78

مراقب

9

18.37

مدير

5

10.20

المجموع

49

100.0

يبين الجدول السابق أن ) )%32.65من مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي له موظف  ،و
أن ) )%38.78من مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي له رئيس قسم  ،وأن ) )%18.37من
مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي له مراقب ،وأن ) )%10.20من مجتمع الدراسة المسمى
الوظيفي له مدير.
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وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى أن الداسة تتحدث عن الحوكمة ،لذلك فإن المجتمع المستهدف من
الدراسة يتكون من الفئات المذكورة في الجدول السابق ،وهذه النتيجة مقبولة ومناسبة للدراسة
شكل( :)7توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوريقي
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خامساً :أداة الدراسة
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع
رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قامت
الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية:
 .1تحديد المحاور الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 .2صياغة الفقرات التي تقع تحت كل محور.
 .3إعداد االستبانة في صورتها األولية والتي شملت (  ) 93فقرة والملحق رقم ( )3يوضح
اإلستبانة في صورتها األولية.
 .4عرض االستبانة علي المشرف من أجل اختيار مدى مالئمتها لجمع البيانات.
 .5تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.
 .6عرض االستبانة على ( )9من المحكمين المختصين بالعلوم المالية واإلدارية ،بعضهم
أعضاء هيئة تدريس في الجامعة اإلسالمية  ،وجامعة األقصى  ،والملحق رقم ( )1يبين
أعضاء لجنة التحكيم.
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 .2وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف وتعديل وصياغة بعض الفقرات
وقد بلغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائية ( )51فقرة موزعة على ستة محاور
يمثلون استبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية ،و( )12فقرة موزعة على
محورين يمثلون استبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين،
و( )2فقرات تمثل التحديات والمعوقات و( )4فقرات تمثل سبل تحسين مستوى تطبيق
الحوكمة في المصارف اإلسالمية حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج
خماسي (موافق بشدة ،موافق ،متردد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) أعطيت األوزان
التالية ( )1 ، 2 ، 3 ،4 ،5لمعرفة واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ( )255 ،51درجة
الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية  ،و( )25 ،12الستبانة دور
تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين ،و( )35 ،2للتحديات والمعوقات،
و ( )20 ،4لسبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة ،والملحق رقم ( )4يبين االستبانة في
صورتها النهائية.
 .2توزيع االستبانة علي جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ،وقد تم تقسيم
االستبانة إلي ثالثة أقسام كالتالي:
القسم األول :يحتوي علي الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة.
القسم الثاني :يتكون من ( )51فقرة موزعة علي ستة محاور تتناول مدى التزام المصرف
بقواعد الحوكمة المؤسسية كالتالي:
جدول رقم()1
القسم الثاني من االستبانة موزعة حسب المحاور
عدد
الفقرات

المحور
المحور األول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

5

المحور الثاني مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

16

المحور الثالث واقع تطبيق مبدأ المساءلة في المصارف اإلسالمية في فلسطين

7

المحور الرابع واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عن المعلومات في المصارف اإلسالمية في فلسطين

10
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المحور الخامس واقع تطبيق قاعدة حماية المستثمرين والمساهمين والمعاملة المتكافئة لام في المصارف اإلسالمية في فلسطين

8

المحور السادس مدى تمتع المصارف اإلسالمية في فلسطين بنرام التعويضات ومكافآت عادلة

5

الدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية

51

القسم الثالث :يتكون من ( )12فقرة موزعة على محورين تتناول دور تطبيق الحوكمة على أداء
المصارف اإلسالمية فلسطين كالتالي:
جدول رقم()10
القسم الثالث من االستبانة موزعة حسب المحاور
عدد الفقرات

المحور
المحور األول مدى تأثير وجود نرام محكم وفعال لحوكمة المصارف اإلسالمية في فلسطين

8

المحور الثاني أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على جذب االستثمارات

9

الدرجة الكلية الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين

17

القسم الرابع :يتكون من ( )11فقرة موزعة على محورين تتناول التحديات والمعوقات  ،وسبل
تحسين مستوى تطبيق الحوكمة كالتالي:
جدول رقم()11
القسم الرابع من االستبانة موزعة حسب المحاور
المحور
المحور األول التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية

7

المحور الثاني  :سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية

4

الدرجة الكلية الستبانة معوقات وسبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة

11

سادساً:صدق اإلستبانة
يقصد بصدق االستبانة "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي )105 :2010،وقد
قامت الباحثة بتقنين فقرات اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقة كالتالي:
 .1صدق المحكمين:
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تم عرض اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من
المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،حيث قاموا بإبداء
آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة ،ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من
محاور االستبانة ،وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية ،وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض
الفقرات وتعديل بعضها اآلخر.
 .2صدق االتساق الداخلي:
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق اإلستبانة على عينة
استطالعية مكونة من ( )20موظفا وموظفة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات
كل بعد من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط
بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وذلك
باستخدام البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
أ -استبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية:
الجدول رقم ( :)12معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول( :واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية
في المصارف اإلسالمية في فلسطين) مع الدرجة الكلية للمحور
م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.1

يتوفر دليل مكتوب ألخالقيات وسلوكيات المهنة داخل المصرف .

0.867

دالة عند 0.01

.2

يقﻭﻡ ﺍلمصﺭﻑ بنشﺭ هﺫﺍ ﺍلﺩليل بيﻥ ﺍلمﻭﻅفيﻥ ﻭﺍلقياﻡ بالجهﺩ ﺍلالﺯﻡ لتعﺭيفهﻡ ببنﻭده.

0.954

دالة عند 0.01

.3

يتخﺫ مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمصﺭﻑ إجراءات تضمﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ ﻭﺍلتﺯﺍﻡ جميع ﺍلمﻭﻅفيﻥ به.

0.856

دالة عند 0.01

.4

ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ للمصﺭﻑ يﻭضح اإلجراءات ﺍلتي يتخﺫها مﻥ ﺃجل ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ0.752 .

دالة عند 0.01

.5

يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده.

0.712

دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية لفقراته
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.454-0.212وبذلك
تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ( :)13معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني( :مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة
والنزاهة واالستقاللية في المصارف اإلسالمية في فلسطين) مع الدرجة الكلية للمحور
م

معامل
االرتباط

الفقرة

مستوى الداللة

 .1يتم انتخاب أعضاء مجلس االدارة استنادا الى خبراتهم االدارية.

 0.584دالة عند 0.01

 .2يتم تﺭشيح األكفياء مﻥ أعضاء ﺍلجمعية ﺍلعمﻭمية ﺃﻭ خاﺭجها لعضﻭية مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.

 0.617دالة عند 0.01

.3

يضع ﺍلمصﺭﻑ معاييﺭ تحﺩﺩ عضﻭية أعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ في مجالﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ شركات ﻭمصاﺭﻑ
ﺃخﺭﻯ.

 0.507دالة عند 0.05

 .4يشغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في ﺍلمصﺭﻑ ﺩﻭﻥ موافقة سلﻁة ﺍلنقﺩ.

 0.607دالة عند 0.01

 .5يضﻡ ﺍلمجلﺱ بيﻥ ﺃعضائه مﻥ تسبﺏ في ﺇلحاﻕ خساﺭﺓ جسيمة لمﺅسسة مصﺭفية عمل بها سابقا.

 0.590دالة عند 0.01

 .6يقﻭﻡ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بﻭضع ﺍألهﺩﺍﻑ ﻭﺍالستﺭﺍتيجياﺕ ﻭﺍلسياساﺕ ﺍلعامة للمصﺭﻑ ﻭيعمل على تﻁﻭيﺭها 0.543 .دالة عند 0.01

 .2يتﻡ تقييﻡ كفاءة وأداء ﺍلمجلﺱ لتحقيقه لﻸهﺩﺍﻑ ﺍإلستﺭﺍتيجية ﻭمعاييﺭ قياﺱ األداء ﺍألخﺭﻯ.

 0.675دالة عند 0.01

 .8يقوم مجلس اإلدارة بوضع استراتيجية إلدارة المخاطر.

 0.615دالة عند 0.01

 .4يقوم مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائه.

 0.856دالة عند 0.01

 .10يتم رقابة وادارة أي تعارض بين مجلس اإلدارة والمساهمين.

 0.733دالة عند 0.01

 .11يعمل مجلس اإلدارة على أساس من المعلومات الكاملة.

 0.857دالة عند 0.01

 .12يعمل مجلس اإلدارة بحيادية ودون تمييز تجاه كافة المساهمين.

 0.824دالة عند 0.01

 .13يشرف مجلس اإلدارة على كبار الموظفين ومعايير مكافأتهم.

 0.784دالة عند 0.01

 .14يشرف مجلس اإلدارة على عمليات اإلفصاح واالتصاالت.

 0.803دالة عند 0.01

 .15ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا لضروات العمل.

 0.727دالة عند 0.01

 .16يشﺭﻑ ﺍلمجلﺱ على تشكيل ﺍلهيكل ﺍلتنﻅيمي ﻭﺇقﺭﺍﺭه ،بما في ﺫلﻙ ﺍلﻭصﻑ ﺍلﻭﻅيفي.

 0.722دالة عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية لفقراته
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01 ،0.05وتراوحت معامالت االرتباط بين (، )0.856-0.502
وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم ( :)14معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث( :واقع تطبيق مبدأ المساءلة في المصارف
اإلسالمية في فلسطين) مع الدرجة الكلية للمحور
م

الفقرة

معامل

االرتباط

مستوى الداللة

.1

تم استحداث وظيفة مراقب امتثال وفقا للتعليمات المقرة في سلطة النقد.

0.706

دالة عند 0.01

.2

تﻭجﺩ بالمصﺭﻑ ﺩﺍئﺭﺓ مختصة بالتﺩقيﻕ وﺍلتفتيﺵ.

0.745

دالة عند 0.01

.3

تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية و الكفاءة.

0.751

دالة عند 0.01

يتمتع ﺭئيﺱ ﺍلﺩﺍئﺭﺓ ﻭمﻭﻅفيها بالمهاﺭﺓ ﻭﺍلخبﺭﺍﺕ ﺍلالﺯمة لتأﺩية

0.675

دالة عند 0.01

يتﻡ إنشاء " لجنة ﺍلمﺭﺍجعة " ﻭفقا لمتﻁلباﺕ ﺍإلفصاﺡ ﻭﺍلشفافية

0.753

دالة عند 0.01

ﺭئيﺱ لجنة ﺍلمﺭﺍجعة ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائها هﻭ عضﻭ بمجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.

0.657

دالة عند 0.01

من واجبات لجنة المراجعة االساسية التأكد من أن التقارير التي

0.729

دالة عند 0.01

.4
.5
.6
.2

عملهم بكفاءة.
ﻭتعليماﺕ سلﻁة ﺍلنقﺩ.

يصدرها المصرف تعبر عن حقيقة مركزة.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية

لفقراته دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين (، )0.253-0.652
وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ( :)15معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الرابع( :واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عن
المعلومات في المصارف اإلسالمية في فلسطين) مع الدرجة الكلية للمحور
م
.1

الفقرة

مسﺅﻭلية ﺍإلفصاﺡ تقع ﺃساسا على مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭته ﺍلتنفيﺫية.

معامل
االرتباط

مستوى الداللة

0.787

دالة عند 0.01

يتﻡ ﺍإلفصاﺡ عﻥ جميع ﺍلمعلﻭماﺕ ﺫﺍﺕ ﺍألهمية ﺍلنسبية ،ﺇضافة ﺇلى
.2

تلﻙ ﺍلتي حﺩﺩها ﺍلقانﻭﻥ في ﺍلﻭقﺕ ﺍلمناسﺏ ﻭبما يضمﻥ ﻭصﻭل

0.867

دالة عند 0.01

ﺍلمعلﻭمة ﺇلى جميع ﺃصحاﺏ ﺍلمصالح.
.3
.4

ﺍلمصﺭﻑ يلتﺯﻡ بعﺭﺽ بياناته ﺍلمالية على مﺩقﻕ خاﺭجي ﺫي كفاءة
ﻭسمعة مهنية محتﺭمة.
يتمتع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء مهمته.

95

0.913

دالة عند 0.01

0.700

دالة عند 0.01

م

معامل
االرتباط

الفقرة

يحافﻅ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ مﻥ خالل نشﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلخاصة بهيكل ﺭﺃﺱ
.5

ﺍلمال ﻭتسهيالﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلصلة ﻭبيع ﺃﻱ جزء مﻥ ﺃسهﻡ أعضاء مجلﺱ

0.830

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على مصالح صغاﺭ ﺍلمالﹼﻙ.
.6

يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير أخالقي.

0.714

دالة عند 0.01

.2

يتم اإلفصاح عن عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة.

0.768

دالة عند 0.01

.8

يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية واظهار فاعليته وقوته.

0.866

دالة عند 0.01

.4

يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين.

0.606

دالة عند 0.01

0.830

دالة عند 0.01

.10

يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا باإلضافة إلى اإلفصاحات
اإلجبارية.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية لفقراته
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ، )0.862-0.606وبذلك
تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ( :)12معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الخامس( :واقع تطبيق قاعدة حماية المستثمرين
والمساهمين والمعاملة المتكافئة لام في المصارف اإلسالمية في فلسطين) مع الدرجة الكلية للمحور
م

.1

الفقرة

يحﻕ ألﻱ مساهﻡ ﺍالستفساﺭ مﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي عﻥ ﺃمﻭﺭ
ﺍلمصﺭﻑ خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة.

معامل
االرتباط

مستوى الداللة

0.601

دالة عند 0.01

ﺍلمصﺭﻑ ملتﺯﻡ بالمعاملة ﺍلعاﺩلة مع جميع ﺍلمساهميﻥ مع ضماﻥ عﺩﻡ
.2

تسﺭيﺏ ﺍلمعلﻭماﺕ مﻥ ﺩﺍخل ﺍلمصﺭﻑ لبعﺽ ﺍلمساهميﻥ ﺩﻭﻥ غيﺭهﻡ

0.838

دالة عند 0.01

ﻁالما لﻡ يتﻡ ﺍإلفصاﺡ عﻥ هﺫه ﺍلمعلﻭماﺕ.
يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص الطبيعي واالعتباري بأال يزيد
.3

عن  ،%58وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة المسبقة

0.758

دالة عند 0.01

من سلطة النقد.
لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ بأال تﺯيرﺩ مرساهمة مجمﻭعرة ﺍلمصالح ﺍلمﺭتبﻁة
.4

والمشتركة ﻭﺍلعائلية (ﺍلﺩﺭجة ﺍألﻭلى ﻭﺍلثانية) عﻥ %58مﻥ ﺃسهﻡ
ﺍلمصﺭﻑ ،ﻭفري حرال تجاﻭﺯ ﺫلﻙ يتﻡ ﺍلحصﻭل على ﺍلمﻭﺍفقة ﺍلمرسبقة
96

0.860

دالة عند 0.01

م

معامل
االرتباط

الفقرة

مستوى الداللة

مرﻥ سلﻁة ﺍلنقﺩ.
لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ برأال تقرل حرصﺹ مﺅسرسي ﺍلم رصﺭﻑ
.5

ع رﻥ %38ﻭال تﺯي رﺩ ع رﻥ  %38م رﻥ ﺭﺃﺱ ﺍلمال ،ﻭيﻁﺭﺡ ﺍلباقي

0.519

دالة عند 0.05

لالكتتاب ﺍلعاﻡ.
.6

للهيئة ﺍلعامة ﺍلحﻕ في تعييﻥ ﻭفصل أعضاء ﺍلمجلﺱ ،ﺯياﺩﺓ ﺭﺃﺱ
ﺍلمال ،ﺍلتصﺭﻑ في ﺃصﻭل ﺍلمصﺭﻑ.

0.640

يحﺭﺹ ﺍلمساهمﻭﻥ على حضﻭﺭ ﺍجتماعراﺕ ﺍلهيئرة ﺍلعامة ،ﻭمماﺭسة
.2

حقهﻡ في ﺍلتصﻭيﺕ ،وﺍالستفساﺭ مرﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي عﻥ ﺃمﻭﺭ

0.780

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

ﺍلمصﺭﻑ ﺍلمالية.
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية لفقراته
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01،0.05وتراوحت معامالت االرتباط بين (، )0.838-0.514
وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ( :)17معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور السادس( :مدى تمتع المصارف اإلسالمية في
فلسطين بنرام التعويضات ومكافآت عادلة) مع الدرجة الكلية للمحور
معامل
االرتباط

مستوى الداللة

0.939

دالة عند 0.01

0.938

دالة عند 0.01

يتﻡ تحﺩيﺩ مﻜافآﺕ ﺃعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بشﻜل عاﺩل مﻥ خالل

0.833

دالة عند 0.01

يتﻡ ﺇقﺭﺍﺭ ﺍلمكافآﺕ ﻭﺍلبﺩالﺕ للمﻭﻅفيﻥ مﻥ خالل لجنة ﺫﺍﺕ صالحية

0.955

دالة عند 0.05

م

.1
.2
.3
.4

الفقرة

يﻭجﺩ نﻅاﻡ تعﻭيضاﺕ ﻭمﻜافآﺕ معتمﺩ مﻥ قبل مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ
ﻭمعﺭﻭﻑ لﺩﻯ ﺍلعامليﻥ
هناك هيكل اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية ﻭﺍلحياﺩية
لجنة" ﺍلمكافآﺕ ﻭﺍلتعﻭيضاﺕ" المشكلة بقرار من ﺍلمجلﺱ
تتصﻑ بالنﺯﺍهة ﻭﺍلكفاءة.
يحافﻅ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ مﻥ خالل نشﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلخاصة بهيكل ﺭﺃﺱ

.5

ﺍلمال ﻭتسهيالﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلصلة ﻭبيع ﺃﻱ جزء مﻥ ﺃسهﻡ أعضاء مجلﺱ
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على مصالح صغاﺭ ﺍلمالﹼﻙ.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005
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0.844

دالة عند 0.01

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية لفقراته
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ، )0.455-0.833وبذلك
تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
للتحقق من الصدق البنائي للمحاور قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد
من محاور االستبانة والمحاور األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول ()23
يوضح ذلك.
جدول رقم ( :)18مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من محاور االستبانة والمحاور األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة
الكلية لالستبانة
المجموع
المحور األول :واقع تطبيق المسئولين
للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية
في فلسطين

0.614

المحور
األول

المحور
الثاني

المحور
الثالث

المحور
الرابع

المحور
الخامس

المحور
السادس

1

المحور الثاني :مدى تمتع أعضاء مجلس
اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في
المصارف اإلسالمية في فلسطين

0.823

0.462

1

المحور الثالث :واقع تطبيق مبدأ المساءلة
في المصارف اإلسالمية في فلسطين

0.717

0.250

0.375

1

المحور الرابع :واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح
والشفافية عن المعلومات في المصارف
اإلسالمية في فلسطين

0.769

0.480

0.466

0.680

1

المحور الخامس :واقع تطبيق قاعدة حماية
المستثمرين والمساهمين والمعاملة المتكافئة
لام في المصارف اإلسالمية في فلسطين

0.701

0.260

0.466

0.640

0.508

1

المحور السادس :مدى تمتع المصارف
اإلسالمية في فلسطين بنرام التعويضات
ومكافآت عادلة

0.836

0.508

0.559

0.544

0.541

0.512

1

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (00561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (00444 = )0005

يتضح من الجدول السابق أن جميع المحاور ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكلية
لالستبانة ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع
بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.

92

ب -استبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين:
جدول رقم ( :)11معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول( :مدى تأثير وجود نرام محكم وفعال لحوكمة
المصارف اإلسالمية في فلسطين) مع الدرجة الكلية للمحور
م

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.2

.8

معامل

الفقرة

االرتباط

يلعﺏ تﻁبيﻕ مباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية ﺩﻭﺭﺍ مهما في تجنيﺏ
ﺍلمصﺭﻑ مخاﻁﺭ ﺍلتعثﺭ.
يﺯيﺩ تﻁبيﻕ الحوكمة مﻥ فاعلية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﻭتجنﺏ ﺍلفشل ﺍلمالي
ﻭﺍإلﺩﺍﺭﻱ.
تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ ﺍلحﻭكمة ﺍلمﺅسسية يشعﺭ ﺍلمساهميﻥ بالثقة و يعزز
ضمان حقوقهم.
ﺍلثقة ﺍلمتﺯﺍيﺩﺓ في ﺍلمصﺭﻑ كمؤسسة تﻁبﻕ مباﺩﺉ الحوكمة
ﺍلمﺅسسية لها عالقة ﻭثيقة بتﻁﻭﺭ مﺅشﺭﺍﺕ اداء ﺍلمصﺭﻑ.
تتﻭفﺭ تشﺭيعات ﻭﺍضحة تحﺩد ﺍلمسئﻭلياﺕ مع ضماﻥ تحقيﻕ مصالح
ﺍلجمهﻭﺭ في المؤسسات ﺍلمﺩﺭجة.
يتﻭفﺭ ﺇﻁاﺭ تنﻅيمي فعال يضبﻁ جﻭﺍنﺏ الحوكمة كافة ألداء
المؤسسات.
يتﻭفﺭ هيكل تنﻅيمي ﻭﻭصﻑ ﻭﻅيفي ﻭتحﺩيﺩ ﺍلمسﺅﻭلياﺕ
والصالحيات يساهﻡ في تﻁﻭيﺭ الحوكمة.
تقﻭﻡ ﺍلهيئاﺕ ﺍإلشﺭﺍفية ﻭﺍلﺭقابية في ﺍلسﻭﻕ بﻭﺍجبها بأسلﻭﺏ مهني
ﻭﻁﺭيقة موضوعية لتنفيﺫ متﻁلباﺕ الحوكمة.

مستوى الداللة

0.935

دالة عند 0.01

0.862

دالة عند 0.01

0.935

دالة عند 0.01

0.815

دالة عند 0.01

0.586

دالة عند 0.01

0.862

دالة عند 0.01

0.517

دالة عند 0.05

0.512

دالة عند 0.05

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية لفقراته
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05،0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين (، )0.435-0.512
وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
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جدول رقم( :)20معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني( :أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية
العاملة في فلسطين على جذب االستثمارات) مع الدرجة الكلية للمحور
م

معامل
االرتباط

الفقرة

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى وجود المنافسة الكاملة في السوق
.1

المالي وذلك بتوفير عدد كبير من المستثمرين ،ويقلل من فرص نشوء

0.617

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

االحتكار.
.2
.3
.4
.5
.6
.2
.8
.4

0.783

دالة عند 0.01

المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى زيادة ثقة المؤسسات

0.834

دالة عند 0.01

حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية

0.834

دالة عند 0.01

توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة وموافقتهم

0.837

دالة عند 0.01

احترام حقوق األطراف ذات الصلة أو المصلحة في الشركة كما حددها

0.700

دالة عند 0.01

توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء

0.797

دالة عند 0.01

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى ضمان قدر مالئم من الطمأنينة

0.742

دالة عند 0.01

قد يدفع المستثمرين عالوة أو زيادة ألسهم الشركات التي يعتبرونها ذات

0.868

دالة عند 0.01

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى عمق واتساع السوق المالي.
المدرجة في السوق.
يزيد من ثقة المساهمين في السوق المالي.
على أية تغيرات في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة في السوق المالي.
القانون يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بهذه المؤسسات.
مجلس اإلدارة يزيد درجة الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي.
للمستثمرين وحملة األسهم على تحقيق عائد مناسب الستثماراتهم.
نظم حوكمة مؤسسية.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية لفقراته
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ، )0.868-0.616وبذلك
تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
وللتحقق من الصدق البنائي للمحاور قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل
محور من محاور االستبانة والمحاور األخرى وكذلك كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول
( )21يوضح ذلك.
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جدول رقم( :)21مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور االستبانة والمحاور األخرى وكذلك كل محور بالدرجة الكلية
لالستبانة
الدرجة الكلية

المحور
األول

لالستبانة

المحور
الثاني

المحور األول :مدى تأثير وجود نرام
محكم وفعال لحوكمة المصارف اإلسالمية

1

0.861

في فلسطين
المحور الثاني :أثر تطبيق الحوكمة في
المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين

0.930

1

0.614

على جذب االستثمارات
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يتضح من الجدول السابق أن جميع المحاور ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة
ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية
من الثبات واالتساق الداخلي.
ج -استبانة التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية:
الجدول ()22
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور مع الدرجة الكلية للمحور
م

.1
.2
.3
.4
.5

معامل

الفقرة

االرتباط

عﺩﻡ ﻭضﻭﺡ ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﻭﺍللﻭﺍئح لﺩﻱ الشركات ﺍلمﺩﺭجة في ﺍلسوق

مستوى الداللة

0.935

دالة عند 0.01

سيﻁﺭﺓ ملكية ﺍألفﺭﺍﺩ علي ﺇﺩﺍﺭﺓ الشركات ﺍلقﻁاﻉ ﺍلخاﺹ.

0.901

دالة عند 0.01

عﺩﻡ كفاءة ﺃجهﺯﺓ الرقابة ﺍلﺩﺍخلية ﻭضعﻑ ﺩﻭﺭها في ﺍلﺭقابة علي

0.960

دالة عند 0.01

ضعﻑ ﺍلﻭعي ﺍالستثماﺭﻱ لﺩﻱ األفراد.

0.964

دالة عند 0.01

ال تﻭفﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ المصارف ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلالﺯمة بالﺩقة ﻭﺍلسﺭعة ﺍلمﻁلﻭبة

0.950

دالة عند 0.01

المالي.

الشركات ﺍلمﺩﺭجة.

للمستثمﺭيﻥ.
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م

.6
.2

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

عﺩﻡ تنﻅيﻡ مهنة ﺍلمﺭﺍجعة بشكل سليﻡ يحﺩ مﻥ ﺍلقﺩﺭﺓ علي تﻁبيﻕ

0.670

دالة عند 0.01

ال تﻭفﺭ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية للمصرف ﺍلثقة ﻭﺍلمﻭضﻭعية للمستثمﺭيﻥ.

0.966

دالة عند 0.01

الحوكمة.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية
لفقراته دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين (، )0.420-0.620
وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
د -استبانة سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية:
الجدول ()23
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور مع الدرجة الكلية للمحور
م

.5
.3
.3

.4

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

يضع مجلس اإلدارة خطة لتطوير عالقته مع المساهمين المستثمرين.

0.937

دالة عند 0.01

رسالة مجلس اإلدارة محددة وواضحة في أعمالها.

0.773

دالة عند 0.01

0.802

دالة عند 0.01

0.816

دالة عند 0.01

لدى المصرف خطة بعيدة المدى لتطوير مستوى الخدمات المقدمة
للزبائن.
يرسم المصرف ق اررات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات عمله قبل
حدوث مشكالت فيها.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.561 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )12وعند مستوى داللة (0.444 = )0005

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية لفقراته
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05،0.01وتراوحت معامالت االرتباط بين (، )0.432-0.223
وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
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سابعاً :ثبات االستبانة :Reliability
أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة
االستطالعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

حيث احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من محاور االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني
من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام
معادلة سبيرمان براون ) (Spearman-Brown Coefficientوالجدول ( )24يوضح
ذلك:
جدول رقم ( :)24يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من محاور االستبانة
وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

االرتباط معامل الثبات
عدد
الفقرات قبل التعديل بعد التعديل

المحور
المحور األول :واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

5

0.691

0.823

المحور الثاني :مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين

16

0.383

0.554

المحور الثالث :واقع تطبيق مبدأ المساءلة في المصارف اإلسالمية في فلسطين

7

0.428

0.603

المحور الرابع :واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عن المعلومات في المصارف اإلسالمية في
فلسطين

10

0.814

0.898

المحور الخامس :واقع تطبيق قاعدة حماية المستثمرين والمساهمين والمعاملة المتكافئة لام في
المصارف اإلسالمية في فلسطين

8

0.603

0.755

المحور السادس :مدى تمتع المصارف اإلسالمية في فلسطين بنرام التعويضات ومكافآت عادلة

5

0.980

0.990

51

0.720

0.837

المحور األول :مدى تأثير وجود نرام محكم وفعال لحوكمة المصارف اإلسالمية في فلسطين

8

0.897

0.945

المحور الثاني :أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على جذب
االستثمارات

9

0.832

0.909

الدرجة الكلية الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين

17

0.669

0.802

المحور األول :التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية

7

0.943

0.971

المحور الثاني :سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية

4

0.791

0.883

الدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية

* تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين.
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يتضح من الجدول ( )24أن معامل الثبات الكلي ( )0.832الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد
الحوكمة المؤسسية ( )0.802الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية
فلسطين و( )0.421الستبانة التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف
اإلسالمية و( )0.883الستبانة سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية هذا
يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة
الدراسة.
 .1طريقة ألفا كرونباخ:

استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،وذلك

إليجاد معامل ثبات االستبانة ،حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل بعد من محاور
االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول ( )25يوضح ذلك:
الجدول ()25
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من محاور االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

المحور

عدد الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

المحور األول :واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين

5

0.886

المحور الثاني :مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة
واالستقاللية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

16

0.903

المحور الثالث :واقع تطبيق مبدأ المساءلة في المصارف اإلسالمية في
فلسطين

7

0.782

المحور الرابع :واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عن المعلومات في
المصارف اإلسالمية في فلسطين

10

0.923

المحور الخامس :واقع تطبيق قاعدة حماية المستثمرين والمساهمين
والمعاملة المتكافئة لام في المصارف اإلسالمية في فلسطين

8

0.767

المحور السادس :مدى تمتع المصارف اإلسالمية في فلسطين بنرام
التعويضات ومكافآت عادلة

5

0.941

الدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية

51

0.949

المحور األول :مدى تأثير وجود نرام محكم وفعال لحوكمة المصارف
اإلسالمية في فلسطين

8

0.888

المحور الثاني :أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في

9

0.915
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فلسطين على جذب االستثمارات
الدرجة الكلية الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية
فلسطين

17

0.929

المحور األول :التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في
المصارف اإلسالمية

7

0.966

المحور الثاني :سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف
اإلسالمية

4

0.843

يتضح من الجدول ( )25أن معامل الثبات الكلي ( )0.444الستبانة مدى التزام المصرف
بقواعد الحوكمة المؤسسية ( )0.424الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف
اإلسالمية فلسطين و( )0.466الستبانة التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في
المصارف اإلسالمية

و( )0.843الستبانة سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في

المصارف اإلسالمية هذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة
إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
ثامناً :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
 -1إعداد األداة بصورتها النهائية.
 -2حصلت الباحثة على كتاب موجه من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا؛
لتسهيل مهمة الباحثة في توزيع االستبانات على الموظفين في البنوك االسالمية في
فلسطين وملحق رقم ( )1يوضح ذلك.
 -3بعد حصول الباحثة على التوجيهات والتسهيالت  ،قامت بتوزيع ( )20استبانة أولية
للتأكد من صدق االستبيانة وثباتها.
 -4بعد إجراء الصدق والثبات قامت الباحثة بتوزيع ( )20استبانة واسترد ( )49استبانة
صالحة للتحليل االحصائي.
 -5تم ترقيم وترميز أداة الدراسة ،كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجتها
إحصائيا ،من خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة.
تاسعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لقد قامت الباحثة

بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج ) (SPSSاإلحصائي وتم

استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
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 -1التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.
 -2إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون
"."Pearson
 -3إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة
النصفية المتساوية ،ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامل ارتباط
ألفا كرونباخ.
 -4اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين.
 -5تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر.
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المبحث الثاني
مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
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المبحث الثاني
مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
ستقوم الباحثة بعرض نتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز
نتائج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،بهدف التعرف إلى واقع تطبيق
معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف اإلسالمية في فلسطين  ،وقد تم إجراء المعالجات
اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات
االجتماعية ( ،)SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى:
تنص الفرضية األولى للدراسة على " :تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة
بتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية بمستوى ال يقل عن (")%51
للتحقق من هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()22
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل محور من محاور االستبانة وكذلك ترتيباا
مجموع

م

المحور

1

المحور األول :واقع تطبيق المسئولين للمعايير
األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

982

2

3

االستجابات

المتوسط

4.008

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي
0.555

80.16

6.407

0.000

الترتيب

3

المحور الثاني :مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة
بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين

2983

3.805

0.480

76.10

0.000

4

المحور الثالث :واقع تطبيق مبدأ المساءلة في
المصارف اإلسالمية في فلسطين

1447

4.219

0.430

0.000 11.708 84.37

1

4

5

المحور الخامس :واقع تطبيق قاعدة حماية
المستثمرين والمساهمين والمعاملة المتكافئة لام
في المصارف اإلسالمية في فلسطين

4.450

المحور الرابع :واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح
والشفافية عن المعلومات في المصارف اإلسالمية 2021
في فلسطين

4.124

0.359

0.000 12.192 82.49

2

1373

3.503

0.347

0.959

6
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70.05

0.052

مجموع

م

المحور

6

المحور السادس :مدى تمتع المصارف اإلسالمية
في فلسطين بنرام التعويضات ومكافآت عادلة

االستجابات

الدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف
بقواعد الحوكمة المؤسسية

المتوسط

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

882

3.600

0.940

72.00

0.745

0.460

9688

3.877

0.356

77.54

7.416

0.000

الترتيب

5

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي ( )% 22054وهو أكبر من ((%70
ومستوى الداللة يساوي ) (0.000وهي أقل من )(0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن
المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين تلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية بمستوى ال يقل
عن (.)%20
ويتضح من الجدول (:)26
أن أعلى محور في المقياس كان:
-المحررور ( )3والترري نررص علررى"

واقةةع تطبيةةق مبةةدأ المسةةاءلة فةةي المصةةارف اإلسةةالمية فةةي فلسةةطين

" احتلررت

المرتبة األولى بوزن نسبي قدره (.)%24032
ويعررزو الباحررث تلررك النتيجررة إلررى أهميررة تطيررق مبرردأ المسرراءلة فرري المصررارف اإلسررالمية فرري فلسررطين
التي من شأنها أن توفر تطبيق عادل في المصارف ،وتقلل األخطاء.
وأن أدنى محور في المقياس كان:
المحور ( )5والتي نص على"المصارف اإلسالمية في فلسطين

واقةع تطبيةق قاعةدة حمايةة المسةتثمرين والمسةاهمين والمعاملةة المتكافئةة لاةم فةي

" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%20005

ويعررزو الباحررث تلررك النتيجررة إلررى أن تطبيررق المسررئولين للمعررايير األخالقيررة ،ومبرردأ المسرراءلة ومبرردأ
اإلفصاح والشفافية ،وهذا مرن شرأنه أن يعمرل علرى حمايرة المسرتثمرين والمسراهمين لكنره بحاجرة الرى
زيادة من خالل تطبيق لقاعدة حماية المستثمرين والمساهمين وتوفير معاملة متكافئة لهم.
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ()%22054
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة جودة( ،)3880ودراسة عبد الحميد( ،)3858التي يطبق فيها معايير
الحوكمة ،ولما لها من أثار إيجابية على المؤسسة.
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واختلفت هذه النتيجة مع دراسة اليقة( )3883التي توصلت إلى أن هناك قصور في تطبيق
معايير الحوكمة في المصارف.
وينبثق عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1تلتزم المصارف االسالمية العاملة في فلسطين بتطبيق المسؤولين للمعايير األخالقية بمستوى
ال يقل عن (.)%70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()27
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور وكذلك ترتيباا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

2

يتوفر دليل مكتوب ألخالقيات وسلوكيات

المهنة داخل المصرف .
يقﻭﻡ ﺍلمصﺭﻑ بنشﺭ هﺫﺍ ﺍلﺩليل بيﻥ ﺍلمﻭﻅفيﻥ
ﻭﺍلقياﻡ بالجهﺩ ﺍلالﺯﻡ لتعﺭيفهﻡ ببنﻭده.

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

الترتيب

206

4.2041

0.645

84.08

7.643

0.000

1

194

3.9592

0.815

79.18

3.942

0.000

3

يتخﺫ مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمصﺭﻑ إجراءات تضمﻥ
3

تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ ﻭﺍلتﺯﺍﻡ جميع

192

3.9184

0.731

78.37

4.004

0.000

4

ﺍلمﻭﻅفيﻥ به.
ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ للمصﺭﻑ يﻭضح اإلجراءات
4

ﺍلتي يتخﺫها مﻥ ﺃجل ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل

191

3.8980

0.653

77.96

4.264

0.000

5

ﺍألخالقياﺕ.
5

يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق
لبنوده.
الدرجة الكلية للمحور

199

4.0612

0.689

81.22

5.698

0.000

982

4.0082

0.555

80.16

6.407

0.000

2

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي ) )% 20016وهو أكبر من((%20
ومستوى الداللة يساوي ) (0.000وهي أقل من ) (0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن
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المسؤولين العاملين في المصارف االسالمية العاملة في فلسطين يطبقون المعايير األخالقية
بمستوى ال يقل عن (. ) % 20
ويتضح من الجدول (:)22
أعلى فقرة في المجال:
جاءت الفقرة رقم ( )5في المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )84.08كأعلى فقرة في المجال والتي
تنص على " يتوفر دليل مكتوب ألخالقيات وسلوكيات المانة داخل المصرف".
وتعزو الباحثة ذلك الى حرص المصرف على توفير دليل مكتوب يحتوي على مجموعة من
إطار سلوكيا وأخالقيا يساعد في تعريف العاملين في المصارف
ا
التعليمات والقيم التي تشكل
اإلسالمية بأخالقيات وسلوكيات المهنة ،ويلتزم به جميع العاملين.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة جودة(3880م) ومع دراسة ابوحمام (3883م) ونسمان(3883م)
حيث اتفقوا على توفر مجموعة من التعليمات والتي توفر إطار سلوكي وأخالقي يتم العمل بموجبه
في المصارف العاملة في فلسطين.
أدنى فقرة في المجال:
احتل ررت المرتب ررة األخير ررة الفقر ررة ( )4ب رروزن نس رربي ق رردره ( )77.96والت رري نص ررت عل ررى" ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ
للمصﺭﻑ يﻭضح اإلجراءات ﺍلتي يتخﺫها مﻥ ﺃجل ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ "
وتعزو الباحثة هذه النتيجة على أن التقرير السنوي للمصرف يشتمل على مجموعة اإلجراءات
والخطوات ،وكذلك األنشطة ﺍلتي يتخﺫها المصرف مﻥ ﺃجل ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ
وسلوكيات المهنة.
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (.)%80.12
واتفقت هذه النتيجة الكلية مع د ارسرة نسرمان()2009التري توصرلت إلرى ﺃﻥ هناﻙ تأثيﺭ كبيرر للميثراق

ﺍألخالقي للمراجعة الداخلية على حوكمة المصارف.

واختلفررت مررع د ارسررة الع ازي رزة( )2009الترري اوصررت بجعررل ﺍلمعاييﺭ ﺍألخالقية ﻭﺍلسلﻭكيررة في مﺭتبة

ﺃعلى مﻥ ﺍالهتماﻡ كونها ﺍألساﺱ في ﺍلﺭقي بالعنصﺭ ﺍلبشﺭﻱ ﻭﺍلمﺅسسة لها.
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 .2تتصف مجالس إدارة المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية
بمستوى ال يقل عن (.) % 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()28
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور وكذلك ترتيباا
رقم

يتم انتخاب أعضاء مجلس االدارة استنادا الى

188

3.8367

0.825

76.73

2.856

0.006

11

يتم تﺭشيح األكفاء مﻥ أعضاء ﺍلجمعية

188

3.8367

0.688

76.73

3.428

0.001

12

الفقرة

الفقرة

1

2

االنحراف

الوزن

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

خبراتهم االدارية.
ﺍلعمﻭمية ﺃﻭ خاﺭجها لعضﻭية مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.

مجموع
االستجابات

المتوسط

المحوري النسبي

يضع ﺍلمصﺭﻑ معاييﺭ تحﺩﺩ عضﻭية أعضاء
3

مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ في مجالﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ شركات

191

3.8980

0.510

77.96

5.461

0.000

8

ﻭمصاﺭﻑ ﺃخﺭﻯ.
4

يشغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة
تنفيﺫية في ﺍلمصﺭﻑ ﺩﻭﻥ موافقة سلﻁة ﺍلنقﺩ.

139

2.8367

1.231

56.73

-3.773

0.000

16

يضﻡ ﺍلمجلﺱ بيﻥ ﺃعضائه مﻥ تسبﺏ في
5

ﺇلحاﻕ خساﺭﺓ جسيمة لمﺅسسة مصﺭفية عمل

140

2.8571

1.118

57.14

-4.025

0.000

15

بها سابقا.
يقﻭﻡ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بﻭضع ﺍألهﺩﺍﻑ
6

ﻭﺍالستﺭﺍتيجياﺕ ﻭﺍلسياساﺕ ﺍلعامة للمصﺭﻑ

197

4.0204

0.520

80.41

7.005

0.000

3

ﻭيعمل على تﻁﻭيﺭها.
7

8
9
10

يتﻡ تقييﻡ كفاءة وأداء ﺍلمجلﺱ لتحقيقه لﻸهﺩﺍﻑ

195

3.9796

0.559

79.59

6.010

0.000

4

يقوم مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة

205

4.1837

0.527

83.67

9.076

0.000

1

187

3.8163

0.727

76.33

3.047

0.004

13

187

3.8163

0.601

76.33

3.683

0.001

14

194

3.9592

0.611

79.18

5.261

0.000

6

ﺍالستراتيجية ﻭمعاييﺭ قياﺱ األداء ﺍألخﺭﻯ.
المخاطر.
يقوم مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائه.
يتم رقابة وادارة أي تعارض بين مجلس اإلدارة
والمساهمين.

 11يعمل مجلس اإلدارة على أساس من
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رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المحوري النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

المعلومات الكاملة.
12

13

14

15

16

يعمل مجلس اإلدارة بحيادية ودون تمييز تجاه

191

3.8980

0.714

77.96

3.900

0.000

9

يشرف مجلس اإلدارة على كبار الموظفين

194

3.9592

0.789

79.18

4.071

0.000

7

يشرف مجلس اإلدارة على عمليات اإلفصاح

191

3.8980

0.653

77.96

4.264

0.000

10

ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا لضروات

201

4.1020

0.743

82.04

5.673

0.000

2

يشﺭﻑ ﺍلمجلﺱ على تشكيل ﺍلهيكل ﺍلتنﻅيمي

195

3.9796

0.878

79.59

3.825

0.000

5

الدرجة الكلية للمحور

2983

3.8048

0.480

76.10

4.450

0.000

كافة المساهمين.
ومعايير مكافأتهم.
واالتصاالت.
العمل.
ﻭﺇقﺭﺍﺭه ،بما في ﺫلﻙ ﺍلﻭصﻑ ﺍلﻭﻅيفي.

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي ) )%76.10وهو أكبر من))%70
ومستوى الداللة يساوي ) (0.000وهي أقل من ) (0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على
أن مجالس إدارة المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة
واالستقاللية .بمستوى ال يقل عن). )%70
ويتضح من الجدول (:)22
أعلى فقرتين في المجال كانت:
 .1احتلت المرتبة األولى الفقرة ( )2بوزن نسبي قدره ( )%23062والتي نصت على" يقوم
مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة المخاطر " .
تعزو الباحثة ذلك الى أن مجلس اإلدارة هو المالك األكبر ألموال المصرف ومن المعروف
المقولة "أن المال جبان" مما يعزز حرص مجلس اإلدارة على تفادي المخاطر قدر اإلمكان
وعطاء هذا الموضوع اهتماما بالغا يتمثل في وجود استراتيجية واضحة إلدارة المخاطر.
 .2احتلت المرتبة الثانية الفقرة ( )15بوزن نسبي قدره ( )%22004والتي نصت على" ينعقد
المجلس بشكل دوري ووفقاً لضروات العمل ".
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مجلس اإلدارة ينعقد بانتظام وفق لضرورات العمل ،لتفادي المخاطر
قدر المستطاع ،ومتابعة األعمال أوال بأول.
وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:
 -احتلت المرتبة الخامسة عشرة الفقرة ( )5بوزن نسبي قدره ( )%52014والتي نصت على" يضﻡ

ﺍلمجلﺱ بيﻥ ﺃعضائه مﻥ تسبﺏ في ﺇلحاﻕ خساﺭﺓ جسيمة لمﺅسسة مصﺭفية عمل باا سابقا".
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الغير ايجابية الى ان المجلس يتم اختياره من قبل المساهمين وقد يكونوا
غير مأهلين وال يتمتعون بخبرات كبيرة في العمل المصرفي قد يتسبب ذلك في الحاق المصرف
خسائر جسيمة قد يكون لها أثر كبير على استقرار المصرف واستم ارره وزيادة استثماراته وارباحه.
 احتلت الفقرة ( )4المرتبة األخيررة بروزن نسربي قردره ( )%56023والتري نصرت علرى" يشغل ﺭئيﺱﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في ﺍلمصﺭﻑ ﺩﻭﻥ موافقة سلﻁة ﺍلنقﺩ ".
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الغير ايجابية الى عدم التزام المصارف باللوائح واالجراءات التي تقرها
سلطة النقد والخاصة تنظيم العمل في القطاع المصرفي ،وتغاضي المصرف عن اخذ الموافقات
الالزمة بشغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في ﺍلمصﺭﻑ وذلك وفقا للوائح
واالجراءات.
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (.)%26010
اتفقررت هررذه النتيجررة الكليررة مررع د ارسررة عمرررو( )2010الترري توصررلت إلررى أن هنرراك عالقررة قويررة بررين
تطبيق الحوكمة وبين الكفاءة في المسؤليين.

114

 .3تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمبدأ المساءلة مع مورفياا بمستوى ال يقل
عن (.) % 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()21
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور وكذلك ترتيباا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

تم استحداث وظيفة مراقب امتثال وفقا
للتعليمات المقرة في سلطة النقد.
تﻭجﺩ بالمصﺭﻑ ﺩﺍئﺭﺓ مختصة بالتﺩقيﻕ

2

وﺍلتفتيﺵ.

3

تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية و الكفاءة.

4

5

6

يتمتع ﺭئيﺱ ﺍلﺩﺍئﺭﺓ ﻭمﻭﻅفيها بالمهاﺭﺓ
ﻭﺍلخبﺭﺍﺕ ﺍلالﺯمة لتأﺩية عملهم بكفاءة.
يتﻡ إنشاء " لجنة ﺍلمﺭﺍجعة " ﻭفقا لمتﻁلباﺕ
ﺍإلفصاﺡ ﻭﺍلشفافية ﻭتعليماﺕ سلﻁة ﺍلنقﺩ.
ﺭئيﺱ لجنة ﺍلمﺭﺍجعة ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائها هﻭ
عضﻭ بمجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

الترتيب

215

4.3878

0.640

87.76

9.717

0.000

2

218

4.4490

0.542

88.98

12.247

0.000

1

208

4.2449

0.662

84.90

7.872

0.000

3

206

4.2041

0.499

84.08

9.874

0.000

5

202

4.1224

0.526

82.45

8.288

0.000

6

189

3.8571

1.021

77.14

2.449

0.018

7

من واجبات لجنة المراجعة االساسية التأكد
7

من أن التقارير التي يصدرها المصرف تعبر

209

4.2653

0.531

85.31

10.082

0.000

عن حقيقة مركزة.
الدرجة الكلية للمحور

1447

4.2187

0.430

84.37

11.708

0.000

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي) )%84.37وهو أكبر من ( )%70ومستوى
الداللة يساوي )( 0.000وهي أقل من )( 0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن المصارف
اإلسالمية العاملة في فلسطين تلتزم بمبدأ المساءلة مع مورفياا بمستوى ال يقل عن ).)%70
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3

ويتضح من الجدول (:)29
أن أعلى فقرة في المجال كانت:
 احتلر ررت المرتبر ررة األولر ررى الفق ر ررة ( )2بر رروزن نسر رربي قر رردره ( )%22092والتر رري نصر ررت علر ررى" تﻭجﺩبالمصﺭﻑ ﺩﺍئﺭﺓ مختصة بالتﺩقيﻕ وﺍلتفتيﺵ "
وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى ادراك المصرف بأهمية ودور التدقيق والتفتيش وحرصه على ايجاد
دائرة مختصة بذلك ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف واعطائها كافة الصالحيات التي من شأنها
أن توفر تطبيقا عادال لمبدأ المساءلة والنزاهة وهو ما ينعكس باإليجاب على تقليل معدالت
االخطاء والحد منها.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة جودة (3880م) ودرتسة نسمان (3883م) ودراسة ابوموسري
(3880م) حول توفر أنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة في المصارف.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة عمر (3858م) في أن تطبيق معيار المسألة في دوائر ضريبة
الدخل الفلسطينية متوسطة وليس بالقدر المطلوب.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت:
احتلرت المرتبررة األخيررة الفقررة ( )6برروزن نسربي قرردره ( )%22014والترري نصررت علررى" ﺭئيﺱ لجنةﺍلمﺭﺍجعة ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائاا هﻭ عضﻭ بمجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ".
وتعزو الباحثة تلك النتيجرة الرى أن لجنرة المراجعرة فري المصررف ي أرسرها أحرد أعضراء مجلرس اإلدارة
باإلضافة إلى أنه يمكن أن يكون أحد أعضائها عضوا بمجلس اإلدارة .

أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (.)%24032
واتفقت النتيجة الكلية مع دراسةأبو حمام( )2009التي توصلت إلىﺃﻥ تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ الحوكمرة قﺩ

ساهﻡ ب ر ر ر رشﻜل كبي ر ر ررر في تعﺯيﺯ ﺩﻭﺭ ﺍإلفصاﺡ ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية كم ر ر ررا ،ﺃﻥ تﻁﻭﺭ
ثقافرة الحوكمة ﺍنعﻜﺱ بشﻜل ﺭئيسي على تحسيﻥ مﻭقع الشركات ﺍستمﺭﺍﺭيتها.
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 .4تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمبدأ اإلفصاح والشفافية بمستوى ال يقل عن
(.) % 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)30التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور
وكذلك ترتيباا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

مجموع
االستجابات

مسﺅﻭلية ﺍإلفصاﺡ تقع ﺃساسا على مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ

203

ﻭﺇﺩﺍﺭته ﺍلتنفيﺫية.

االنحراف الوزن
قيمة
المتوسط
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي
4.1429

0.540

0.000 8.332 82.86

الترتيب

5

يتﻡ ﺍإلفصاﺡ عﻥ جميع ﺍلمعلﻭماﺕ ﺫﺍﺕ ﺍألهمية
2

ﺍلنسبية ،ﺇضافة ﺇلى تلﻙ ﺍلتي حﺩﺩها ﺍلقانﻭﻥ في ﺍلﻭقﺕ
ﺍلمناسﺏ ﻭبما يضمﻥ ﻭصﻭل ﺍلمعلﻭمة ﺇلى جميع

200

4.0816

0.607

0.000 6.710 81.63

7

ﺃصحاﺏ ﺍلمصالح.
3

ﺍلمصﺭﻑ يلتﺯﻡ بعﺭﺽ بياناته ﺍلمالية على مﺩقﻕ
خاﺭجي ﺫﻭ كفاءة ﻭسمعة مهنية محتﺭمة.

 4يتمتع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء مهمته.

215

4.3878

0.533

0.000 11.661 87.76

1

214

4.3673

0.487

0.000 12.465 87.35

2

يحافﻅ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ مﻥ خالل نشﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ
5

ﺍلخاصة بهيكل ﺭﺃﺱ ﺍلمال ﻭتسهيالﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلصلة ﻭبيع
ﺃﻱ جزء مﻥ ﺃسهﻡ أعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على مصالح

207

4.2245

0.511

0.000 9.926 84.49

3

صغاﺭ ﺍلمالﹼﻙ.
6

يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك
غير أخالقي.

 7يتم اإلفصاح عن عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة.
8

9

يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية واظهار
فاعليته وقوته.
يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين
التنفيذيين.
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184

3.7551

0.804

0.031 2.220 75.10

10

191

3.8980

0.549

0.000 5.070 77.96

9

202

4.1224

0.484

0.000 8.994 82.45

6

206

4.2041

0.539

0.000 9.139 84.08

4

رقم

الفقرة

الفقرة

10

مجموع
االستجابات

يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا باإلضافة إلى
اإلفصاحات اإلجبارية.
الدرجة الكلية للمحور

االنحراف الوزن
قيمة
المتوسط
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

199

4.0612

0.475

0.000 8.276 81.22

2021

4.1245

0.359

0.000 12.192 82.49

الترتيب

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي)  )% 22049وهو أكبر من((%20
ومستوى الداللة يساوي ) (0.000وهي أقل من ) (0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن
المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين تلتزم بمبدأ اإلفصاح والشفافية بمستوى ال يقل عن
(. )% 70
ويتضح من الجدول (:)30
أن أعلى فقرة في المجال كانت:
احتلررت المرتبررة األولررى الفق ررة ( )3برروزن نسرربي قرردره ( )%22026والترري نصررت علررى" ﺍلمصﺭﻑيلتﺯﻡ بعﺭﺽ بياناته ﺍلمالية على مﺩقﻕ خاﺭجي ﺫﻭ كفاءة ﻭسمعة مانية محتﺭمة ".
وتعزو الباحثة تلك النتيجة الى أن المصرف يحرص على عرض بياناته المالية على مردقق خرارجي
يتمتع بكفاءة وسمعة مهنية عالية ،وهذا له أثر إيجابي على قدرة المصرف علرى الوقروف علرى أبررز
اإلشكاليات وتحديدها وهو ما يساعد المصرف على وضع الحلول واالجراءات المناسبة لتفاديها.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ابوموسري (3880م) من حيث االلتزام بحماية حقوق المساهمين
واإلفصاح لهم عن أي سلوك غير أخالقي.
واختلفت مع دراسة ابوحمام (3883م)( ودراسة اليقة (3883م) من حيث المعلومات التى يقوم
المصرف باالفصاح عنها غير كافية.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت:
-احتلت المرتبرة األخيررة الفقررة ( )6بروزن نسربي قردره ( )%25010والتري نصرت علرى" يةتم اإلفصةاح

للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير أخالقي ".
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وتع ررزو الباحثر رة تل ررك النتيج ررة ال ررى قي ررام المص رررف باإلفص رراح للمس رراهمين واعالمه ررم عن ررد وج ررود أو
ممارسة سلوك غيرر أخالقري ممرا سريعزز ثقرة المسراهمين فري المصررف وهرذا سريعزز مبردأ اإلفصراح

والشفافية للمساهمين.

واتفقررت هررذه النتيجررة مررع د ارسررة عبدالحميررد 3858م ود ارسررة أبوموسرراري 3880م أن اإلفصرراح عررن
الحد االدنى من المعلومات يزيد من ثقة المساهمين.

واختلفررت مررع د ارسررة اليقررة 3883م والتررى توصررلت الررى أن عرردم كفايررة المعلومررات المفصررح عنهررا ال
يلبى احياجات المواطنين.

أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (.)%22049
 .5تطبق المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين قاعدة "حماية المستثمرين" والمعاملة
المتكافئة لام بمستوى ال يقل عن (.)% 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)31التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور
وكذلك ترتيباا
رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

الترتيب

يحﻕ ألﻱ مساهﻡ ﺍالستفساﺭ مﻥ ﺍلمﺭﺍجع
1

ﺍلخاﺭجي عﻥ ﺃمﻭﺭ ﺍلمصﺭﻑ خالل االجتماع

202

4.122

0.526

82.45

8.288

0.000

2

السنوي للهيئة العامة.
ﺍلمصﺭﻑ ملتﺯﻡ بالمعاملة ﺍلعاﺩلة مع جميع
ﺍلمساهميﻥ مع ضماﻥ عﺩﻡ تسﺭيﺏ ﺍلمعلﻭماﺕ
2

مﻥ ﺩﺍخل ﺍلمصﺭﻑ لبعﺽ ﺍلمساهميﻥ ﺩﻭﻥ

200

4.082

0.571

81.63

7.125

0.000

3

غيﺭهﻡ ﻁالما لﻡ يتﻡ ﺍإلفصاﺡ عﻥ هﺫه
ﺍلمعلﻭماﺕ.
يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص
3

الطبيعي واالعتباري بأال يزيد عن  ،%58وفي
حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة

195

3.980

0.629

79.59

5.339

0.000

4

المسبقة من سلطة النقد.
4

لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ بأال تﺯيرﺩ مرساهمة
مجمﻭعرة ﺍلمصالح ﺍلمﺭتبﻁة والمشتركة

191

119

3.898

0.621

77.96

4.488

0.000

7

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

الترتيب

ﻭﺍلعائلية (ﺍلﺩﺭجة ﺍألﻭلى ﻭﺍلثانية) عﻥ
%58مﻥ ﺃسهﻡ ﺍلمصﺭﻑ ،ﻭفري حرال تجاﻭﺯ
ﺫلﻙ يتﻡ ﺍلحصﻭل على ﺍلمﻭﺍفقة ﺍلمرسبقة مرﻥ
سلﻁة ﺍلنقﺩ.
لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ برأال تقرل حرصﺹ
5

مﺅسرسي ﺍلم رصﺭﻑ ع رﻥ %38ﻭال تﺯي رﺩ
ع رﻥ  %38م رﻥ ﺭﺃﺱ ﺍلمال ،ﻭيﻁﺭﺡ ﺍلباقي

192

3.918

0.702

78.37

4.170

0.000

5

لالكتتاب ﺍلعاﻡ.
للهيئة ﺍلعامة ﺍلحﻕ في تعييﻥ ﻭفصل أعضاء
6

ﺍلمجلﺱ ،ﺯياﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍلمال ،ﺍلتصﺭﻑ في

190

3.878

0.696

77.55

3.796

0.000

6

ﺃصﻭل ﺍلمصﺭﻑ.
يحﺭﺹ ﺍلمساهمﻭﻥ على حضﻭﺭ ﺍجتماعراﺕ
7

ﺍلهيئرة ﺍلعامة ،ﻭمماﺭسة حقهﻡ في ﺍلتصﻭيﺕ،
ﺍالستفساﺭ مرﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي عﻥ ﺃمﻭﺭ

203

4.143

0.540

82.86

8.332

0.000

1

ﺍلمصﺭﻑ ﺍلمالية.

الدرجة الكلية للمحور

1373

4.0029

0.396

80.06

8.888

0.000

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي ) )% 20006وهو أكبر من ((%70
ومستوى الداللة يساوي ) (0.000وهي أقل من ) (0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة ال يتفقون على
أن المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين تطبق قاعدة "حماية المستثمرين" والمعاملة
المتكافئة لام بمستوى ال يقل عن(.)% 70
ويتضح من الجدول (:)31
أن أعلى فقرة في المجال كانت:
احتلر ررت المرتبر ررة األولر ررى الفق ر ررة ( )2بر رروزن نسر رربي قر رردره ( )%22026والتر رري نصر ررت علر ررى" يحﺭﺹ
ﺍلمساهمﻭﻥ على حضﻭﺭ ﺍجتماعةةةةةاﺕ ﺍلايئةةةةةة ﺍلعامة ،ﻭمماﺭسة حقاﻡ في ﺍلتصﻭيﺕ ،ﺍالستفساﺭ
مةﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي عﻥ ﺃمﻭﺭ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلمالية "
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وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى الحرص الشديد من المساهمون على المشاركة في اجتماعرات الهيئرة
العام ررة واداكه ررم الكام ررل بحق رروقهم الت ررى يوفره ررا النظ ررام األساس رري للمص رررف ف رري ممارس ررة حقه ررم ف رري
التصررويت النتخابررات مجلررس إدارة المصرررف واعطررائهم الحريررة فرري اختيررار مررن يرررونهم مناسرربا فرري
تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم داخل مجلس إدارة المصرف.
كما يتضح من النتيجة توفر اإلمكانية والحق للمساهمين االستفسار من المراجع الخارجي للمصررف
عررن أي أمررور ماليررة تخررص المصرررف أو توضررح حقرروقهم وتقررديم مررا يلررزم مررن معلومررات تسرراعد فرري
طمئن رتهم وهررو مررا س ريعزز مررن ثقررتهم بالمصرررف باإلضررافة إلررى المسرراعدة فرري جررذب مسرراهمين جرردد
للمصرف.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ابوحمام (3883م ) التي توصلت إلى أن المساهمين يحرصون على
حضور اجتماعات الجمعية العامة وممارسة حقهم في التصويت الختيار مجلس االدارة.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت:
 احتلر ررت المرتبر ررة األخي ر ررة الفق ر ررة ( )4بر رروزن نسر رربي قر رردره ( )%22096والتر رري نصر ررت علر ررى" لﺩﻯﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ بأال تﺯيةةﺩ مةةساهمة مجمﻭعةةة ﺍلمصالح ﺍلمﺭتبﻁة والمشةةتركة ﻭﺍلعائلية (ﺍلﺩﺭجة
ﺍألﻭلى ﻭﺍلثانية) عﻥ %11مﻥ ﺃساﻡ ﺍلمصﺭﻑ ،ﻭفةةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةةال تجاﻭﺯ ﺫلﻙ يتﻡ ﺍلحصﻭل على
ﺍلمﻭﺍفقة ﺍلمةسبقة مةﻥ سلﻁة ﺍلنقﺩ " .
وتعررزو الباحث رة هررذه النتيجررة المرتفعررة نسرربيا إلررى الت رزام المصرررف برراللوائح الصررادرة مررن سررلطة النقررد
والمتعلق ررة ب ررأال تزي ررد مس رراهمة مجموع ررة المص ررالح المرتبط ررة والمش ررتركة والعائل ررة م ررن الدرج ررة األول ررى
والثانية عن ما نسبته ( )%10من أسهم المصرف مما سيحد من نفوذ هذه المجموعات ويساعد فري
جذب المزيرد مرن المسراهمين وعردم تكروين مجموعرة ضرغط ومصرالح قرد يكرون لهرا األثرر السرلبي فري
عمل وسلوك المصرف.
كمررا يلتررزم المصرررف فرري حررال موافقررة سررلطة النقررد علررى زيررادة أسررهم هررذه المجموعررات بصررفته الجهررة
المسؤولة عن تنظيم ومراقبة العمل المصرفي في فلسطين.
واتفقررت هررذه النتيجررة مررع د ارسررة الع ازي رزة 3883م والتررى توصررلت الررى الت رزام المصررارف الفلسررطينية
بتعليمات سلطة النقد.
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (.)%20006
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 .2توفر المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين نرام تعويضات و مكآفات عادلة لمورفياا
بمستوى ال يقل عن (.) % 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)32التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور
وكذلك ترتيباا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

2

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف
المحوري

الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
النسبي

الترتيب

يﻭجﺩ نﻅاﻡ تعﻭيضاﺕ ﻭمﻜافآﺕ معتمﺩ مﻥ قبل

182

3.714

1.155

74.29

1.299

0.200

1

هناك هيكل أجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية

165

3.367

1.185

67.35

0.784

0.437

5

مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭمعﺭﻭﻑ لﺩﻯ ﺍلعامليﻥ
ﻭﺍلحياﺩية
يتﻡ تحﺩيﺩ مﻜافآﺕ ﺃعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بشﻜل

3

عاﺩل مﻥ خالل لجنة" ﺍلمكافآﺕ ﻭﺍلتعﻭيضاﺕ"

178

3.633

1.035

72.65

0.897

0.374

3

المشكلة بقرار من ﺍلمجلﺱ
4

يتﻡ ﺇقﺭﺍﺭ ﺍلمكافآﺕ ﻭﺍلبﺩالﺕ للمﻭﻅفيﻥ مﻥ خالل
لجنة ﺫﺍﺕ صالحية تتصﻑ بالنﺯﺍهة ﻭﺍلكفاءة.

172

3.510

1.157

70.20

0.062

0.951

4

يحافﻅ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ مﻥ خالل نشﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ
5

ﺍلخاصة بهيكل ﺭﺃﺱ ﺍلمال ﻭتسهيالﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلصلة
ﻭبيع ﺃﻱ جزء مﻥ ﺃسهﻡ أعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على

185

3.776

0.798

75.51

2.418

0.019

مصالح صغاﺭ ﺍلمالﹼﻙ.

الدرجة الكلية للمحور

882

3.6000

0.940

72.00

0.745

0.460

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي ) )%22000وهو أكبر من ((%20
ومستوى الداللة يساوي )(0.460وهي أكبر من ) (0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن
المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين توفر نرام تعويضات و مكآفات عادلة لمورفياا
بمستوى ال يقل عن ( .)%70ويتضح من الجدول (:)32
أن أعلى فقرة في المجال كانت:
-احتلررت المرتبررة األولررى الفق ررة ( )1برروزن نسرربي قرردره ( )%24029والترري نصررت علررى" يﻭجﺩ نﻅاﻡ

تعﻭيضاﺕ ﻭمﻜافآﺕ معتمﺩ مﻥ قبل مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭمعﺭﻭﻑ لﺩﻯ ﺍلعامليﻥ ".
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وتعزو الباحثة تلك النتجرة إلرى إدراك المصررف إلرى أهميرة وجرود نظرام محردد للتعويضرات ومعرروف
لدى العاملين ،وهو ما سيمثل األمان الوظيفي للعاملين مما سريكون لره برالغ األثرر فري أداء العراملين
وانتمائهم الوظيفي للمصرف .كما يمثل وجرود نظرام حروافز ومكافرآت عرادل للعراملين وهرو مرا يعكرس
فهم المصرف ألهمية الموارد البشرية بصفتها أحد أهم عناصر النجاح للمصرف وتقديم ما يلرزم مرن
حوافز مادية ومعنوية في إطار نظام معتمد ومنشور.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

 -احتلت المرتبة األخيرة الفقرة ( )2بوزن نسربي قردره ( )%62035والتري نصرت علرى" هنةاك هيكةل

اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية ﻭﺍلحياﺩية ".
وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلرى أن المصررف يحررص علرى وجرود هيكرل أجرور واضرح يتسرم بالعدالرة
والموض رروعية بش رركل مقب ررول وه ررذا يحت رراج إل ررى إجر رراء مراجع ررات ح ررول هيك ررل األج ررور بش رركل دوري
وضرورة ربطه بمعدالت غالء المعيشة مما سيساعد في تحقيق نسبة أعلى من رضى الموظفين.
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (.)%72.00
 .7يوثر تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على تحسين أداء المصارف اإلسالمية العاملة في
فلسطين بمستوى ال يقل عن (.) % 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)33التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور
وكذلك ترتيباا
رقم
الفقرة

1

2

3

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المحوري النسبي

قيمة
قيمة T
المعنوية

الترتيب

يلعﺏ تﻁبيﻕ مباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية ﺩﻭﺭﺍ

202

4.1224

0.484

82.45

8.994

0.000

3

يﺯيﺩ تﻁبيﻕ الحوكمة مﻥ فاعلية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ

200

4.0816

0.571

81.63

7.125

0.000

4

تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ ﺍلحﻭكمة ﺍلمﺅسسية يشعﺭ

203

4.1429

0.456

82.86

9.859

0.000

2

مهما في تجنيﺏ ﺍلمصﺭﻑ مخاﻁﺭ ﺍلتعثﺭ.
ﻭتجنﺏ ﺍلفشل ﺍلمالي ﻭﺍإلﺩﺍﺭﻱ.
ﺍلمساهميﻥ بالثقة و يعزز ضمان حقوقهم.
ﺍلثقة ﺍلمتﺯﺍيﺩﺓ في ﺍلمصﺭﻑ كمؤسسة تﻁبﻕ

4

مباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية لها عالقة ﻭثيقة

202

بتﻁﻭﺭ مﺅشﺭﺍﺕ اداء ﺍلمصﺭﻑ.
123

4.1224

0.484

82.45

8.994

0.000

1

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المحوري النسبي

قيمة
قيمة T
المعنوية

الترتيب

تتﻭفﺭ تشﺭيعات ﻭﺍضحة تحﺩد ﺍلمسئﻭلياﺕ مع
5

ضماﻥ تحقيﻕ مصالح ﺍلجمهﻭﺭ في

195

3.9796

0.433

79.59

7.762

0.000

5

المؤسسات ﺍلمﺩﺭجة.
6

يتﻭفﺭ ﺇﻁاﺭ تنﻅيمي فعال يضبﻁ جﻭﺍنﺏ
الحوكمة كافة ألداء المؤسسات.

196

4.0000

0.577

80.00

6.062

0.000

6

يتﻭفﺭ هيكل تنﻅيمي ﻭﻭصﻑ ﻭﻅيفي ﻭتحﺩيﺩ
7

ﺍلمسﺅﻭلياﺕ والصالحيات يساهﻡ في تﻁﻭيﺭ

189

3.8571

0.707

77.14

3.536

0.001

8

الحوكمة.
تقﻭﻡ ﺍلهيئاﺕ ﺍإلشﺭﺍفية ﻭﺍلﺭقابية في ﺍلسﻭﻕ
8

بﻭﺍجبها بأسلﻭﺏ مهني ﻭﻁﺭيقة موضوعية

195

3.9796

0.520

79.59

6.456

0.000

لتنفيﺫ متﻁلباﺕ الحوكمة.

الدرجة الكلية للمحور

1582

4.0357

0.389

80.71

9.649

0.000

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي( )% 2002وهو أكبر من ( (%20ومستوى
الداللة يساوي ) (0.000وهي أقل من ) (0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن تطبيق
مبادئ الحكومة المؤسسية يؤثر على تحسين أداء المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين
بمستوى ال يقل عن (. )% 70
ويتضح من الجدول (:)33
أن أعلى فقرة في المجال كانت:
 احتلت المرتبة األولى الفقرة ( )4بوزن نسبي قدره ( )%22045والتي نصت على" ﺍلثقة ﺍلمتﺯﺍيﺩﺓفي ﺍلمصﺭﻑ كمؤسسةةةةةةةة تﻁبﻕ مباﺩﺉ الحوكمةةةةةةةة ﺍلمﺅسسية لاا عالقة ﻭثيقة بتﻁﻭﺭ مﺅشﺭﺍﺕ
أداء ﺍلمصﺭﻑ"
تعرزو الباحثررة هررذه النتيجررة المرتفعررة إلررى إدراك المصرررف بأهميررة الحكومررة المؤسسررية وحرصرره علررى
تطبيقهررا وثقترره الكبي ررة بأنهررا سررتعمل علررى تطرروير مؤش ررات األداء داخررل المصرررف وهومررا سررينعكس
باإليجاب على تحقيق أهداف المصرف وزيادة حجم االستثمارات وجذب المزيد من المساهمين.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت:
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 احتلت المرتبة األخيرة الفقررة الفقررة ( )2بروزن نسربي قردره ( )%22014والتري نصرت علرى" يتﻭفﺭهيكل تنﻅيمي ﻭﻭصﻑ ﻭﻅيفي ﻭتحﺩيﺩ ﺍلمسﺅﻭلياﺕ والصالحيات يساهﻡ في تﻁﻭيﺭ الحوكمة "
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الجيدة إلى حرص المصرف على توفير هيكل تنظيمي لﻺدارات والردوائر
واألقسررام ويب ررين العالق ررات بينه ررا وه ررو العنص ررر ال ررئيس الث رراني م ررن مب ررادئ اإلدارة المتعل ررق بالعملي ررة
التنظيم رري للمؤسس ررات .باإلض ررافة إل ررى وج ررود وص ررف وظيف رري مح رردد ودقي ررق لك ررل مكون ررات الهيك ررل
التنظيم رري يح رردد المس ررؤوليات والصر رالحيات وه ررو م ررا س ررينعكس باإليج رراب ف رري تنظ رريم العم ررل داخ ررل
المصرف ووحدة األوامر مما سيساعد في رفع معدالت أداء المصرف .
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (.)%20021
 .8يوثر تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على جذب االستثمارات في المصارف اإلسالمية
العاملة في فلسطين بمستوى ال يقل عن ()% 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم( :)34التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور
وكذلك ترتيباا
رقم
الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المحوري النسبي

قيمة
قيمة T
المعنوية

الترتيب

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى وجود
1

المنافسة الكاملة في السوق المالي وذلك
بتوفير عدد كبير من المستثمرين ،ويقلل من

203

4.1429

0.500

82.86

9.000

0.000

3

فرص نشوء االحتكار.
2

3

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى عمق

202

4.1224

0.484

82.45

8.994

0.000

4

المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى

205

4.1837

0.486

83.67

9.843

0.000

1

واتساع السوق المالي.
زيادة ثقة المؤسسات المدرجة في السوق.
حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين

4

على المعلومات الداخلية يزيد من ثقة

194

3.9592

0.644

79.18

4.990

0.000

9

المساهمين في السوق المالي.
توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة
5

األسهم داخل كل فئة وموافقتهم على أي

200

تغيرات في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة
125

4.0816

0.672

81.63

6.059

0.000

7

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المحوري النسبي

قيمة
قيمة T
المعنوية

الترتيب

في السوق المالي.
احترام حقوق األطراف ذات الصلة أو
6

المصلحة في الشركة كما حددها القانون يؤدي

204

4.1633

0.624

83.27

7.440

0.000

2

إلى زيادة ثقة المستثمرين بهذه المؤسسات.
توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات
7

ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة يزيد

202

4.1224

0.564

82.45

7.726

0.000

5

درجة الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي.
يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى ضمان قدر
8

مالئم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة األسهم

201

4.1020

0.549

82.04

7.670

0.000

6

على تحقيق عائد مناسب الستثماراتهم.
قد يدفع المستثمرين عالوة أو زيادة ألسهم
9

الشركات التي يعتبرونها ذات نظم حوكمة
مؤسسية.

الدرجة الكلية للمحور

196

1807

4.0000

4.0975

0.577

0.413

80.00

81.95

6.062

10.127

0.000

0.000

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساو ) )% 81.95وهو أكبر من ) )%70ومستوى
الداللة يساوي ) (0.000وهي أقل من ) (0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن تطبيق
مبادئ الحكومة المؤسسية يؤثر في جذب االستثمارات في المصارف اإلسالمية العاملة في
فلسطين بمستوى ال يقل عن (. )% 70
ويتضح من الجدول (:)34
أن أعلى فقرة في المجال كانت:
 احتلررت المرتبررة األولررى الفق ررة ( )3برروزن نسرربي قرردره ( )%23062والترري نصررت علررى" المعاملةةةالعادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى زيادة ثقة المؤسسات المدرجة في السوق ".
وتعرزو الباحثرة هرذه النتيجرة إلرى حررص واهتمررام إدارة المصررف بتروفير عدالرة وانصراف فري التعامررل
مع جميع المساهمين وذلرك اليمانهرا وقناعتهرا فري أن ذلرك يرؤدي إلرى زيرادة ثقرة المؤسسرات المدرجرة
فرري السرروق ،ويحقررق امتيررازات إضررافية للمصرررف وتعررزز مررن مكانترره لرردى المؤسسررات المدرجررة فرري
السوق وبالتالي جذب مساهمين جدد وفتح استثمارات جديدة.
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اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبوموساري (3880م) والتى توصلت الى المعاملة العادلة للمساهمين
تأثر في كفاءة سوق فلسطين لالوراق المالية.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت:
 احتلت المرتبة األخيرة الفقرة ( )4بوزن نسبي قدره ( )%29012والتي نصرت علرى" حرةر االتجةارأو التةةداول لحسةةاب المطلعةةين علةةى المعلومةةات الداخليةةة يزيةةد مةةن ثقةةة المسةةاهمين فةةي السةةوق
المالي ".
ترررى الباحثررة أن هررذه النسرربة مرتفعررة وتعررزي ذلررك إلررى اهتمررام المصرررف بس ررية المعلومررات الخاصررة
بالمساهمين والمستثمرين وأخذ اإلجراءات كافة التي تحد وتحظر من االتجار بهذه المعلومات ،وهذا
يزيد من ثقة المساهمين ويضمن الخصوصية ويحافظ على سرية المعلومات.
أما الدرجة الكلية للمجال فقد حصل على وزن نسبي (.)%21095
 .1تواجه المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين عدة معوقات في تطبيق مبادئ الحكومة
المؤسسية بمستوى ال يقل عن (.)% 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم( :)35التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور
وكذلك ترتيباا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

2

3
4
5
6

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

الترتيب

عﺩﻡ ﻭضﻭﺡ ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﻭﺍللﻭﺍئح لﺩﻱ الشركات

171

3.4898

0.960

69.80

0.074

0.941

4

سيﻁﺭﺓ ملكية ﺍإلفﺭﺍﺩ علي ﺇﺩﺍﺭﺓ الشركات

177

3.6122

1.017

72.24

0.773

0.443

3

عﺩﻡ كفاءة ﺃجهﺯﺓ الرقابة ﺍلﺩﺍخلية ﻭضعﻑ

169

3.4490

1.119

68.98

0.319

0.751

5

181

3.6939

1.084

73.88

1.252

0.217

1

160

3.2653

1.056

65.31

1.555

0.126
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179

3.6531

0.925

73.06

1.158

0.253

2

ﺍلمﺩﺭجة في ﺍلسوق المالي.
ﺍلقﻁاﻉ ﺍلخاﺹ.
ﺩﻭﺭها في ﺍلﺭقابة علي الشركات ﺍلمﺩﺭجة.
ضعﻑ ﺍلﻭعي ﺍالستثماﺭﻱ لﺩﻱ األفراد.
ال تﻭفﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ المصارف ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلالﺯمة
بالﺩقة ﻭﺍلسﺭعة ﺍلمﻁلﻭبة للمستثمﺭيﻥ.
عﺩﻡ تنﻅيﻡ مهنة ﺍلمﺭﺍجعة بشكل سليﻡ يحﺩ

122

رقم
الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

الترتيب

مﻥ ﺍلقﺩﺭﺓ علي تﻁبيﻕ الحوكمة.
7

ال تﻭفﺭ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية للمصرف ﺍلثقة
ﻭﺍلمﻭضﻭعية للمستثمﺭيﻥ.

الدرجة الكلية للمحور

160

3.2653

1.114

65.31

1.475

0.147

1197

3.4898

0.896

69.80

0.080

0.937

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي  % 69020وهو أقل من  %20ومستوى
الداللة يساوي  0.937وهي أكبر من  0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن المعوقات
في تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية في المصارف اإلسالمية تقل عن (.) % 70
ويتضح من الجدول (:)35
أن أعلى فقرة في المجال كانت:
 احتلت المرتبة األولى الفقرة ( )4بوزن نسبي قدره ( )%23022والتري نصرت علرى" ضعﻑ ﺍلﻭعيﺍالستثماﺭﻱ لﺩﻱ األفراد ".
ترى الباحثة أن هناك ضعف في الوعي اإلستثماري لدى األفراد ويتوجب على المصرف العمل على
زيررادة الرروعي اإلسررتثماري لرردى األف رراد ووضررع الخطررط المناسرربة التررى تعررزز مررن ذلررك لمررا لزيررادة هررذا
الوعي من دور مهم وفاعل في زيادة حجم االستشمار لدى األفراد ،ويمكن معالجة هذا الضعف مرن
خالل نشر منشورات توعية ،أو من خالل ندوات توعية.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبوموسري (3880م) والداعور (3883م) من حيث وجود ضعف في
الوعي اإلستثماري لدى األفراد المتعاونين مع المصرف.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت:
الفق ر ررة ( )5والتر رري نصر ررت علر ررى" ال تﻭفﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ المصةةةةةارف ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلالﺯمة بالﺩقة ﻭﺍلسﺭعةﺍلمﻁلﻭبة للمستثمﺭيﻥ " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%65031
يتضح من خالل هذه النتيجة وجود بطء في توفير المعلومات الالزمة للمسرتثمرين وتررى الباحثرة أن
ذلك مداعاة للقلق لما لهذه الميزة من أثر في زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين فري المصررف ومردى
توفر المعلومات والبيانات الدقيقة والالزمة لهم وبالسرعة التي ترضيهم ،وهذا يدعو الى ضررورة اخرذ
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المصرف االجراءات المناسربة وتبسريطها بغيرة تمكرين المسراهمين مرن الحصرول علرى مرا يلرزمهم مرن
معلومات.
أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (.)%69020
 .10سبل تحسين مستوى تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية في المصارف اإلسالمية العاملة
في فلسطين بمستوى ال يقل عن (.)% 70
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  Tللعينة الواحدة والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)32التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة " "Tلكل فقرة من فقرات المحور
وكذلك ترتيباا
رقم

الفقرة

الفقرة

1

2

3

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
قيمة
قيمة T
المعنوية
المحوري النسبي

الترتيب

يضع مجلس اإلدارة خطة لتطوير عالقته مع

192

3.9184

0.640

78.37

4.574

0.000

4

رسالة مجلس اإلدارة محددة وواضحة في

201

4.1020

0.510

82.04

8.262

0.000

2

لدى المصرف خطة بعيدة المدى لتطوير

198

4.0408

0.538

80.82

7.030

0.000

3

المساهمين المستثمرين.
أعمالها.
مستوى الخدمات المقدمة للزبائن.
يرسم المصرف ق اررات مستقبلية فيما يتعلق

4

بتصويب مسارات عمله قبل حدوث مشكالت
فيها.

الدرجة الكلية للمحور

202

793

4.1224

4.0459

0.484

0.458

82.45

80.92

8.994

8.337

0.000

0.000

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي  % 20092وهو أكبر من  %20ومستوى
الداللة يساوي  0.000وهي أقل من  0.05مما يعني أن آراء أفراد العينة يتفقون على أن سبل تحسين
مستوى تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية في المصارف اإلسالمية بمستوى ال يقل عن () % 20
ويتضح من الجدول (:)36
أن أعلى فقرة في المجال كانت:

 احتلت المرتبة األولى الفقرة ( )4بوزن نسبي قدره ( )%22045والتي نصت على" يرسم المصرفق اررات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات عمله قبل حدوث مشكالت فياا ".
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1

تعزو الباحثة هذه النتيجة المرتفعة الى وجود نظام للمتابعة وتقرويم اإلجرراءات ومسرارات العمرل كافرة
داخ ررل المص رررف ،ويعم ررل المص رررف وف ررق خط ررة إلدارة المخ رراطر والمش رراكل ي ررتم م ررن خالله ررا التنب ررؤ
بوجررود خلررل أو قصررور ويقرروم بالعمررل علررى إصرردار ق ر اررات مسررتقبلية تعمررل علررى تصررويب مسررارات
العمل قبل حدوث مشكالت ،وهذه السياسة تساعد المصرف على تفادي اي معيقات أو مشكالت قد
تؤدي الى حدوث ازمات قد تعييق المصرف عن تحقيق رؤياه وأهدافه.
وأن أدنى فقرة في المجال كانت:
 احتلت المرتبة األخيرة الفقرة ( )1بوزن نسبي قدره ( )%22032والتري نصرت علرى" يضةع مجلةساإلدارة خطة لتطوير عالقته مع المساهمين المستثمرين "
علررى الرررغم مررن احررتالل الفق ررة المرتبررة األخي ررة لكررن وزنهررا النسرربي مرتفررع ،وهررذا يرردل علررى اهتمررام
المصررف بتطروير العالقرة مرع المسرراهمين والمسرتثمرين بشركل دائرم ويرتم ذلررك مرن خرالل خطرة معرردة
لتطر رروير هر ررذه العالقر ررات ممر ررا يسر رراهم فر رري زير ررادة ثقر ررة المسر رراهمين بالمصر رررف وبالتر ررالي زير ررادة حجر ررم
االستثمارات داخل المصرف.
أما الدرجة الكلية للمجال فقد حصل على وزن نسبي (.)%20092
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الفرضية الثانية:
تنص الفرضية الثانية على "هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ≤ α

 0.005بين متوسطات تقديرات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف
االسالمية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية ،والمتغير الخاص بالبنك وهي

(الجنس – العمر – المؤهل العلمي – التخصص األكاديمي – المسمى الوريفي – اسم البنك)"
وينبثق عن الفرضية الثانية الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  0.005 ≤ αبين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة
تعزى إلى لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى)
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار"  " T.testوالجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)37المتوسطات واالنحرافات المحورية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس
االنحراف

المحور

الجنس

العدد

المتوسط

المحور األول :واقع تطبيق
المسئولين للمعايير األخالقية
في المصارف اإلسالمية في
فلسطين

ذكر

38

20.000

2.482

انثي

11

20.182

3.763

ذكر

38

61.289

7.203

انثي

11

59.455

9.363

ذكر

38

29.474

3.038

انثي

11

29.727

3.036

ذكر

38

41.526

3.985

انثي

11

40.273

1.272

ذكر

38

28.263

2.882

انثي

11

27.182

2.272

المحور الثاني :مدى تمتع
أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة
والنزاهة واالستقاللية في
المصارف اإلسالمية في
فلسطين
المحور الثالث :واقع تطبيق
مبدأ المساءلة في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الرابع :واقع تطبيق
مبدأ اإلفصاح والشفافية عن
المعلومات في المصارف
اإلسالمية في فلسطين

المحور الخامس :واقع تطبيق
قاعدة حماية المستثمرين
والمساهمين والمعاملة
المتكافئة لام في المصارف
اإلسالمية في فلسطين

المحوري

قيمة "ت"

0.189

0.851

غير دالة
إحصائيا

0.695

0.491

غير دالة
إحصائيا

0.244

0.808

غير دالة
إحصائيا

1.022

0.312

غير دالة
إحصائيا

1.143
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قيمة الداللة مستوى الداللة

0.259

غير دالة
إحصائيا

االنحراف

المحور

الجنس

العدد

المتوسط

المحور السادس :مدى تمتع
المصارف اإلسالمية في
فلسطين بنرام التعويضات
ومكافآت عادلة

ذكر

38

18.421

4.677

انثي

11

16.545

4.698

ذكر

38

198.974

18.269

انثي

11

193.364

17.806

ذكر

38

32.500

3.327

انثي

11

31.545

2.162

ذكر

38

37.079

3.679

انثي

11

36.182

3.945

ذكر

38

69.579

6.172

انثي

11

67.727

4.429

ذكر

38

25.079

5.678

انثي

11

22.182

7.897

ذكر

38

16.105

1.900

انثي

11

16.455

1.635

الدرجة الكلية الستبانة مدى
التزام المصرف بقواعد
الحوكمة المؤسسية

المحور األول :مدى تأثير
وجود نرام محكم وفعال
لحوكمة المصارف اإلسالمية
في فلسطين
المحور الثاني :أثر تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية العاملة في فلسطين
على جذب االستثمارات
الدرجة الكلية الستبانة دور
تطبيق الحوكمة على أداء
المصارف اإلسالمية فلسطين

المحور األول :التحديات
والمعوقات التي تواجه تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية
المحور الثاني :سبل تحسين
مستوى تطبيق الحوكمة في
المصارف اإلسالمية

المحوري

قيمة "ت"

1.170

قيمة الداللة مستوى الداللة

0.248

غير دالة
إحصائيا

0.902

0.372

غير دالة
إحصائيا

0.895

0.375

غير دالة
إحصائيا

0.701

0.487

غير دالة
إحصائيا

0.925

0.360

غير دالة
إحصائيا

1.361

0.180

غير دالة
إحصائيا

-0.552

0.583

غير دالة
إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )82وعند مستوى داللة (6.11 = )1.18
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )82وعند مستوى داللة (6.11 = )1.11

يتضرح مرن الجرردول السرابق أن قيمررة "ت" المحسروبة أقرل مررن قيمرة "ت" الجدوليررة فري جميةةع األبعةةاد،
وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.
من النتيجة السابقة يتضح ادراك جميع العاملين في المصارف(أفراد العينة) الهمية تطبيق
مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن متغير الجنس ،وذلك
يدل أنه ال توجد للعوامل شخصية أثر كبير في التعاطي معها ،وأن تطبيق مبادئ الحوكمة
الزامي في تطبيق بنودها.
وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة جودة(2002م) التي تدل على عدم وجود فروق في الجنس بين
الذكر واألنثى في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرف.
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 .2ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  0.005 ≤ αبين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة
تعزو لمتغير الفئة العمرية(أقل من  ، 25من  ،35-22من  ،45-32من  42فما فوق)
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين األحادي ""One Way ANOVA
والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)38مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير الفئة
العمرية
المحور
المحور األول :واقع
تطبيق المسئولين للمعايير
األخالقية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثاني :مدى تمتع
أعضاء مجلس اإلدارة
بالكفاءة والنزاهة
واالستقاللية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثالث :واقع
تطبيق مبدأ المساءلة في
المصارف اإلسالمية في
فلسطين
المحور الرابع :واقع
تطبيق مبدأ اإلفصاح
والشفافية عن المعلومات
في المصارف اإلسالمية
في فلسطين

المحور الخامس :واقع
تطبيق قاعدة حماية
المستثمرين والمساهمين
والمعاملة المتكافئة لام
في المصارف اإلسالمية
في فلسطين
المحور السادس :مدى
تمتع المصارف اإلسالمية
في فلسطين بنرام
التعويضات ومكافآت
عادلة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية متوسط المربعات

بين المجموعات

36.822

3

12.274

داخل المجموعات

333.096

45

7.402

المجموع

369.918

48

بين المجموعات

189.003

3

63.001

داخل المجموعات

2636.263

45

58.584

المجموع

2825.265

48

بين المجموعات

23.305

3

7.768

داخل المجموعات

410.899

45

9.131

المجموع

434.204

48

بين المجموعات

17.799

3

5.933

داخل المجموعات

599.263

45

13.317

المجموع

617.061

48

بين المجموعات

23.050

3

7.683

داخل المجموعات

345.929

45

7.687

المجموع

368.980

48

بين المجموعات

60.525

3

20.175

داخل المجموعات

999.475

45

22.211

المجموع

1060.000

48

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

1.658

0.189

1.075

0.851

0.446

0.999
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0.908

0.369

0.474

0.722

0.402

0.445

مستوى الداللة

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

المحور
الدرجة الكلية الستبانة
مدى التزام المصرف
بقواعد الحوكمة
المؤسسية

المحور األول :مدى تأثير
وجود نرام محكم وفعال
لحوكمة المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثاني :أثر تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية العاملة في
فلسطين على جذب
االستثمارات
الدرجة الكلية الستبانة
دور تطبيق الحوكمة على
أداء المصارف اإلسالمية
فلسطين
المحور األول :التحديات
والمعوقات التي تواجه
تطبيق الحوكمة في
المصارف اإلسالمية
المحور الثاني :سبل
تحسين مستوى تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية متوسط المربعات

بين المجموعات

1344.682

3

448.227

داخل المجموعات

14443.318

45

320.963

المجموع

15788.000

48

بين المجموعات

23.576

3

7.859

داخل المجموعات

440.424

45

9.787

المجموع

464.000

48

بين المجموعات

26.493

3

8.831

داخل المجموعات

636.773

45

14.151

المجموع

663.265

48

بين المجموعات

97.588

3

32.529

داخل المجموعات

1537.106

45

34.158

المجموع

1634.694

48

بين المجموعات

132.965

3

44.322

داخل المجموعات

1755.035

45

39.001

المجموع

1888.000

48

بين المجموعات

16.463

3

5.488

داخل المجموعات

144.884

45

3.220

المجموع

161.347

48

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

1.397

0.256

0.803

0.624

0.952

1.136

1.704

0.499

0.603

0.423

0.345

0.180

مستوى الداللة

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )45،3وعند مستوى داللة (4024 = )0001
ف الجدولية عند درجة حرية ( )45،3وعند مستوى داللة (2021 = )0005

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة
( )0005في جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة  ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير الفئة العمرية.
هذه النتيجة تدل على أن هناك ادراكا لجميع العاملين في المصارف(أفراد العينة) ألهمية تطبيق
مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن الفئة العمرية ،مما
يؤثر في تبني ثقافة وتوجهات متجانسة بين أفراد المصرف.
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هذه النتيجة اتفقت مع دراسة جودة(2002م) التي تدل على عدم وجود فروق في الفئة العمرية
في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرف
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.005 ≤ αبين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة
تعزى لمتغير المؤهل العلمي(دبلوم فأقل ،بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراه).
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين األحادي " One Way
 "ANOVAوالجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)31مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير المؤهل
العلمي
المحور

مصدر التباين

مجموع المربعات

المحور األول :واقع
تطبيق المسئولين للمعايير
األخالقية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثاني :مدى تمتع
أعضاء مجلس اإلدارة
بالكفاءة والنزاهة
واالستقاللية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثالث :واقع
تطبيق مبدأ المساءلة في
المصارف اإلسالمية في
فلسطين

المحور الرابع :واقع
تطبيق مبدأ اإلفصاح
والشفافية عن المعلومات
في المصارف اإلسالمية
في فلسطين

المحور الخامس :واقع
تطبيق قاعدة حماية
المستثمرين والمساهمين
والمعاملة المتكافئة لام
في المصارف اإلسالمية
في فلسطين
المحور السادس :مدى
تمتع المصارف اإلسالمية
في فلسطين بنرام
التعويضات ومكافآت

درجات
الحرية متوسط المربعات

بين المجموعات

19.495

2

9.748

داخل المجموعات

350.423

46

7.618

المجموع

369.918

48

بين المجموعات

282.451

2

141.226

داخل المجموعات

2542.814

46

55.279

المجموع

2825.265

48

بين المجموعات

3.762

2

1.881

داخل المجموعات

430.442

46

9.357

المجموع

434.204

48

بين المجموعات

7.388

2

3.694

داخل المجموعات

609.673

46

13.254

المجموع

617.061

48

بين المجموعات

11.877

2

5.939

داخل المجموعات

357.103

46

7.763

المجموع

368.980

48

بين المجموعات

29.808

2

14.904

داخل المجموعات

1030.192

46

22.395

المجموع

1060.000

48
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قيمة "ف"

قيمة
الداللة

1.280

0.288

2.555

0.201

0.279

0.765

0.665

0.089

0.819

0.758

0.471

0.519

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

المحور
عادلة

الدرجة الكلية الستبانة
مدى التزام المصرف
بقواعد الحوكمة
المؤسسية

المحور األول :مدى تأثير
وجود نرام محكم وفعال
لحوكمة المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثاني :أثر تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية العاملة في
فلسطين على جذب
االستثمارات
الدرجة الكلية الستبانة
دور تطبيق الحوكمة على
أداء المصارف اإلسالمية
فلسطين
المحور األول التحديات
والمعوقات التي تواجه
تطبيق الحوكمة في
المصارف اإلسالمية
المحور الثاني سبل
تحسين مستوى تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية متوسط المربعات

بين المجموعات

509.647

2

254.824

داخل المجموعات

15278.353

46

332.138

المجموع

15788.000

48

بين المجموعات

4.673

2

2.337

داخل المجموعات

459.327

46

9.985

المجموع

464.000

48

بين المجموعات

13.426

2

6.713

داخل المجموعات

649.840

46

14.127

المجموع

663.265

48

بين المجموعات

2.258

2

1.129

داخل المجموعات

1632.436

46

35.488

المجموع

1634.694

48

بين المجموعات

101.231

2

50.615

داخل المجموعات

1786.769

46

38.843

المجموع

1888.000

48

بين المجموعات

5.488

2

2.744

داخل المجموعات

155.859

46

3.388

المجموع

161.347

48

قيمة "ف"

0.767

0.234

0.475

0.032

1.303

0.810

قيمة
الداللة
0.470

0.792

0.625

0.969

0.282

0.451

مستوى الداللة

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )46،2وعند مستوى داللة (5010 = )0001
ف الجدولية عند درجة حرية ( )46،2وعند مستوى داللة (3020 = )0005

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة
( )0005في جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة  ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
هذا يدل على ادراك جميع العاملين في المصارف(أفراد العينة) ألهمية تطبيق مبادئ الحوكمة
في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن المؤهل العلمي ،وان بيئة العمل
المصرفي بيئة متجانسة إلى حد كبير.
هذه النتيجة اتفقت مع دراسة جودة(2002م) التي تدل على عدم وجود فروق في المؤهل العلمي
في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرف
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 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.005 ≤ αبين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة
تعزى لمتغير المسمى التخصص األكاديمي (إدﺍﺭﺓ ﺃعمال ،ﺍقتصاﺩ ،محاسبة ،علوم مالية
ومصرفية)
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين األحادي " One Way
 "ANOVAوالجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)40مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير التخصص
المحور

مصدر التباين

مجموع المربعات

المحور األول :واقع
تطبيق المسئولين للمعايير
األخالقية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثاني :مدى تمتع
أعضاء مجلس اإلدارة
بالكفاءة والنزاهة
واالستقاللية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثالث :واقع
تطبيق مبدأ المساءلة في
المصارف اإلسالمية في
فلسطين

المحور الرابع :واقع
تطبيق مبدأ اإلفصاح
والشفافية عن المعلومات
في المصارف اإلسالمية
في فلسطين

المحور الخامس :واقع
تطبيق قاعدة حماية
المستثمرين والمساهمين
والمعاملة المتكافئة لام
في المصارف اإلسالمية
في فلسطين
المحور السادس :مدى
تمتع المصارف اإلسالمية
في فلسطين بنرام
التعويضات ومكافآت
عادلة
الدرجة الكلية الستبانة
مدى التزام المصرف

درجات
الحرية متوسط المربعات

بين المجموعات

49.726

3

16.575

داخل المجموعات

320.192

45

7.115

المجموع

369.918

48

بين المجموعات

141.208

3

47.069

داخل المجموعات

2684.057

45

59.646

المجموع

2825.265

48

بين المجموعات

63.981

3

21.327

داخل المجموعات

370.223

45

8.227

المجموع

434.204

48

بين المجموعات

19.055

3

6.352

داخل المجموعات

598.006

45

13.289

المجموع

617.061

48

بين المجموعات

13.039

3

4.346

داخل المجموعات

355.941

45

7.910

المجموع

368.980

48

بين المجموعات

84.535

3

28.178

داخل المجموعات

975.465

45

21.677

المجموع

1060.000

48

بين المجموعات

1221.056

3

407.019

داخل المجموعات

14566.944

45

323.710

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

2.330

0.087

0.789

2.592

0.478

0.549

1.300

1.257
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0.506

0.064

0.699

0.651

0.286

0.300

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة

المحور
بقواعد الحوكمة
المؤسسية

المحور األول :مدى تأثير
وجود نرام محكم وفعال
لحوكمة المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثاني :أثر تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية العاملة في
فلسطين على جذب
االستثمارات
الدرجة الكلية الستبانة
دور تطبيق الحوكمة على
أداء المصارف اإلسالمية
فلسطين
المحور األول :التحديات
والمعوقات التي تواجه
تطبيق الحوكمة في
المصارف اإلسالمية
المحور الثاني :سبل
تحسين مستوى تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية

درجات
الحرية متوسط المربعات

مصدر التباين

مجموع المربعات

المجموع

15788.000

48

بين المجموعات

23.037

3

7.679

داخل المجموعات

440.963

45

9.799

المجموع

464.000

48

بين المجموعات

10.037

3

3.346

داخل المجموعات

653.228

45

14.516

المجموع

663.265

48

بين المجموعات

34.289

3

11.430

داخل المجموعات

1600.405

45

35.565

المجموع

1634.694

48

بين المجموعات

91.366

3

30.455

داخل المجموعات

1796.634

45

39.925

المجموع

1888.000

48

بين المجموعات

3.023

3

1.008

داخل المجموعات

158.324

45

3.518

المجموع

161.347

48

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

مستوى الداللة
إحصائيا

0.784

0.230

0.321

0.763

0.286

0.509

0.875

0.810

0.521

0.835

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )45،3وعند مستوى داللة (4024 = )0001
ف الجدولية عند درجة حرية ( )45،3وعند مستوى داللة (2021 = )0005

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة
( )0005في جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة  ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير التخصص.
هذا يدل على إدراك جميع العاملين في المصارف(أفراد العينة) ألهمية تطبيق مبادئ الحوكمة
في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن التخصص األكاديمي ،وأنه اليوجد
للعوامل الشخصية أثر كبير في التعاطي معها.
هذه النتيجة اتفقت مع دراسة جودة(2002م) التي تدل على عدم وجود فروق في متغير
التخصص األكاديمي في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرف.
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 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات
المبحوثين حول مستوى تطبيق التخطيط االستراتيجي تعزى إلى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من
 5سنوات ،من  10-2سنوات ،من  15-11سنة ،أكثر من  15سنوات).
وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين األحادي " One Way
 "ANOVAوالجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)41مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات
الخدمة
المحور

مصدر التباين

مجموع المربعات

المحور األول :واقع
تطبيق المسئولين للمعايير
األخالقية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثاني :مدى تمتع
أعضاء مجلس اإلدارة
بالكفاءة والنزاهة
واالستقاللية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثالث :واقع
تطبيق مبدأ المساءلة في
المصارف اإلسالمية في
فلسطين

المحور الرابع :واقع
تطبيق مبدأ اإلفصاح
والشفافية عن المعلومات
في المصارف اإلسالمية
في فلسطين

المحور الخامس :واقع
تطبيق قاعدة حماية
المستثمرين والمساهمين
والمعاملة المتكافئة لام
في المصارف اإلسالمية
في فلسطين
المحور السادس :مدى
تمتع المصارف اإلسالمية
في فلسطين بنرام
التعويضات ومكافآت
عادلة
الدرجة الكلية الستبانة
مدى التزام المصرف

درجات
الحرية متوسط المربعات

بين المجموعات

75.291

3

25.097

داخل المجموعات

294.627

45

6.547

المجموع

369.918

48

بين المجموعات

270.611

3

90.204

داخل المجموعات

2554.654

45

56.770

المجموع

2825.265

48

بين المجموعات

32.003

3

10.668

داخل المجموعات

402.201

45

8.938

المجموع

434.204

48

بين المجموعات

9.505

3

3.168

داخل المجموعات

607.556

45

13.501

المجموع

617.061

48

بين المجموعات

17.726

3

5.909

داخل المجموعات

351.254

45

7.806

المجموع

368.980

48

بين المجموعات

21.670

3

7.223

داخل المجموعات

1038.330

45

23.074

المجموع

1060.000

48

بين المجموعات

1570.818

3

523.606

داخل المجموعات

14217.182

45

315.937

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

3.833

0.016

دالة عند 0.05

1.589

1.194

0.235

0.757

0.313

1.657
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مستوى الداللة

0.205

0.323

0.872

0.524

0.816

0.190

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة

المحور

مصدر التباين

مجموع المربعات

المجموع

15788.000

48

بين المجموعات

18.632

3

6.211

داخل المجموعات

445.368

45

9.897

المجموع

464.000

48

بين المجموعات

68.562

3

22.854

داخل المجموعات

594.703

45

13.216

المجموع

663.265

48

بين المجموعات

37.053

3

12.351

داخل المجموعات

1597.641

45

35.503

المجموع

1634.694

48

بين المجموعات

198.141

3

66.047

داخل المجموعات

1689.859

45

37.552

المجموع

1888.000

48

بين المجموعات

0.446

3

0.149

داخل المجموعات

160.901

45

3.576

المجموع

161.347

48

بقواعد الحوكمة
المؤسسية

المحور األول :مدى تأثير
وجود نرام محكم وفعال
لحوكمة المصارف
اإلسالمية في فلسطين
المحور الثاني :أثر تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية العاملة في
فلسطين على جذب
االستثمارات
الدرجة الكلية الستبانة
دور تطبيق الحوكمة على
أداء المصارف اإلسالمية
فلسطين
المحور األول :التحديات
والمعوقات التي تواجه
تطبيق الحوكمة في
المصارف اإلسالمية
المحور الثاني :سبل
تحسين مستوى تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية

درجات
الحرية متوسط المربعات

قيمة "ف"

قيمة
الداللة

مستوى الداللة
إحصائيا

0.628

1.729

0.348

1.759

0.042

0.601

0.174

0.791

0.169

0.989

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا
غير دالة
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )45،3وعند مستوى داللة (4024 = )0001
ف الجدولية عند درجة حرية ( )45،3وعند مستوى داللة (2021 = )0005

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة
( )0005في جميع المحاور عدا المحور األول :واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في
المصارف اإلسالمية في فلسطين أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
سنوات الخدمة.
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى
داللة ( )0005في المحور األول:وهو واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
ويتضح من النتيجة السابقة أنه يدل على إدراك جميع العاملين في المصارف(أفراد العينة)
الهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن سنوات
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الخدمة ،في جميع المحاور عدا المحور األول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في
المصارف اإلسالمية في فلسطين ،وذلك يرجع ألهمية سنوات الخدمة في هذا المحور.
هذه النتيجة اتفقت مع دراسة جودة( )2002التي تدل على عدم وجود فروق في متغير سنوات
الخدمة في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرف في جميع المحاور ماعدا المحور األول اختلفت
معه وهو واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين .
ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه المحوري والجداول التالية توضح
ذلك:
جدول رقم( :)42يوضح اختبار شيفيه في المحور األول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين تعزى لمتغير الخبرة

 5سنوات فاقل

 5سنوات فاقل

من 01-6سنوات

من 05-00سنه

 06سنه فاكثر

20.600

19.095

18.500

21.588

0

20.600
من 01-6سنوات

0

1.505

19.095
من 05-00سنه

2.100

0.595

0

18.500
 06سنه فاكثر

0.988

*2.493

3.088

0

21.588

*دالة عند 0001
يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين من  10-6سنوات وبين الخبرة االكثر من  16سنة
لصالح الخبرة االكثر من  16سنة  ،ولم يتضح فروق في الخبرات األخرى.
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 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى داللةة  0.005 ≤αبةين متوسةطات تقةديرات
المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلسةالمية العاملةة فةي قطةاع غةزة
تعزى للمتغيرات الخاصة بالبنك (اسم البنك)؟

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار " "T. testوالجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()43

المتوسطات واالنحرافات المحورية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير اسم البنك
المحور
المحور األول :واقع تطبيق
المسئولين للمعايير األخالقية
في المصارف اإلسالمية في اإلسالميالفلسطيني
فلسطين
المحور الثاني :مدى تمتع
اإلسالميالعربي
أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة
والنزاهة واالستقاللية في
اإلسالميالفلسطيني
المصارف اإلسالمية في
فلسطين
اإلسالميالعربي

المحور الثالث :واقع تطبيق
مبدأ المساءلة في المصارف
اإلسالميالفلسطيني
اإلسالمية في فلسطين
اإلسالميالعربي

المحور الرابع :واقع تطبيق
مبدأ اإلفصاح والشفافية عن
المعلومات في المصارف اإلسالميالفلسطيني
اإلسالمية في فلسطين

اإلسالميالعربي

المحور الخامس :واقع تطبيق
قاعدة حماية المستثمرين
والمساهمين والمعاملة
المتكافئة لام في المصارف اإلسالميالفلسطيني
اإلسالمية في فلسطين
تمتع
المحور السادس :مدى
اإلسالميالعربي
المصارف اإلسالمية في
فلسطين بنرام التعويضات اإلسالميالفلسطيني
ومكافآت عادلة
اإلسالميالعربي

الدرجة الكلية الستبانة مدى
التزام المصرف بقواعد
اإلسالميالفلسطيني
الحوكمة المؤسسية

اإلسالميالعربي

المحور األول :مدى تأثير
وجود نرام محكم وفعال
لحوكمة المصارف اإلسالمية اإلسالميالفلسطيني
في فلسطين
اإلسالميالعربي

المحور الثاني :أثر تطبيق

اإلسالميالعربي

االنحراف

العدد

المتوسط

20

21.700

2.130

29

18.897

2.610

20

64.500

7.280

29

58.379

7.007

20

29.500

3.069

29

29.552

3.019

20

42.000

3.554

29

40.724

3.575

20

28.850

2.477

29

27.448

2.861

20

18.450

5.530

29

17.690

4.107

20

205.000

18.595

29

192.690

16.283

20

32.900

2.049

29

31.862

3.642

20

37.850

2.834

المحوري

قيمة "ت"

3.974

2.958

-0.059

0.000

دالة عند 0.01

0.005

دالة عند 0.01

0.954

غير دالة
إحصائيا

1.231

0.225

غير دالة
إحصائيا

1.778
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قيمة الداللة مستوى الداللة

0.082

غير دالة
إحصائيا

0.553

0.583

غير دالة
إحصائيا

2.454

1.152

0.018

دالة عند 0.05

0.255

غير دالة
إحصائيا

1.542

0.130

غير دالة

المحور
الحوكمة في المصارف
اإلسالمية العاملة في فلسطين اإلسالميالفلسطيني
على جذب االستثمارات
الدرجة الكلية الستبانة دور
تطبيق الحوكمة على أداء
المصارف اإلسالمية فلسطين اإلسالميالفلسطيني
اإلسالميالعربي

المحور األول :التحديات
والمعوقات التي تواجه تطبيق
الحوكمة في المصارف
اإلسالميالفلسطيني
اإلسالمية
اإلسالميالعربي

المحور الثاني :سبل تحسين
مستوى تطبيق الحوكمة في
اإلسالميالفلسطيني
المصارف اإلسالمية
اإلسالميالعربي

االنحراف

العدد

المتوسط

29

36.207

4.135

20

70.750

4.399

29

68.069

6.497

20

23.950

7.891

29

24.759

4.990

20

16.400

1.635

29

16.034

1.973

المحوري

قيمة "ت"

قيمة الداللة مستوى الداللة
إحصائيا

1.606

0.115

غير دالة
إحصائيا

-0.440

0.662

غير دالة
إحصائيا

0.682

0.499

غير دالة
إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )82وعند مستوى داللة (6.11 = )1.18

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )82وعند مستوى داللة (6.11 = )1.11

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع المحاور
عدا المحور األول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين
و المحور الثاني مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين  ،والدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية
وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير البنك.
يتضح مرن الجردول السرابق أن قيمرة "ت" المحسروبة أكبرر مرن قيمرة "ت" الجدوليرة فري المحرور األول
واقررع تطبيررق المسررئولين للمعررايير األخالقيررة فرري المصررارف اإلسررالمية فرري فلسررطين و المحررور الثرراني
م رردى تمت ررع أعض رراء مجل ررس اإلدارة بالكف رراءة والن ازه ررة واالس ررتقاللية ف رري المص ررارف اإلس ررالمية ف رري
فلسطين  ،والدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعرد الحوكمرة المؤسسرية ،وهرذا يردل علرى
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير البنك(اإلسرالمي العربري ،اإلسرالمي الفلسرطيني) ولقرد
كانت الفروق لصالح اإلسالمي العربي.
ويتضح مرن الجردول السرابق أن النتيجرة فري المحرور األول والثراني لصرالح البنرك االسرالمي العربري،
ويرجع ذلك لقلة عدد موظفينه وقدرة السيطرة عليهم ،وأيضا إلى قلة عدد فروعه في قطاع غزة.
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الفصل الخامس
نتائج والتوصيات
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نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:
 .5حرص المصرف على توفير دليل مكتوب يحتوي على مجموعة من التعليمات والقيم يساعد في
تعريف العاملين في المصارف اإلسالمية بأخالقيات وسلوكيات المهنة ،ويلتزم به جميع
العاملين .

 .3التقريررر السررنوي للمصرررف يشررتمل علررى مجموعررة اإلج رراءات والخط روات ،وكررذلك األنشررطة ﺍلتي
يتخﺫها المصرف مﻥ ﺃجل ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ وسلوكيات المهنة.

 .3أن مجلس اإلدارة هو المالك األكبر ألموال البنك وهو ينعقد بانتظام وفق لضرورات العمل،
لتفادي المخاطر قدر اإلمكان يتمثل في وجود استراتيجية واضحة إلدارة المخاطر ،ومتابعة
األعمال أوال بأول.
 .4يضﻡ ﺍلمجلﺱ بيﻥ ﺃعضائه مﻥ تسبﺏ في ﺇلحاﻕ خساﺭﺓ جسيمة لمﺅسسة مصﺭفية عمل بها
سابقا ويرجع ذلك الن المجلس يتم اختياره من قبل المساهمين وقد يكونوا غير مأهلين وال
يتمتعون بخبرات كبيرة في العمل المصرفي قد يتسبب ذلك في الحاق المصرف خسائر جسيمة
قد يكون لها أثر كبير على استقرار المصرف واستم ارره وزيادة استثماراته وارباحه.
 .3يشغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في ﺍلمصﺭﻑ ﺩﻭﻥ موافقة سلﻁة ﺍلنقﺩ
وتغاضي المصرف عن اخذ الموافقات وذلك وفقا للوائح واالجراءات.
 .3إدراك المصرف بأهمية ودور التدقيق والتفتيش وحرصه على إيجاد دائرة مختصة بذلك ضمن
الهيكل التنظيمي للمصرف واعطائها كافة الصالحيات التي من شأنها أن توفر تطبيقا عادال
لمبدأ المساءلة والنزاهة.
 .3يرأس لجنة المراجعة في المصرف أحد أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى أنه يمكن أن يكون
أحد أعضائها عضوا بمجلس اإلدارة.
 .0حرص المصرف على عرض بياناته المالية على مدقق خارجي يتمتع بكفاءة وسمعة مهنية
عالية ،وهذا له أثر إيجابيي على قدرة المصرف على الوقوف على أبرز االشكاليات وتحديدها
وهو ما يساعد المصرف على وضع الحلول واالجراءات المناسبة لتفاديها.
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 .3حرص المصرف باإلفصاح للمساهمين واعالمهم عند وجود أو ممارسة سلوك غير أخالقي،
وايضا اهتمام المصرف بتوفير عدالة وانصاف في التعامل مع جميع المساهمين مما سيعزز
ثقة المساهمين في المصرف.
.58

حرص المساهمين على المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة وادراكهم حقهم في ممارسة

التصويت النتخابات مجلس إدارة المصرف.
.55

المصرف ملتزم باللوائح الصادرة من سلطة النقد والمتعلقة بأال تزيد مساهمة مجموعة

المصالح المرتبطة والمشتركة والعائلة من الدرجة األولى والثانية عن ما نسبته  %10من أسهم
المصرف ،حرص المصرف بأهمية موافقة سلطة النقد في حال زيادة أسهم هذه المجموعات
بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة العمل المصرفي في فلسطين.
.53

إدراك المصرف إلى أهمية وجود نظام محدد للتعويضات والحوافز والمكافآت معروف لدى

العاملين ،ووجود هيكل أجور واضح يتسم بالعدالة والموضوعية بشكل مقبول ،وهو ما سيمثل
األمان الوظيفي للعاملين مما سيكون له بالغ األثر في أداء العاملين وانتمائهم الوظيفي
للمصرف.
.53

إدراك المصرف بأهمية الحكومة المؤسسية وحرصه على تطبيقها وثقته الكبيرة بأنها ستعمل

على تطوير مؤشرات االداء داخل المصرف.
.54

حرص المصرف على توفير هيكل تنظيمي لﻺدارات والدوائر واألقسام ويبين العالقات بينها

وهو العنصر الرئيس الثاني من مبادئ اإلدارة المتعلق بالعملية التنظيمية للمؤسسات .باإلضافة
إلى وجود وصف وظيفي محدد ودقيق لكل مكونات الهيكل التنظيمي يحدد المسؤوليات
والصالحيات.
.53

اهتمام المصرف بسرية المعلومات الخاصة بالمساهمين والمستثمرين ،وهذا يضمن

الخصوصية ،ويحافظ على سرية المعلومات ،ويزيد من ثقة المساهمين.
.53

المصرف يعمل على زيادة الوعي االستثماري لدى األفراد لما لزيادة هذا الوعي من دور

مهم وفاعل في زيادة حجم االستشمار ،وذلك من خالل نشر منشورات توعية ،أو من خالل
ندوات توعية.
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.53

وجود نظام للمتابعة والتقويم لكافة اإلجراءات ومسارات العمل داخل المصرف ،ويعمل

المصرف وفق خطة إلدارة المخاطر يتنبؤ بالمشاكل ويقوم بالعمل على إصدار ق اررات مستقبلية
تعمل على تصويب مسارات العمل قبل حدوث مشكالت.
.50

اهتمام المصرف بتطوير العالقة مع المساهمين والمستثمرين بشكل دائم ،مما يزيد من ثقة

المساهمون بالمصرف وبالتالي زيادة حجم االستثمارات داخل المصرف.
.53

هناك إدراك من قبل جميع العاملين في المصارف(أف ارد العينة) ألهمية تطبيق مبادئ

الحوكمة في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن متغير الجنس ،المؤهل
العلمي ،والفئة العمرية وذلك يدل أنه ال توجد للعوامل شخصية أثر كبير في التعاطي معها،
وأنها بيئة عمل متجانسة إلى حد كبير ،وأن تطبيق مبادئ الحوكمة إلزامي في تطبيق بنودها.
.38

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  00005 ≤ αبين متوسطات

تقديرات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير الجنس
.35

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  00005 ≤ αبين متوسطات

تقديرات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير الفئة العمرية.
.33

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  00005 ≤ αبين متوسطات

تقديرات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
.33

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  00005 ≤ αبين متوسطات

تقديرات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير التخصص.
.34

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  00005 ≤ αبين متوسطات

تقديرات المبحوثين حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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.33

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  00005 ≤ αبين متوسطات تقديرات

المبحوثين حول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين
أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
.33

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  00005 ≤ αبين متوسطات تقديرات

المبحوثين حول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين
تعزى لمتغير البنك(اإلسالمي العربي ،اإلسالمي الفلسطيني) ولقد كانت الفروق لصالح اإلسالمي
العربي.
.33

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  00005 ≤ αبين متوسطات تقديرات

المبحوثين حول مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف
اإلسالمية في فلسطين تعزى لمتغير البنك(اإلسالمي العربي ،اإلسالمي الفلسطيني) ولقد كانت
الفروق لصالح اإلسالمي العربي.
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جدول ()44

يوضح النتائج حسب المحور
م.

.1

المحور
تطبيق المسؤولين للمعايير

األخالقية بمستوى ال يقل عن
() % 70

المعيار

النتيجة

يتوفر دليل مكتوب ألخالقيات وسلوكيات المهنة داخل المصرف.

تحرص المصارف على توفير دليل مكتوب يحتوي على مجموعة من التعليمات والقيم يساعد في
تعريف العاملين في المصارف اإلسالمية باخالقيات وسلوكيات المهنة ،ويلتزم به جميع العاملين .

ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ للمصﺭﻑ يﻭضح اإلجر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراءات ﺍلتي يتخﺫها مﻥ التقري ررر الس ررنوي للمص رررف يش ررتمل عل ررى مجموع ررة اإلجر رراءات والخطر روات ،وك ررذلك األنش ررطة ﺍلتي
ﺃجل ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ.

يتخﺫها المصرف مﻥ ﺃجل ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ وسلوكيات المهنة.

يقوم مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة المخاطر.

يحرص مجلس االدارة على تفادي المخاطر قدر االمكان واعطاء هذا الموضوع اهتمام بالغ
يتمثل في وجود استراتيجية واضحة إلدارة المخاطر.

تتصف مجالس إدارة

.2

المصارف اإلسالمية بالكفاءة
والنزاهة واإلستقاللية بمستوى
ال يقل عن ( ) % 70

ينعقد مجلس اإلدارة بإنتظام وفق لضرورات العمل ،لتفادي المخاطر قدر المستطاع ،ومتابعة

ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا لضروات العمل.

األعمال أوال بأول.
يضﻡ ﺍلمجلﺱ بيﻥ ﺃعضائه مﻥ تسبﺏ في ﺇلحاﻕ خساﺭﺓ جسيمة يضﻡ ﺍلمجلﺱ بيﻥ ﺃعضائه مﻥ تسبﺏ في ﺇلحاﻕ خساﺭﺓ جسيمة لمﺅسسة مصﺭفية عمل بها
سابقا ويرجع ذلك الن المجلس يتم اختياره من قبل المساهمين وقد يكونوا غير مأهلين وال

لمﺅسسة مصﺭفية عمل بها سابقا.

يتمتعون بخبرات كبيرة.

يشغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في يشغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في ﺍلمصﺭﻑ ﺩﻭﻥ موافقة سلﻁة ﺍلنقﺩ

.3

تلتزم المصارف اإلسالمية

تﻭجﺩ بالمصﺭﻑ ﺩﺍئﺭﺓ مختصة بالتﺩقيﻕ وﺍلتفتيﺵ

تدرك المصارف أهمية ودور التدقيق والتفتيش ويحرص على ايجاد دائرة مختصة بذلك ضمن
الهيكل التنظيمي للمصرف واعطائها الصالحيات كافة التي من شأنها أن توفر تطبيقا عادال

العاملة في فلسطين بمبدأ
المساءلة مع مورفياا

.4

ﺍلمصﺭﻑ ﺩﻭﻥ موافقة سلﻁة ﺍلنقﺩ.

وتغاضي المصرف عن اخذ الموافقات وذلك وفقا للوائح واالجراءات.

تلتزم المصارف اإلسالمية
العاملة في فلسطين بمبدأ

لمبدأ المساءلة والنزاهة.
ﺭئيﺱ لجنة ﺍلمﺭﺍجعة ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائها هﻭ عضﻭ بمجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ

يرأس لجنة المراجعة في المصرف أحد أعضاء مجلس اإلدارة .

ﺍلمصﺭﻑ يلتﺯﻡ بعﺭﺽ بياناته ﺍلمالية على مﺩقﻕ خاﺭجي ﺫﻭ

تحرررص المصرارف علررى عرررض بياناترره الماليررة علررى مرردقق خررارجي يتمتررع بكفرراءة وسررمعة مهنيررة

كفاءة ﻭسمعة مهنية محتﺭمة

عالية.
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اإلفصاح والشفافية

تطبق المصارف اإلسالمية

.5

العاملة في فلسطين قاعدة

"حماية المستثمرين" والمعاملة
المتكافئة لام 

النتيجة

المعيار

ير ررتم اإلفصر رراح للمسر رراهمين عنر ررد وجر ررود ممارسر ررة أو سر ررلوك غير ررر تفصح المصارف للمساهمين ويعلمهم عند وجود أو ممارسة سلوك غير أخالقي ،وهذا يعزز ثقة
أخالقي

المساهمين في المصرف.

يحﺭﺹ ﺍلمساهمﻭﻥ على حضﻭﺭ ﺍجتماعراﺕ ﺍلهيئرة ﺍلعامة،

يح رررص المس رراهمون عل ررى المش رراركة ف رري اجتماع ررات الهيئ ررة العام ررة واداكه ررم لحقه ررم ف رري ممارس ررة

ﻭمماﺭسة حقهﻡ في ﺍلتصﻭيﺕ ،ﺍالستفساﺭ مرﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي

التصويت النتخابات مجلس إدارة المصرف.

عﻥ ﺃمﻭﺭ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلمالية.

لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ بأال تﺯي ر ر ر ر رﺩ م ر ر ر ر رساهمة مجمﻭع ر ر ر ر رة ﺍلمصالح يلتزم المصارف باللوائح الصادرة من سرلطة النقرد والمتعلقرة برأال تزيرد مسراهمة مجموعرة المصرالح
ﺍلمﺭتبﻁة والمشر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتركة ﻭﺍلعائلية (ﺍلﺩﺭجة ﺍألﻭلى ﻭﺍلثانية) عﻥ المرتبطة والمشتركة والعائلة من الدرجة األولى والثانية عرن مرا نسربته  %10مرن أسرهم المصررف،
%58مﻥ ﺃسهﻡ ﺍلمصﺭﻑ ،ﻭف ر ر ر ري ح ر ر ر رال تجاﻭﺯ ﺫلﻙ يتﻡ ﺍلحصﻭل ويحرص على موافقة سلطة النقد في حال زيادة أسهم هذه المجموعات.
على ﺍلمﻭﺍفقة ﺍلمرسبقة مرﻥ سلﻁة ﺍلنقﺩ.

توفر المصارف اإلسالمية

.6

العاملة في فلسطين نرام
تعويضات ومكآفات عادلة

يﻭجﺩ نﻅاﻡ تعﻭيضاﺕ ﻭمﻜافآﺕ معتمﺩ مﻥ قبل مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ

يوفر المصارف نظرام محردد للتعويضرات والحروافز والمكافرآت ويعمرل علرى نشرره وتعريرف العراملين

ﻭمعﺭﻭﻑ لﺩﻯ ﺍلعامليﻥ

به مما سيكون له بالغ األثر في اداء العاملين وانتمائهم الوظيفي للمصرف.

هناك هيكل أجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية ﻭﺍلحياﺩية.

يوجود في المصارف هيكل اجور واضح يتسم بالعدالة والموضروعية بشركل مقبرول وهرو مرا سريمثل
األمان الوظيفي للعاملين.

لمورفياا 

ﺍلثقة ﺍلمتﺯﺍيﺩﺓ في ﺍلمصﺭﻑ كمؤسسة تﻁبﻕ مباﺩﺉ الحوكمة

تدرك المصارف أهمية الحكومة المؤسسية وتحرص على تطبيقها وتثق بأنها سرتعمل علرى تطروير

ﺍلمﺅسسية لها عالقة ﻭثيقة بتﻁﻭﺭ مﺅشﺭﺍﺕ اداء ﺍلمصﺭﻑ

مؤشرات االداء داخل المصرف.

اإلسالمية العاملة في

يتﻭفﺭ هيكل تنﻅيمي ﻭﻭصﻑ ﻭﻅيفي ﻭتحﺩيﺩ ﺍلمسﺅﻭلياﺕ

بتوفر في المصارف هيكرل تنظيمري ووصرف وظيفري محردد ودقيرق لكرل مكونرات الهيكرل التنظيمري

والصالحيات يساهﻡ في تﻁﻭيﺭ الحوكمة.

يحدد المسؤليات والصالحيات.

يوثر تطبيق مبادئ الحكومة

المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى زيادة ثقة المؤسسات

تهررتم المصررارف بسررية المعلومررات الخاصررة بالمسرراهمين والمسررتثمرين ،وهررذا يضررمن الخصوصررية،

يوثر تطبيق مبادئ

.7

الحكومة المؤسسية على

تحسين أداء المصارف
فلسطين .

.8

المؤسسية على جذب

االستثمارات في المصارف

المدرجة في السوق

حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات
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ويحافظ على سرية المعلومات ،ويزيد من ثقة المساهمين.
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اإلسالمية العاملة في

النتيجة

المعيار

المعلومات الداخلية بذلك ،وهذا يزيد من ثقة المساهمين ويضمن الخصوصرية ويحرافظ علرى سررية

الداخلية يزيد من ثقة المساهمين في السوق المالي

المعلومات.

فلسطين.
تواجه المصارف اإلسالمية

.9

األفراد .

العاملة في فلسطين عدة
معوقات في تطبيق مبادئ
الحكومة المؤسسية
سبل تحسين مستوى تطبيق

.11

ضعﻑ ﺍلﻭعي ﺍالستثماﺭﻱ لﺩﻱ

يوجد ضعف في الوعي اإلستثماري لدى األفراد.



مبادئ الحكومة المؤسسية
في المصارف اإلسالمية
العاملة في

فلسطين 

ال تﻭفﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ المصارف ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلالﺯمة بالﺩقة ﻭﺍلسﺭعة

يجود بطء في توفير المعلومات الالزمة

للمستثمرين .

ﺍلمﻁلﻭبة للمستثمﺭيﻥ
يرسم المصرف ق اررات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات
عمله قبل حدوث مشكالت

فيها 

تعمرل المصررارف وفرق قر اررات وسياسرات مسررتقبلية تتعلرق بتصررويب مسرارات العمررل وتفرادي حرردوث
المشكالت قبل وقوعها.
تهتم المصارف في وضع الخطط واالستراتيجيات التي تعنى بتطوير العالقة مع المساهمين

يضع مجلس اإلدارة خطة لتطوير عالقته مع المساهمين

والمستثمرين بشكل دائم مما يساهم في زيادة ثقة

المستثمرين
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المساهمون .

توصيات الدراسة
توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات

التالية :

 .5يجب أن يشتمل التقرير السنوي للمصرف على مجموعة اإلجراءات والخطوات ،وكذلك األنشطة ﺍلتي
يتخﺫها المصرف مﻥ ﺃجل ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ وسلوكيات المهنة.
 .3ضرورة تعزيز وتطبيق لقاعدة حماية المستثمرين والمساهمين وتوفير معاملة متكافئة لهم.
 .3ضرورة العمل على تعزيز مبدأ المساءلة ومبدأ اإلفصاح والشفافية في المصارف.
 .4مواصلة اإلفصاح للمساهمين عن اي ممارسة أو سلوك غير أخالقي.
 .3التأكيد على اختيار اصحاب الكفاءة ومن يتمتعون بخبرات كبيرة كأعضاء في مجلس اإلدارة .
 .3التأكيد على عدم شغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضاﺅه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في ﺍلمصاﺭﻑ إال بعد موافقة
سلﻁة ﺍلنقﺩ.
 .3أن ال يترأس لجنة المراجعة في المصرف أحد أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى أن ال يكون أحد
أعضائها عضوا بمجلس اإلدارة.
 .0ضرورة ان تقوم المصارف بمراجعة وتطوير الهيكل تنظيمي لالدارات والدوائر واالقسام ويبين العالقات
ويحدد المسؤليات والصالحيات.
 .3ضرورة العمل على تطوير هيكل اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية ﻭﺍلحياﺩية.
 .58زيادة الوعي اإلستثماري لدى األفراد ووضع الخطط المناسبة التى تعزز من ذلك باالضافة الى إعداد
منشورات توعية،وعقد ندوات

توعية .

 .55العمل على معالجة البطئ الموجود في توفير المعلومات الالزمة للمستثمرين .
 .53ضرورة اخذ المصرف االجراءات المناسبة وتبسيطها بغية تمكين المساهمين من الحصول على ما
يلزمهم من معلومات.
التأكيد على أهمية قيام المصارف باخذ موافقة سلطة النقد في حال زيادة أسهم مجموعات المصالح بصفته
الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة العمل المصرفي في فلسطين
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أوالً :المراجع العربية:
أ -الكتب العربية:
 .1األشعري ،أحمد2002(.م) .الوجيز في طرق البحث العلمي .خوارزم العلمية للنشر والتوزيع ،جدة.

 .2الجرجاوي ،زياد .)2010(.القواعد المناجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح،
فلسطين.

 .3الحمداني ،موفق  .مناهج البحث العلمي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر2006،م.

 .8العجلرروني ،محمررد 6118(.م)" ،البنةةوك اإلسةةالمية :أحكاماةةا ومبادئاةةا وتطبيقاتاةةا المصةةرفية" ،ط  ،1دار
المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .3المدهون ،نافذ3853( .م) .إدارة الحكم الرشيد وتطبيقاتها في فلسطين .غزة.
 .3أبو دية ،أحمد3884( .م).عملية اإلصالح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.رام اهلل :المركز
الفلسطيني للبحوث والدراسات المسحية.
 .3حماد،طالب،حوكمة الشركات (المفاهيم-المبادئ-التجارب)تطبيقات الحوكمة في المصارف
 .0خصاونة،أحمد.)3880(.المصارف اإلسالمية مقررات لجنة بازل-تحديات العولمة-استراتيجية مواجهتها،
ط،5عالم الكتب الحديث،اربد،عمان.
 .3خضر،علي.)3853(.اإلفصاح و الشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات،ط،5دار الفكر
الجامعي ،األسكندرية ،مكتبة الجامعة اإلسالمية ،غزة،فلسطين.
.58

خلف،فليح.)3883(.البنوك اإلسالمية،ط،5عالم الكتاب الحديث،إربد،عمان.

.55

دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين ،الطبعة األولى ،مكتبة الجامعة

اإلسالمية ،غزة،فلسطين . 3883،
.53

شحاته،حسين.)3883(.المصارف اإلسالمية بين الفكر و التطبيق،ط 5مكتبة التقوى،القاهرة،مصر.

.53

طالب ،عالء،المشهداني،ايمان.)3855(.الحوكمة المؤسسية و األداء المالي اإلستراتيجي

للمصارف،ط ،5دار الصفاء للنشر و التوزيع-عمان-األردن،مكتبة الجامعة اإلسالمية،غزة فلسطين.
.54

كافي،مصطفى،األزمة المالية اإلقتصادية العالمية و حوكمة الشركات(جذورها-اسبابها-تداعياتها-

أفاقها)ط،5مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع،3853،مكتبة الجامعة اإلسالمية،غزة ،فلسطين.
.53

مصلح،عبير،النزاهة و الشفافية و المساءلة في مواجهة الفساد،مقال.3858،
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ب -المجالت والدوريات:
 .5البنك اإلسالمي العربي،التقرير السنوي .3853
 .3الحيزان،فهد،تطوير أداء وظيفة المراجعة الداخلية لتفعيل متطلبات الحوكمة :دراسة تطبيقية على
الشركات المساهمة السعودية،مجلة المحاسبة و اإلدارةو التأمين،كلية التجارة،جامعة القاهرة،العدد،38
.3880
 .3الرقيبي،جمعة ،حوكمة العالقة بين أطراف التعاقد في الصيغ اإلسالمية(المرابحة و المضاربة) ورقة
عمل مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني.
 .4الشواورة،فيصل،قواعد الحوكمة و تقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد و الوقاية منه في الشركات
المساهمة العامة األردنية،مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية،المجلد،33العدد
الثاني. 3883،
 .3إبراهيم،رأفت،استخدام النماذج الكمية في تقدير كفاءة شركات التأمين في ظل حوكمة الشركات
بالتطبيق على تأمينات الممتلكات و المسؤولية،الناشر كلية التجارة جامعة القاهرة العدد.3883 ،33
 .3أبو دياب،نبيل،آفاق تطوير الئحة حوكمة في فلسطين"،سوق فلسطين لﻸوراق المالية :عقد من الصمود
و االنجاز و التحدي"الملتقى السنوي األول لسوق رأس المال الفلسطيني،فلسطين.3883،
 .3حجازي،وجدي،مؤشرات تحسين فعالية لجان المراجعة و أثرها في تفعيل الحوكمة الجيدة للشركات
دراسة نظرية و ميدانية،العدد،35ربع سنوية،يوليو.3883،
 .0خالدي،خديجة،البنوك اإلسالمية:نشأة،تطور،آفاق ،بحث منشور في دفاتر ، MECASجامعة أبو بكر
بلقايد تلمسان،العدد األول  ،ص. 3883، 538-588
 .3دراسات حالة حول إصالح السياسات بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  ,و ازرة الدولة للتنمية
اإلدارية جمهورية مصر العربية – . 3858
 .58سلطة النقد الفلسطينية ،دليل القواعد و الممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين،ط،5
.3883
 .11يوسف،محمد،محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر،بنك اإلستثمار

القومي6112،
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ج -الرسائل العلمية:
 .5األسطل،أحمد3858 ،دور بيانات التكاليف في تفعيل القدرة التنافسية في ضوء آليات الحوكمة "دراسة
تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لﻸوراق المالية"،رسالة ماجستير،الجامعة

اإلسالمية،كلية التجارة،غزة،فلسطين.

 .3األغا ،عماد3855 ،دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية
البيانات المالية،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر،غزة.

 .3الخماش ،لنا محمد (3883م)" ،البنوك اإلسالمية الضريبي والزكاة" ،دراسة ماجستير غير منشور،
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 .4الداعور،اسالم3880،مدى تطبيق معايير الحوكمة في بلديات الضفة الغربية،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الخليل ،الخليل .

 .3الشيخ،عبد الرازق3853 ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية و انعكاساتها على
سعر السهم"دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين" رسالة
ماجستير،الجامعة اإلسالمية،كلية التجارة،غزة فلسطين.

 .3العزايزة  ،ممدوح 3883،مدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد و الممارسات ﺍلفضلى

لحوكمة المصارف في فلسطين  ،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التجارة،الجامعة االسالمية،غزة.

 .2العليات ،أحمد عبد العفو (6111م) ،الرقابة التشريعية على أعمال المصارف اإلسرالمية ،د ارسرة ماجسرتير
غير منشور ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 .0المبادئ االرشادية لضوابط ادارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية الصادرة عن مجلس
الخدمات المالية .

 .3المشهراوي ،أحمد (3883م)" ،أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالمية:
دراسة تحليلية على المصارف اإلسالمية في فلسطين للفترة من  5333إلى  ،"3883رسالة ماجستير
غير منشور ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .58أبو حمام ،ماجد  3883،ﺍثﺭ تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ الحوكمة على على ﺍإلفصاﺡ ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ
ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التجارة،الجامعة االسالمية،غزة .

 .55أبو قاعود ١١٦٦،إطار مقترح لقياس أثر ممارسة أبعاد الشفافية اإلدارية في محاور تطوير األعمال:
دراسة تقييمية.

 .53أبو موسري ،اشرف  3880حوكمة الشركات و أثرها على كفاءة سوق فلسطين لﻸوراق المالية  ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة،الجامعة االسالمية،غزة.
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 .53آل غزوي ،حسين، 3858،حوكمة الشركات و اثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية،
كلية االدارة و االقتصاد،االكايمية العربية،الدنمارك.

 .54بركة،كامل3853 ،دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركات"دراسة تطبيقية على

الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة"رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية،كلية التجارة،غزة،فلسطين.

 .53جودة،فكري3880 ،مدى تطبيق الحوكمة في المصارف الفلسطينية وفقا لمبادئ منظمة التعاون

االقتصادي و التنمية و مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية،رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية،كلية

التجارة ،غزة ،فلسطين.

 .53حبوش،محمد3883 ،مدى إلتزام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات"دراسة
تحليلية آلراء المراجعين الداخليين ،المراجعين الخارجين و مدراء الشركات المساهمة العامة"،رسالة

ماجستير،الجامعة اإلسالمية،كلية المحاسبة و التمويل،غزة،فلسطين.

 .53عبد الحميد،حسياني 3858،اهمية ﺍالنتقال للمعايير الدولية للمحاسبة و المعلومة المالية

)) )IAS/IFRSكإطار لتفعيل حوكمة المؤسسات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر

،3الجزائر.

 .50عالل ،بن ثابت ،نعيمة،عبدي3858،الحوكمة في المصارف االسالمية،يوم دراسي حول التمويل
االسالمي،جامعة عمار الثليجي،االغواط.

 .53عمرو،بيان3858،مدى تطبيق معايير الحوكمة في دواائر ضريبة الدخل الفلسطينية في محافظات
الضفة الغربية وأثرها في زيادة كفاءة وفاعمية األداء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخليل
،الخليل.

 .38عيسى ،سميﺭ كامل محمﺩ 3880 ،العوامل المحددة لجودة ﻭﻅيفة المراجعة الداخلية فري تحسيﻥ
جﻭﺩﺓ حوكمة الشركات -مع ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية  ،بحﺙ محﻜﻡ ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية جامعة
ﺍإلسﻜنﺩﺭية العدد رقم 5مجلد ،43يناير.

 .35اليقة،روال 3883،القياس و الفصاح المحاسبي في الفوائم المالية للمصارف و دورها في ترشيد ق اررات
االستثمار ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة تشرين،سوريا.

 .33نسمان  ،ابراهيم 3883،ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ المراجعة الداخلية في تفعيل مباﺩﺉ الحوكمة ،رسالة ماجستير
غير منشورة،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة .

 .33وهيبة،ناصري 3883 ،دور حوكمة البنوك في استقرار السوق المالي،رسالة ماجستير ،جامعة باجي
مختار عنابة ،كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير،الجزائر.
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د -المراجع اإللكترونية:
 .5صفحة البنك اإلسالمي الفلسطيني ،متوفر من خالل الرابط/http://www.islamicbank.ps :
،تاريخ اإلطالع <. >3853/55/83
 .3موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية متوفر من خالل الرابط
 http://www.elcafi.com/wpتاريخ اإلطالع>3853/3/53<:
 .3موقع شبكة المحاسبين العرب ،متوفر من خالل الرابط ، http://www.acc4arab.com :تاريخ
اإلطالع>3853/80/33< :
 .4موقع المصارف اإلسالمية ،متوفر من خالل الرابط ، http://www.bltagi.com :تاريخ اإلطالع:
<>3853/80/33
 .3مقالة للطيب،بلوصيف ،متاح من خالل الرابط،http://www.bchaib.net/mas/index.php :
تاريخ اإلطالع ، < 3853-0-55> :
 .3موقع جامعة الملك عبد العزيز ،متوفر من خالل الرابط ، http://www.kau.edu.sa/ :تاريخ
اإلطالع>3853/3/83< :
 .3موقع المحاسب العربي ،متوفر من خالل الرابط، http://www.mouhasaba.3oloum.org :
تاريخ اإلطالع>3853/3/83< :
 .0موقع الموسوعة الحرة اإللكترونية "ويكيبيديا"www.Wikipedia.org :
 .3موقع سلطة النقد الفلسطينية :متوفر من خالل الرابط ، http://www.pma.ps :تاريخ اإلطالع:
<>3854/83/30
 .58مؤتمر حوكمة الشركات المالية و المصرفية(البنوك-شركات التأمين-شركات الوساطة)دار المراجعة
الشرعية ،الرياض،ابريل.http://iefpedia.com/arab 3883،
 .55يوسف،محمد 3883.محددات الحوكمة و معاييرها مع اشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر ،متوفر
منن خالل الرابط.http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc :
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ملحق رقم ()1
أسماء المحكمين
االسم

التخصص /المؤسسة

رقم
.5

ا.د فارس أبو معمر

إدارة أعمال – الجامعة اإلسالمية

.3

د .ياسر الشرفا

علوم مالية ومصرفية  -الجامعة اإلسالمية

.3

د .محمد الف ار

إدارة أعمال  -الجامعة اإلسالمية

.4

د .يوسف بحر

إدارة أعمال  -الجامعة اإلسالمية

.3

د .منار الف ار

منهجية البحث العلمي  -الجامعة االسالمية

.3

د .سامي أبو الروس

إدارة أعمال  -الجامعة اإلسالمية

.3

د .وسيم الهابيل

منهجية البحث العلمي  -الجامعة اإلسالمية

.0

ا.د رائد الحجار

منهجية البحث العلمي – جامعة األقصى

.3

ا .مازن البلعاوي

إدارة أعمال  -الجامعة اإلسالمية

161

ملحق()2

برنامج الدراسات العليا المشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى
برنامج القيادة واإلدارة
ملحق رقم ()2

رسالة تحكيم االستمارة
سعادة الدكتور  ................................................ :حفره اهلل,,

الموضوع  :تحكيم استمارة بحثية
باإلشارة للموضوع أعاله يرجى التكرم بالعلم بأنني أقوم بإعداد رسالة للحصول على الماجستير تخصص إدارة
وقيادة في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بعنوان "واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في
المصارف اإلسالمية في فلسطين" لذا أرجو من سيادتكم التكرم بالمساعدة في تحكيم االستمارة البحثية المرفقة
بدقة وموضوعية مسترشدا بمرفقات الرسالة التي تحتوي بشكل رئيس على مشكلة الدراسة وأسئلتها وفروضها
آملين مساعدتنا للوصول إلى تقييم أفضل لموضوع الدراسة .

وتقبلوا خالص التقدير واالحترام،،،

الباحثة/
رنا مصطفى دياب
162

بيانات شخصية:
ذكر

 .1الجنس:

أنثى

 .2الفئة العمرية:أقل من  33سنة

 33 -33سنة

أكبر من  43سنة .

 .3المؤهل العلمي:

 43 -33سنة

دبلومفمادون بكالوريوسماجستيرفمافوق

 .4التخصص األكاديمي:

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃعمال

ﺃخﺭﻯ



ﺍقتصاﺩمحاسبة

علوم مالية ومصرفية

حدد  ..................................................

 .5عدد سنوات الخبرة في العمل المصرفي:
5سنواتفأقلمن6إلى10سنواتمن11إلى15سنة 
16سنةفأكثر .
 .2المسمى الوظيفي:
عضﻭ مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
مراقب امتثال

رئيس قسم التسايالت

مﺩيﺭ عام

مسؤول دائرة التدقيق الداخلي

مراقب

مدير فرع

رئيس قسم الودائع

بيانات البنك.
اسم البنك
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رئيس قسم الحسابات

الجزء الثاني :
المجال األول مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية:
الفرضية الرئيسة :جميع المصارف اإلسالمية في قطاع غزة تلتزم بتنفيذ مبادئ الحوكمة في المصارف و تتفرع
من هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية.
المحور األول :واقع تطبيق المسؤولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين:
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

متردد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

.5

يتوفر دليل مكتوب الخالقيات و سلوكيات المهنة داخل المصرف.

.3

يقﻭﻡ ﺍلمصﺭﻑ بنشﺭ هﺫﺍ ﺍلﺩليل بيﻥ ﺍلمﻭﻅفيﻥ ﻭﺍلقياﻡ بالجهﺩ ﺍلالﺯﻡ
لتعﺭيفهﻡ ببنﻭده.

.3

يتخﺫ مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمصﺭﻑ إجراءات تضمﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل

.4

ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ للمصﺭﻑ يﻭضح اإلجراءات ﺍلتي يتخﺫها مﻥ ﺃجل

ﺍألخالقياﺕ ﻭﺍلتﺯﺍﻡ جميع ﺍلمﻭﻅفيﻥ به.

ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ.
.3

يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده.

.3

يتوفر دليل مكتوب الخالقيات و سلوكيات المهنة داخل المصرف.

.3

يقﻭﻡ ﺍلمصﺭﻑ بنشﺭ هﺫﺍ ﺍلﺩليل بيﻥ ﺍلمﻭﻅفيﻥ ﻭﺍلقياﻡ بالجهﺩ ﺍلالﺯﻡ
لتعﺭيفهﻡ ببنﻭده

.0

يتخﺫ مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمصﺭﻑ إجراءات تضمﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل

.3

ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ للمصﺭﻑ يﻭضح اإلجراءات ﺍلتي يتخﺫها مﻥ ﺃجل

ﺍألخالقياﺕ ﻭﺍلتﺯﺍﻡ جميع ﺍلمﻭﻅفيﻥ به.

ضماﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ.
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المحور الثاني :مدى تمتع المسؤولين بمجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واألهلية واإلستقاللية في
المصارف اإلسالمية في فلسطين:
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

.5

تقوم االنتخابات العضاء مجلس االدارة استنادا الى خبراتهم االدارية.

.3

يتم تﺭشيح األكفاء مﻥ أعضاء ﺍلجمعية ﺍلعمﻭمية ﺃﻭ خاﺭجها لعضﻭية مجلﺱ
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.

.3

يضع ﺍلمصﺭﻑ معاييﺭ تحﺩﺩ عضﻭية أعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ في مجالﺱ

.4

أعضاء ﺍلمجلﺱ ﺫﻭﻱ مﺅهالﺕ علمية مناسبة.

.3

ال يشغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في ﺍلمصﺭﻑ ﺩﻭﻥ

ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ شركات ﻭمصاﺭﻑ ﺃخﺭﻯ.

موافقة سلﻁة ﺍلنقﺩ.
.3

ال يضﻡ ﺍلمجلﺱ بيﻥ ﺃعضائه مﻥ تسبﺏ في ﺇلحاﻕ خساﺭﺓ جسيمة لمﺅسسة
مصﺭفية عمل بها سابقا

.3

يسهﻡ ﺍلفصل بيﻥ ﺍلﻭﻅيفتيﻥ ﺍلتنفيﺫية ﻭﺭئاسة مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ في توزيع األعباء
بين الموظفين.

.0

يتﻡ تقييﻡ كفاءة وأداء ﺍلمجلﺱ لتحقيقه لﻸهﺩﺍﻑ ﺍإلستﺭﺍتيجية ﻭمعاييﺭ قياﺱ
األداء ﺍألخﺭﻯ

.3

يطبق مجلس اإلدارة مهامه بمعايير أخالقية عالية.

.58

يعمل مجلس اإلدارة على أساس من المعلومات الكاملة.

.55

يعمل مجلس اإلدارة بحيادية ودون تمييز تجاه كافة المساهمين.

.53

يقوم مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة المخاطر.

.53

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائه.

.54

يشرف مجلس اإلدارة على كبار الموظفين ومعايير مكافأتهم.

.53

يتم رقابة وادارة أي تعارض بين مجلس اإلدارة والمساهمين.

.53

يوجد نظم سليمة وفاعلة للرقابة.

.53

يشرف مجلس اإلدارة على عمليات اإلفصاح واالتصاالت.

.50

ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا لضروات العمل.

.53

يقﻭﻡ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بﻭضع ﺍألهﺩﺍﻑ ﻭﺍالستﺭﺍتيجياﺕ ﻭﺍلسياساﺕ ﺍلعامة

.38

يشﺭﻑ ﺍلمجلﺱ على تشﻜيل ﺍلهيﻜل ﺍلتنﻅيمي ﻭﺇقﺭﺍﺭه ،بما في ﺫلﻙ ﺍلﻭصﻑ

للمصﺭﻑ ﻭيعمل على تﻁﻭيﺭها
ﺍلﻭﻅيفي

.35

الهيكل التنظيمي لالدارة مصمم بشكل واضح العضاء مجلس االدارة و الموظفين
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موافق

متردد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

موافق

متردد

بشدة

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

يتبنى مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺇقﺭﺍﺭ بﺭﺍمج ﺍلتﺩﺭيﺏ لﻜافة ﺍلمستﻭياﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية في

.33

ﺍلمصﺭﻑ بما في ﺫلﻙ أعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ذاتهم  .ﻭيحﺭﺹ على تﻁﻭيﺭها
باستمﺭﺍﺭ.
يتﻡ ﺩﺭﺍسة ﺃﻱ مقتﺭﺡ متعلﻕ بإعاﺩﺓ ﺍلهيﻜلة ﺃﻭ ﺍلتنﻅيﻡ بعناية ﻭيتﻡ ﺍتخاﺫ

.33

ﺍلقﺭﺍﺭ ﺩﺍخل مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ



المحور الثالث :واقع تطبيق المصارف اإلسالمية لمبدأ الرقابة و المساءلة:
الرقم

.5

موافق

الفقرة

بشدة

تم استحداث وظيفة مراقب امتثال وفقا للتعليمات المقرة في سلطة
النقد

.3

تﻭجﺩ بالمصﺭﻑ ﺩﺍئﺭﺓ مختصة بالتﺩقيﻕ وﺍلتفتيﺵ

.3

تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية و الكفاءة

.4

يتمتع ﺭئيﺱ ﺍلﺩﺍئﺭﺓ ﻭمﻭﻅفيها بالمهاﺭﺓ ﻭﺍلخبﺭﺍﺕ ﺍلالﺯمة لتأﺩية
عملهم بكفاءة

.3

يتﻡ إنشاء " لجنة ﺍلمﺭﺍجعة " ﻭفقا لمتﻁلباﺕ ﺍإلفصاﺡ ﻭﺍلشفافية

.3

ﺭئيﺱ لجنة ﺍلمﺭﺍجعة ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائها هﻭ عضﻭ بمجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ

.3

من واجبات لجنة المراجعة االساسية التأكد من أن التقارير التي

ﻭتعليماﺕ سلﻁة ﺍلنقﺩ

يصدرها المصرف تعبر عن حقيقة مركزة
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موافق

متردد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

المحور الرابع :واقع تطبيق المصارف اإلسالمية في فلسطين لمبدأ األفصاح و الشفافية عن

المعلومات:
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

.5

مسﺅﻭلية ﺍإلفصاﺡ تقع ﺃساسا على مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭته ﺍلتنفيﺫية.

.3

يتﻡ ﺍإلفصاﺡ عﻥ جميع ﺍلمعلﻭماﺕ ﺫﺍﺕ ﺍألهمية ﺍلنسبية ،ﺇضافة ﺇلى
تلﻙ ﺍلتي حﺩﺩها ﺍلقانﻭﻥ في ﺍلﻭقﺕ ﺍلمناسﺏ ﻭبما يضمﻥ ﻭصﻭل
ﺍلمعلﻭمة ﺇلى جميع ﺃصحاﺏ ﺍلمصالح.

.3

ﺍلمصﺭﻑ يلتﺯﻡ بعﺭﺽ بياناته ﺍلمالية على مﺩقﻕ خاﺭجي ﺫﻭ كفاءة
ﻭسمعة مهنية محتﺭمة.

.4

يتميع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء مهمته.

.3

يحافﻅ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ مﻥ خالل نشﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلخاصة بهيﻜل
ﺭﺃﺱ ﺍلمال ﻭتسهيالﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلصلة ﻭبيع ﺃﻱ جزء مﻥ ﺃسهﻡ أعضاء
مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على مصالح صغاﺭ ﺍلمالﹼﻙ.

.3

يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير أخالقي.

.3

يتم اإلفصاح عن عناصرالمخاطر الجوهرية المتوقعة.

.0

يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية واظهار فاعليته وقوته.

.3

يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين وكيفية
اختيارهم.

.58

يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا باإلضافة إلى اإلفصاحات
اإلجبارية.

.55

يتضمن التقرير السنوي للمصرف ،بيان لمدى تطبيق المصرف
لمبادئ الحوكمة والتزامه بالممارسات المثلى لمعايير الحوكمة ووفقا
لدليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد.
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موافق

متردد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

المحور الخامس :واقع تطبيق قاعدة "حماية المسثمرين و المساهمين " و المعاملة المتكافئة لهم في
المصارف اإلسالمية في فلسطين:
الرقم

.5

موافق

الفقرة

بشدة

ﺍلمساهمﻭﻥ ﻭحﺩهﻡ هﻡ ﺃصحاﺏ ﺍلحﻕ في تعييﻥ ﻭفصل ﺃعضاﺀ
مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺯياﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍلمال ﻭﺍلتصﺭﻑ في ﺃصﻭل ﺍلمصﺭﻑ

.3

يحﻕ ألﻱ مساهﻡ ﺍالستفساﺭ مﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي عﻥ ﺃمﻭﺭ
ﺍلمصﺭﻑ خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة

.3

ﺍلمصﺭﻑ ملتﺯﻡ بالمعاملة ﺍلعاﺩلة مع جميع ﺍلمساهميﻥ مع ضماﻥ

عﺩﻡ تسﺭيﺏ ﺍلمعلﻭماﺕ مﻥ ﺩﺍخل ﺍلمصﺭﻑ لبعﺽ ﺍلمساهميﻥ ﺩﻭﻥ
غيﺭهﻡ ﻁالما لﻡ يتﻡ ﺍإلفصاﺡ عﻥ هﺫه ﺍلمعلﻭماﺕ .

.4

يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص الطبيعي واالعتباري بأال
يزيد عن  ،%58وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة
المسبقة من سلطة النقد.

.3

لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ بأال تﺯيرﺩ مرساهمة مجمﻭعرة ﺍلمصالح
ﺍلمﺭتبﻁة والمشتركة ﻭﺍلعائلية (ﺍلﺩﺭجة ﺍألﻭلى ﻭﺍلثانية) عﻥ

%58مﻥ ﺃسهﻡ ﺍلمصﺭﻑ ،ﻭفري حرال تجاﻭﺯ ﺫلﻙ يتﻡ ﺍلحصﻭل على
ﺍلمﻭﺍفقة ﺍلمرسبقة مرﻥ سلﻁة ﺍلنقﺩ.
.3

لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ برأال تقرل حرصﺹ مﺅسرسي ﺍلم رصﺭﻑ
ع رﻥ %38ﻭال تﺯي رﺩ ع رﻥ  %38م رﻥ ﺭﺃﺱ ﺍلمال ،ﻭيﻁﺭﺡ ﺍلباقي

لالكتتاب ﺍلعاﻡ.
.3

للهيئة ﺍلعامة ﺍلحﻕ في تعييﻥ ﻭفصل أعضاء ﺍلمجلﺱ ،ﺯياﺩﺓ ﺭﺃﺱ
ﺍلمال ،ﺍلتصﺭﻑ في ﺃصﻭل ﺍلمصﺭﻑ.

.0

يحﺭﺹ ﺍلمساهمﻭﻥ على حضﻭﺭ ﺍجتماعراﺕ ﺍلهيئرة ﺍلعامة،
ﻭمماﺭسة حقهﻡ في ﺍلتصﻭيﺕ ،ﺍالستفساﺭ مرﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي
عﻥ ﺃمﻭﺭ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلمالية.
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موافق

متردد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

المحور السادس :مدى تمتع المصارف اإلسالمية في فلسطين بنرام تعويضات ومكافآت يتصف

بالشفافية والعدالة:
الرقم

موافق

الفقرة

موافق

متردد

بشدة

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

يﻭجﺩ نﻅاﻡ تعﻭيضاﺕ ﻭمﻜافآﺕ معتمﺩ مﻥ قبل مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ

.5

ﻭمعﺭﻭﻑ لﺩﻯ ﺍلعامليﻥ
.3

هناك هيكل اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية ﻭﺍلحياﺩية

.3

يتﻡ تحﺩيﺩ مﻜافآﺕ ﺃعضاﺀ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بشﻜل عاﺩل مﻥ خالل
لجنة" ﺍلمﻜافآﺕ ﻭﺍلتعﻭيضاﺕ " المشكلة بقرار من ﺍلمجلﺱ
يتﻡ ﺇقﺭﺍﺭ ﺍلمﻜافآﺕ ﻭﺍلبﺩالﺕ للمﻭﻅفيﻥ مﻥ خالل لجنة ﺫﺍﺕ

.4

صالحية تتصﻑ بالنﺯﺍهة والكفاءة
.3

يتميع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء مهمته

.3

يحافﻅ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ مﻥ خالل نشﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلخاصة بهيﻜل
ﺭﺃﺱ ﺍلمال ﻭتسهيالﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلصلة ﻭبيع ﺃﻱ جزء مﻥ ﺃسهﻡ أعضاء
مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على مصالح صغاﺭ ﺍلمالﹼﻙ

المجال الثاني :اثر تطبيق المصارف اإلسالمية في فلسطين للحوكمة:
المحور األول :مدى تأثير وجود نرام محكم و فعال لحوكمة المصارف اإلسالمية في فلسطين:
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة
.5

يلعﺏ تﻁبيﻕ مباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية ﺩﻭﺭﺍ مهما في تجنيﺏ ﺍلمصﺭﻑ
مخاﻁﺭ ﺍلتعثﺭ.

.3

يﺯيﺩ تﻁبيﻕ الحوكمة مﻥ فاعلية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﻭتجنﺏ ﺍلفشل ﺍلمالي
ﻭﺍإلﺩﺍﺭﻱ.

.3

تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ ﺍلحﻭﻜمة ﺍلمﺅسسية يشعﺭ ﺍلمساهميﻥ بالثقة و يعزز ضمان
حقوقهم.

.4

ﺍلثقة ﺍلمتﺯﺍيﺩﺓ في ﺍلمصﺭﻑ كمؤسسة تﻁبﻕ مباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية لها

عالقة ﻭثيقة بتﻁﻭﺭ مﺅشﺭﺍﺕ اداء ﺍلمصﺭﻑ.
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موافق

متردد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

موافق

متردد

بشدة

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

.3

يتمتع ﺍلمصﺭﻑ بميﺯﺓ تنافسية ملمﻭسة عﻥ منافسيه نتيجة لتﻁبيﻕ مباﺩﺉ

.3

تتﻭفﺭ تشﺭيعات ﻭﺍضحة تحﺩد ﺍلمسئﻭلياﺕ مع ضماﻥ تحقيﻕ مصالح

ﻭقﻭﺍعﺩ ﺍلحﻭﻜمة ﺍلمﺅسسية.

ﺍلجمهﻭﺭ في المؤسسات ﺍلمﺩﺭجة.
.3

يتﻭفﺭ ﺇﻁاﺭ تنﻅيمي فعال يضبﻁ كافة جﻭﺍنﺏ الحوكمة ألداء المؤسسات.

.0

يتﻭفﺭ هيكل تنﻅيمي ﻭﻭصﻑ ﻭﻅيفي ﻭتحﺩيﺩ ﺍلمسﺅﻭلياﺕ والصالحيات
يساهﻡ في تﻁﻭيﺭ الحوكمة.
تقﻭﻡ ﺍلهيئاﺕ ﺍإلشﺭﺍفية ﻭﺍلﺭقابية في ﺍلسﻭﻕ بﻭﺍجبها بأسلﻭﺏ مهني ﻭﻁﺭيقة

.3

موضوعية لتنفيﺫ متﻁلباﺕ الحوكمة.

المحور الثاني :أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على جذب اإلستثمارات:
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

متردد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

.5

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى وجود المنافسة الكاملة في السوق المالي و
ذلك بتوفير عدد كبير من المستثمرين ،ويقلل من فرص نشوء االحتكار.

.3

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى عمق واتساع السوق المالي.

.3

المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى زيادة ثقة المؤسسات في السوق.

.4

حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية يزيد من

.3

توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة وموافقتهم على

ثقة المساهمين في السوق المالي.

أي تغيرات في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة في السوق المالي.
.3

احترام حقوق األطراف ذات الصلة أو المصلحة في الشركة كما حددها
القانون يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بهذه المؤسسات.

.3

توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس

.0

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى ضمان الطمأنينة للمستثمرين وحملة األسهم

اإلدارة يزيد درجة الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي.

على تحقيق عائد مناسب الستثماراتهم.
.3

قد يدفع المستثمرين عالوة أو زيادة ألسهم الشركات التي يعتبرونها ذات نظم
حوكمة مؤسسية.
120

المجال الثالث:المعوقات التي تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين وسبل تحسيناا :المحور
األول:أهم التحديات و المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية:
الرقم

موافق

الفقرة

موافق

متردد

بشدة
.5

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

عﺩﻡ ﻭضﻭﺡ ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﻭﺍللﻭﺍئح لﺩﻱ الشركات ﺍلمﺩﺭجة في ﺍلسوق المالي
سيﻁﺭﺓ ملكية ﺍإلفﺭﺍﺩ علي ﺇﺩﺍﺭﺓ الشركات ﺍلقﻁاﻉ ﺍلخاﺹ.

.3

غياﺏ في ﺩﻭﺭ ﺍلمﺅسساﺕ غيﺭ الحكومية متابعه ضماﻥ ﺍلتﺯﺍﻡ ﺃعضائها

.3

ﻭﺃخالقيا مهنيﹰا
عﺩﻡ كفاءة ﺃجهﺯﺓ الرقابة ﺍلﺩﺍخلية ﻭضعﻑ ﺩﻭﺭها في ﺍلﺭقابة علي الشركات

.4

ﺍلمﺩﺭجة.
ضعﻑ ﺍلﻭعي ﺍالستثماﺭﻱ لﺩﻱ األفراد.

.3
.3

ال تﻭفﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ المصارف ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلالﺯمة بالﺩقة ﻭﺍلسﺭعة ﺍلمﻁلﻭبة

.3

عﺩﻡ تنﻅيﻡ مهنة ﺍلمﺭﺍجعة بشﻜل سليﻡ يحﺩ مﻥ ﺍلقﺩﺭﺓ علي تﻁبيﻕ الحوكمة.

.0

ال تﻭفﺭ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية للمصرف ﺍلثقة ﻭﺍلمﻭضﻭعية للمستثمﺭيﻥ.

للمستثمﺭيﻥ.

المحور الثاني :سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية:
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة
.5

اإلدارة خطة لدى مجلس لتطوير عالقته مع المساهمين المستثمرين.

.3

لدى مجلس اإلدارة رسالة محددة وواضحة في أعمالها.

.3

لدى المصرف خطة بعيدة المدى لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للزبائن.

.4

لدى المصرف خطة ثالثية أو خماسية لتطوير أعمالها.

.3

يتخذ المصرف ق اررات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات عملها قبل
حدوث مشكالت فيها.
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موافق

متردد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

ملحق رقم ()3
تسهيل مهمة باحث
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ملحق ()4
االستبانة النهائية – بعد التحكيم

بيانات شخصية.
ذكر

 .7الجنس:

أنثى
 33 -33سنة

 .1الفئة العمرية:أقل من  33سنة

أكبر من  43سنة .

 .1المؤهل العلمي:

دبلومفمادون بكالوريوسماجستيرفمافوق

 .10التخصص األكاديمي:
 ﺍقتصاﺩمحاسبة
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃعمال
ﺃخﺭﻯ

 43 -33سنة

علوم مالية ومصرفية

حدد  ...........................................................

 .11عدد سنوات الخبرة في العمل المصرفي:
5سنواتفأقلمن6إلى10سنواتمن11إلى15سنة 
12سنةفأكثر .
.12

المسمى الوظيفي:

مدير

رئيس قسم

مراقب

بيانات البنك.
اسم البنك
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مورف

المجال األول :مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية
الفرضية الرئيسة :جميع المصارف اإلسالمية في قطاع غزة تلتزم بتنفيذ مبادئ الحوكمة في المصارف
ويمكن قياس هذه الفرضية من خالل المحاور التالية:
المحور األول :واقع تطبيق المسؤولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

الرقم

موافق

الفقرة

موافق

متردد

بشدة

غير

غير موافق

موافق

بشدة

-5

يتوفر دليل مكتوب الخالقيات وسلوكيات المهنة داخل المصرف .











-3

يقﻭﻡ ﺍلمصﺭﻑ بنشﺭ هﺫﺍ ﺍلﺩليل بيﻥ ﺍلمﻭﻅفيﻥ ﻭﺍلقياﻡ بالجهﺩ ﺍلالﺯﻡ











لتعﺭيفهﻡ ببنﻭده.
-3

يتخﺫ مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمصﺭﻑ إجراءات تضمﻥ تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ

-4

ﺍلتقﺭيﺭ ﺍلسنﻭﻱ للمصﺭﻑ يﻭضح اإلجراءات ﺍلتي يتخﺫها مﻥ ﺃجل ضماﻥ











ﻭﺍلتﺯﺍﻡ جميع ﺍلمﻭﻅفيﻥ به.











تﻁبيﻕ ﺩليل ﺍألخالقياﺕ.
-3

يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده.











المحور الثاني :مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واألهلية واإلستقاللية في المصارف اإلسالمية في فلسطين
الفقرة
الرقم
موافق موافق  متردد  غير غير موافق
بشدة 
-5

يتم انتخاب أعضاء مجلس االدارة استنادا الى خبراتهم االدارية.

-3

يتم تﺭشيح األكفاء مﻥ أعضاء ﺍلجمعية ﺍلعمﻭمية ﺃﻭ خاﺭجها لعضﻭية




موافق 










بشدة 




مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.
-3

يضع ﺍلمصﺭﻑ معاييﺭ تحﺩﺩ عضﻭية أعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ في مجالﺱ

-4

يشغل ﺭئيﺱ ﺍلمجلﺱ ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائه ﻭﻅيفة تنفيﺫية في ﺍلمصﺭﻑ ﺩﻭﻥ











ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ شركات ﻭمصاﺭﻑ ﺃخﺭﻯ.











موافقة سلﻁة ﺍلنقﺩ.
-3

يضﻡ ﺍلمجلﺱ بيﻥ ﺃعضائه مﻥ تسبﺏ في ﺇلحاﻕ خساﺭﺓ جسيمة لمﺅسسة











مصﺭفية عمل بها سابقا.
-3

يقﻭﻡ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بﻭضع ﺍألهﺩﺍﻑ ﻭﺍالستﺭﺍتيجياﺕ ﻭﺍلسياساﺕ ﺍلعامة











للمصﺭﻑ ﻭيعمل على تﻁﻭيﺭها.
-3

يتﻡ تقييﻡ كفاءة وأداء ﺍلمجلﺱ لتحقيقه لﻸهﺩﺍﻑ ﺍإلستﺭﺍتيجية ﻭمعاييﺭ
قياﺱ األداء ﺍألخﺭﻯ.
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الفقرة

الرقم

موافق

موافق

متردد

غير









































بشدة

-0

يقوم مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة المخاطر.

-3

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائه.

-58

يتم رقابة وادارة أي تعارض بين مجلس اإلدارة والمساهمين.

-55

يعمل مجلس اإلدارة على أساس من المعلومات الكاملة.

-53

يعمل مجلس اإلدارة بحيادية ودون تمييز تجاه كافة المساهمين.

-53

يشرف مجلس اإلدارة على كبار الموظفين ومعايير مكافأتهم.

-54

يشرف مجلس اإلدارة على عمليات اإلفصاح واالتصاالت.

-53

ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا لضروات العمل.

-53

يشﺭﻑ ﺍلمجلﺱ على تشكيل ﺍلهيكل ﺍلتنﻅيمي ﻭﺇقﺭﺍﺭه ،بما في ﺫلﻙ

موافق

غير موافق
بشدة











ﺍلﻭصﻑ ﺍلﻭﻅيفي.
المحور الثالث :واقع تطبيق مبدأ المساءلة في المصارف اإلسالمية
الفقرة
الرقم

موافق

موافق  متردد  غير

بشدة 
-5

تم استحداث وظيفة مراقب امتثال وفقا للتعليمات المقرة في سلطة النقد.

-3

تﻭجﺩ بالمصﺭﻑ ﺩﺍئﺭﺓ مختصة بالتﺩقيﻕ وﺍلتفتيﺵ.

-3

تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية و الكفاءة.

-4

يتمتع ﺭئيﺱ ﺍلﺩﺍئﺭﺓ ﻭمﻭﻅفيها بالمهاﺭﺓ ﻭﺍلخبﺭﺍﺕ ﺍلالﺯمة لتأﺩية عملهم






غير موافق

موافق 
















بشدة 






بكفاءة.
-3

يتﻡ إنشاء " لجنة ﺍلمﺭﺍجعة " ﻭفقا لمتﻁلباﺕ ﺍإلفصاﺡ ﻭﺍلشفافية ﻭتعليماﺕ

-3

ﺭئيﺱ لجنة ﺍلمﺭﺍجعة ﺃﻭ ﺃحﺩ ﺃعضائها هﻭ عضﻭ بمجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ.

-3

من واجبات لجنة المراجعة االساسية التأكد من أن التقارير التي يصدرها











سلﻁة ﺍلنقﺩ.
















المصرف تعبر عن حقيقة مركزة.

المحور الرابع :واقع تطبيق مبدأ األفصاح والشفافية عن المعلومات في المصارف اإلسالمية في فلسطين 
الرقم

موافق

الفقرة

موافق  متردد  غير

بشدة 
-5

مسﺅﻭلية ﺍإلفصاﺡ تقع ﺃساسا على مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭته ﺍلتنفيﺫية.

-3

يتﻡ ﺍإلفصاﺡ عﻥ جميع ﺍلمعلﻭماﺕ ﺫﺍﺕ ﺍألهمية ﺍلنسبية ،ﺇضافة ﺇلى تلﻙ




غير موافق

موافق 










بشدة 




ﺍلتي حﺩﺩها ﺍلقانﻭﻥ في ﺍلﻭقﺕ ﺍلمناسﺏ ﻭبما يضمﻥ ﻭصﻭل ﺍلمعلﻭمة
ﺇلى جميع ﺃصحاﺏ ﺍلمصالح.
-3

ﺍلمصﺭﻑ يلتﺯﻡ بعﺭﺽ بياناته ﺍلمالية على مﺩقﻕ خاﺭجي ﺫﻭ كفاءة

ﻭسمعة مهنية محتﺭمة.
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-4

يتمتع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء مهمته.

-3

يحافﻅ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ مﻥ خالل نشﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلخاصة بهيكل ﺭﺃﺱ
















ﺍلمال ﻭتسهيالﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلصلة ﻭبيع ﺃﻱ جزء مﻥ ﺃسهﻡ أعضاء مجلﺱ
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على مصالح صغاﺭ ﺍلمالﹼﻙ.
-3

يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير أخالقي.

-3

يتم اإلفصاح عن عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة.

-0

يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية واظهار فاعليته وقوته.

-3

يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين.

-58

يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا باإلضافة إلى اإلفصاحات اإلجبارية.































المحور الخامس :واقع تطبيق قاعدة "حماية المسثمرين و المساهمين" والمعاملة المتكافئة لام في المصارف اإلسالمية في فلسطين 
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة 

-5

يحﻕ ألﻱ مساهﻡ ﺍالستفساﺭ مﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي عﻥ ﺃمﻭﺭ ﺍلمصﺭﻑ



موافق  متردد  غير

موافق 







غير موافق
بشدة 



خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة.
-3

ﺍلمصﺭﻑ ملتﺯﻡ بالمعاملة ﺍلعاﺩلة مع جميع ﺍلمساهميﻥ مع ضماﻥ عﺩﻡ











تسﺭيﺏ ﺍلمعلﻭماﺕ مﻥ ﺩﺍخل ﺍلمصﺭﻑ لبعﺽ ﺍلمساهميﻥ ﺩﻭﻥ غيﺭهﻡ
ﻁالما لﻡ يتﻡ ﺍإلفصاﺡ عﻥ هﺫه ﺍلمعلﻭماﺕ.
-3

يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص الطبيعي واالعتباري بأال يزيد











عن  ،%58وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة المسبقة من
سلطة النقد.

-4

لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ بأال تﺯيرﺩ مرساهمة مجمﻭعرة ﺍلمصالح ﺍلمﺭتبﻁة











والمشتركة ﻭﺍلعائلية (ﺍلﺩﺭجة ﺍألﻭلى ﻭﺍلثانية) عﻥ %58مﻥ ﺃسهﻡ
ﺍلمصﺭﻑ ،ﻭفري حرال تجاﻭﺯ ﺫلﻙ يتﻡ ﺍلحصﻭل على ﺍلمﻭﺍفقة ﺍلمرسبقة مرﻥ

سلﻁة ﺍلنقﺩ.
-3

لﺩﻯ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتﺯﺍﻡ برأال تقرل حرصﺹ مﺅسرسي ﺍلم رصﺭﻑ ع رﻥ%38











ﻭال تﺯي رﺩ ع رﻥ  %38م رﻥ ﺭﺃﺱ ﺍلمال ،ﻭيﻁﺭﺡ ﺍلباقي لالكتتاب ﺍلعاﻡ.
-3

للهيئة ﺍلعامة ﺍلحﻕ في تعييﻥ ﻭفصل أعضاء ﺍلمجلﺱ ،ﺯياﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍلمال،











ﺍلتصﺭﻑ في ﺃصﻭل ﺍلمصﺭﻑ.
-0

يحﺭﺹ ﺍلمساهمﻭﻥ على حضﻭﺭ ﺍجتماعراﺕ ﺍلهيئرة ﺍلعامة ،ﻭمماﺭسة
حقهﻡ في ﺍلتصﻭيﺕ ،ﺍالستفساﺭ مرﻥ ﺍلمﺭﺍجع ﺍلخاﺭجي عﻥ ﺃمﻭﺭ
ﺍلمصﺭﻑ ﺍلمالية.
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المحور السادس :مدى تمتع المصارف اإلسالمية في فلسطين بنرام تعويضات ومكافآت عادلة 
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة 

-5

يﻭجﺩ نﻅاﻡ تعﻭيضاﺕ ﻭمﻜافآﺕ معتمﺩ مﻥ قبل مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭمعﺭﻭﻑ

موافق  متردد  غير

موافق 









غير موافق
بشدة 



لﺩﻯ ﺍلعامليﻥ
-3

هناك هيكل اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية ﻭﺍلحياﺩية

-3

يتﻡ تحﺩيﺩ مﻜافآﺕ ﺃعضاء مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ بشﻜل عاﺩل مﻥ خالل لجنة"
















ﺍلمكافآﺕ ﻭﺍلتعﻭيضاﺕ" المشكلة بقرار من ﺍلمجلﺱ
-4

يتﻡ ﺇقﺭﺍﺭ ﺍلمكافآﺕ ﻭﺍلبﺩالﺕ للمﻭﻅفيﻥ مﻥ خالل لجنة ﺫﺍﺕ صالحية

-3

يحافﻅ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ مﻥ خالل نشﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلخاصة بهيكل ﺭﺃﺱ











تتصﻑ بالنﺯﺍهة ﻭﺍلكفاءة.











ﺍلمال ﻭتسهيالﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلصلة ﻭبيع ﺃﻱ جزء مﻥ ﺃسهﻡ أعضاء مجلﺱ
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ على مصالح صغاﺭ ﺍلمالﹼﻙ.

المجال الثاني :دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية في فلسطين 
المحور األول :مدى تأثير وجود نرام محكم و فعال لحوكمة المصارف اإلسالمية في فلسطين 
الفقرة

الرقم

موافق

موافق

متردد

غير









بشدة

-5

يلعﺏ تﻁبيﻕ مباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية ﺩﻭﺭﺍ مهما في تجنيﺏ ﺍلمصﺭﻑ

موافق

غير موافق
بشدة



مخاﻁﺭ ﺍلتعثﺭ.
-3

يﺯيﺩ تﻁبيﻕ الحوكمة مﻥ فاعلية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﻭتجنﺏ ﺍلفشل ﺍلمالي











ﻭﺍإلﺩﺍﺭﻱ.
-3

تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ ﺍلحﻭكمة ﺍلمﺅسسية يشعﺭ ﺍلمساهميﻥ بالثقة و يعزز ضمان











حقوقهم.
-4

ﺍلثقة ﺍلمتﺯﺍيﺩﺓ في ﺍلمصﺭﻑ كمؤسسة تﻁبﻕ مباﺩﺉ الحوكمة ﺍلمﺅسسية











لها عالقة ﻭثيقة بتﻁﻭﺭ مﺅشﺭﺍﺕ اداء ﺍلمصﺭﻑ.
-3

تتﻭفﺭ تشﺭيعات ﻭﺍضحة تحﺩد ﺍلمسئﻭلياﺕ مع ضماﻥ تحقيﻕ مصالح

-3

يتﻭفﺭ ﺇﻁاﺭ تنﻅيمي فعال يضبﻁ كافة جﻭﺍنﺏ الحوكمة ألداء المؤسسات.

-3

يتﻭفﺭ هيكل تنﻅيمي ﻭﻭصﻑ ﻭﻅيفي ﻭتحﺩيﺩ ﺍلمسﺅﻭلياﺕ والصالحيات











ﺍلجمهﻭﺭ في المؤسسات ﺍلمﺩﺭجة.
















يساهﻡ في تﻁﻭيﺭ الحوكمة.
-0

تقﻭﻡ ﺍلهيئاﺕ ﺍإلشﺭﺍفية ﻭﺍلﺭقابية في ﺍلسﻭﻕ بﻭﺍجبها بأسلﻭﺏ مهني
ﻭﻁﺭيقة موضوعية لتنفيﺫ متﻁلباﺕ الحوكمة.
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المحور الثاني:أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على جذب اإلستثمارات:
الفقرة
الرقم
موافق موافق  متردد  غير
-5

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى وجود المنافسة الكاملة في السوق المالي

بشدة 





غير موافق

موافق 



بشدة 

وذلك بتوفير عدد كبير من المستثمرين ،ويقلل من فرص نشوء االحتكار.
-3

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى عمق واتساع السوق المالي.

-3

المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى زيادة ثقة المؤسسات المدرجة
















في السوق.
-4

حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية يزيد

-3

توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة وموافقتهم











من ثقة المساهمين في السوق المالي.











على أي تغيرات في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة في السوق المالي.
-3

احترام حقوق األطراف ذات الصلة أو المصلحة في الشركة كما حددها











القانون يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بهذه المؤسسات.
-3

توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء











مجلس اإلدارة يزيد درجة الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي.
-0

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى ضمان قدر مالئم من الطمأنينة











للمستثمرين وحملة األسهم على تحقيق عائد مناسب الستثماراتهم.
-3

قد يدفع المستثمرين عالوة أو زيادة ألسهم الشركات التي يعتبرونها ذات











نظم حوكمة مؤسسية.

المجال الثالث:المعوقات التي تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين وسبل تحسيناا 
المحور األول:أهم التحديات و المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية
الفقرة
الرقم
موافق موافق  متردد  غير
-5

عﺩﻡ ﻭضﻭﺡ ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﻭﺍللﻭﺍئح لﺩﻱ الشركات ﺍلمﺩﺭجة في ﺍلسوق المالي.

-3

سيﻁﺭﺓ ملكية ﺍإلفﺭﺍﺩ علي ﺇﺩﺍﺭﺓ الشركات ﺍلقﻁاﻉ ﺍلخاﺹ.

-3

عﺩﻡ كفاءة ﺃجهﺯﺓ الرقابة ﺍلﺩﺍخلية ﻭضعﻑ ﺩﻭﺭها في ﺍلﺭقابة علي

بشدة 











غير موافق

موافق 







الشركات ﺍلمﺩﺭجة.
-4

ضعﻑ ﺍلﻭعي ﺍالستثماﺭﻱ لﺩﻱ األفراد.

-3

ال تﻭفﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ المصارف ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلالﺯمة بالﺩقة ﻭﺍلسﺭعة ﺍلمﻁلﻭبة
















للمستثمﺭيﻥ.
-3

عﺩﻡ تنﻅيﻡ مهنة ﺍلمﺭﺍجعة بشكل سليﻡ يحﺩ مﻥ ﺍلقﺩﺭﺓ علي تﻁبيﻕ











الحوكمة.
-3

ال تﻭفﺭ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية للمصرف ﺍلثقة ﻭﺍلمﻭضﻭعية للمستثمﺭيﻥ.
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بشدة 

المحور الثاني :سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية 
الفقرة

الرقم

موافق

موافق

متردد

غير





















بشدة

-5

يضع مجلس اإلدارة خطة لتطوير عالقته مع المساهمين المستثمرين.

-3

رسالة مجلس اإلدارة محددة وواضحة في أعمالها.

-3

لدى المصرف خطة بعيدة المدى لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للزبائن.

-4

يرسم المصرف ق اررات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات عمله قبل
حدوث مشكالت فيها.
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موافق

غير موافق
بشدة






ملحق ()5

مصفوفة الدراسات الفلسطينية

م.

اسم الباحث

أهم النتائج

اسم الدراسة

مجال االستفادة منها

 وج ررود دور لتطبي ررق حوكم ررة الش ررركات ذو  ضرورة متابعة أسباب حدوث االنهيارات

.1

عماد األغا
(2111م)

دور حوكمةةةةة الشةةةةركات فةةةةي
الحةةةةد مةةةةن التةةةةأثير السةةةةلبي

دالل ر ر ررة إحص ر ر ررائية عن ر ر ررد مس ر ر ررتوى دالل ر ر ررة

المالية السرريعة للبنروك العالميرة ،والعمرل

( )0.05ف ر رري الح ر ررد م ر ررن الت ر ررأثير الس ر ررلبي

عل ر ررى تع ر ررديل وتط ر رروير مب ر ررادئ حوكم ر ررة

للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات

الشركات للحد من تلك االنهيارات.

المالية .

للمحاسةةةةبة اإلبداعيةةةةة علةةةةى  هن ر رراك دور للمب ر رراديء المختلف ر ررة لحوكم ر ررة
موثوقية البيانات المالية

 حر ر ررث البنر ر رروك علر ر ررى األهتمر ر ررام الكر ر ررافي
بمفهوم حوكمة الشركات.

الشر ررركات فر رري الحر ررد مر ررن التر ررأثير السر ررلبي  ضر ر ر رررورة تركير ر ر ررز الجهر ر ر ررات المحاسر ر ر رربية
للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات

المختلف ر ررة علر ررى إيجر رراد اآللير ررات الكفيل ر ررة

المالية.

بتعزي ررز ورف ررع الس ررلوك األخالق رري ل رردورها
الكبير في تقليل المخاطر.

 اﻥ هناﻙ عالقة ﺍﺭتباﻁ قﻭية برر ررين معاييﺭ  ﺍاللتﺯﺍﻡ بمعاييﺭ الحوكمررة ،ﻭتﻭفيﺭ دليررل
مدى تطبيق معايير الحوكمة

.2

بيان عمرو
(2111م)

في دواائر ضريبة الةدخل فةي

محافرةةةةات الضةةةةةفة الغربيةةةةةة

وأثرهةةةةةا فةةةةةي زيةةةةةادة كفةةةةةاءة
وفاعمية األداء

الحوكمررة مررن جهة وبررين ﺍلفاعلية والكفرراءة

البيئر ر ر ر ر ر ررة ﺍلسياسية ﻭﺍالقتصاﺩية ﺍلمناسبة

مﻥ جهر ررة ﺃخﺭﻯ ،ﻭﺫلﻙ مﻥ خالل معامل

في ﺩﻭﺍئﺭ ضريبة ﺍلﺩخل لتﻁبيقها.

االرتبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراط بيﺭسﻭﻥ حيﺙ ﺃشاﺭ معامل  ﺍلعمل على تﻭفيﺭ ﺩليل عملي للحوكمر ر ررة
االﺭتباﻁ بيﺭسﻭﻥ ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى ( ) 1.81بيﻥ
الكفاءة ﻭالحوكمة.

ضر رريبة ﺍلﺩخل ﺍلفلسﻁينية يتﻁلﺏ تﻁبيﻕ

المر ر رروظفين ف ر ر ري التعام ر ر ررل مر ر ررع مع ر ر ررايير

معاييﺭ الحوكمة كحزمة ﻭﺍحﺩﺓ.

الحوكمة.
 ﺍإلسﺭﺍﻉ في ﺇصﺩﺍﺭ ﺩليل حوكمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
الش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررركات مﻥ قبل ﺍللجنة ﺍلﻭﻁنية

الوطنيةةة الفلسةةطينية للقواعةةد

لحوكمةةةةةةةة المصةةةةةةةارف فةةةةةةةي

.3

ممدوح
العزايزة (2119م)

فلسطين

ومسؤولية اخالقية .

 تحقي ر ر ر ر ررق الكفر ر ر ر ر رراءة ﻭﺍلفاعلية في ﺩﻭﺍئﺭ  زيادة عدد الدورات التدريبية لزيادة مقردرة

مةةةةةةدى تطبيةةةةةةق المصةةةةةةةارف
و الممارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ﺍلفضلى

فرري المؤسس ررات بش ررفافية ون ازهررة وعادل ررة

 ض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررورة ﺍلتﺯﺍﻡ ﺍلمصاﺭﻑ ﺍلفلسﻁينية
بمع ر ر راييﺭ ﻭﺇﺭش ر ر راﺩﺍﺕ الحوكم ر ررة ﺍلصاﺩﺭﺓ
عﻥ سلﻁة ﺍلنقﺩ ،ووجر ر ر ر ررود ﺍهتماﻡ مﻥ قبل
ﺍلقائميﻥ على ﺇﺩﺍﺭﺓ تل ر ر ر ر ر ر رﻙ ﺍلم ر ر ر ر ر ر رصاﺭﻑ
بتﻁبيﻕ معاييﺭ الحوكم ر ررة نتيجة إلدراكه ر ررم
للمﺯﺍيا ﺍلتي تتحقﻕ حال تطبيقها.

للحوكمة.

 نشﺭ ثقافة الحوكمة ﻭتعﺯيﺯها.
 ﺇلﺯﺍﻡ ﺍلمصاﺭﻑ تضميﻥ تقﺭيﺭها
ﺍلسنﻭﻱ ملحقر ر ر ر ر ر ررا منفصر ر ر ر ر ر ررال يستعﺭﺽ
ﻭضع الحوكمة في ﺍلمصﺭﻑ.

 جعل ﺍلمعاييﺭ ﺍألخالقية ﻭﺍلسلﻭكير ر ررة في
مﺭتبة ﺃعلى مﻥ ﺍالهتماﻡ كر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررونها
ﺍألساﺱ في ﺍلﺭقي بالعنصﺭ ﺍلبشﺭﻱ
ﻭﺍلمﺅسسة.
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م.

اسم الباحث

اسم الدراسة
ﺍثﺭ تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ الحوكمة
على على ﺍإلفصاﺡ
ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ
ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ

.4

ﺍلمالية

ماجد أبو حمام
(2119م)

مجال االستفادة منها

أهم النتائج

 ضﺭﻭﺭﺓ تعميﻕ ﺍلمفاهيﻡ ﻭﺍإللتﺯﺍﻡ
 ﺃﻥ تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ الحوكمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة قﺩ ساهﻡ

بالقﻭﺍعﺩ ﺍلت ر ر ر ر ر ري ق ر ر ر ر ر رضﺕ به ر ر ر ر ر را منﻅمة

بر ر ر ر رشﻜل كبير ر ر ررر في تعﺯيﺯ ﺩﻭﺭ ﺍإلفصاﺡ

ﺍلتعاﻭﻥ ﺍالقتصاﺩﻱ ﻭﺍلتنمية مﻥ خالل

ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية كم ر ر ررا،

عقﺩ ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيبية التأهلي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

ﺃﻥ تﻁﻭﺭ ثقاف ر ر رة الحوكم ر ررة ﺍنعﻜﺱ بشﻜل

ﺍلالﺯمرة.

ﺭئيسي علر ر ر ر ر ررى تحسيﻥ مﻭقع الشر ر ر ر ر ررركات  ﺍلعمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل على متابعة تحﺩيﺙ ﻭتﻁﻭيﺭ
ﺍستمﺭﺍﺭيتها.

ﺍلتﻁبيقاﺕ ﺍلسليمة لقﻭﺍعﺩ الحوكمة.

 إنشر ر ر رراء تنﻅ ر ر ر ر ريﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭمهني متﻜامل  ضﺭﻭﺭﺓ قياﻡ لجنة متخص ر ر ر ر رصة مشﻜله
على يقﻭﻡ ﺃسﺱ مصﺩﺍقية مجلﺱ

لهﺫﺍ ﺍلغﺭﺽ بمتابعه تﻁبيقاﺕ مباﺩﺉ

ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍلمﺩﺭاء ﺍلتنفيﺫييﻥ.

ﻭقﻭﺍعﺩ الحوكم ر ر ر ررة ﻭﺍلضﻭﺍبﻁ ﺍلمﺭتبﻁة
بها.
 ضﺭﻭﺭﺓ تعمي ر ر ر رﻕ المف ر ر رراهيم والمب ر ر رراديء
التر ر ر ر ر رري قضﺕ بها المعر ر ر ر ر ررايير الدولي ر ر ر ر ر ررة
للمراجعررة الداخليررة لرردى كافررة الم رراجعين

 ﺃﻥ هناﻙ تأثيﺭا كبير ر ر ر ار للميث ر ر رراق ﺍألخالقي

الر ر ر ر ر ر ر ر ررداخلين مﻥ خالل عقﺩ الر ر ر ر ر ر ر ر رردورات

 تﻁ رﻭيررر معاييﺭ المراجعررة الداخليررة يساهﻡ

متابعة تحﺩيﺙ وتط ر ر ر ر ر ر رروير التطبيق ر ر ر ر ر ر ررات

للمراجعة الداخلية على حوكمة المصارف

بشﻜل ﺭئيسي في تحسيﻥ الحوكم ر ر ر ر ر ررة في

.5

ابراهيم نسمان
(2119م)

ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ المراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

الداخليةةةةةةةةةةة في تفعيل مباﺩﺉ

الحوكمة

التدريبيررة التأهيليررة الالزمررة والعمررل على
السلمية لمعايير المراجعة الداخلية .

المصرررارف إلنجر ر راﺯ العدير ررد مﻥ ﺍألهﺩﺍﻑ  ،ضﺭﻭﺭﺓ بﺫل العناير ر ر ررة الكاملر ر ر ررة مﻥ قبل

ولض ررمان تنفيﺫ اعم ررال الحوكم ررة يجﺏ ﺃﻥ

سلﻁة النق ررد الفلس ررطينية في مجال التر رزام

يتﻭﺍجﺩ التنظ ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريم ﺍإلﺩﺍﺭﻱ والمهن ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري

المص ر ر ر ر ررارف بمباﺩﺉ ﻭقﻭﺍعﺩ الحوكم ر ر ر ر ررة

المتكام ر ر ر ر ر ر ررل وال ر ر ر ر ر ر ررذي يشتمل على ﻭجﻭﺩ

والتعليمات الصادرة عنها.

مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ولجنر ر ر ررة المراجعر ر ر ررة ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ  العمل علرى نشﺭ مفهﻭﻡ ﻭثقافة الحوكمرة
المراجعة الداخليرة ولجنرة ﺇﺩﺍﺭﺓ المخراطر

لر ر ر رردى األط ر ر ر رراف كافر ر ر ررة ﺫﺍﺕ العالقر ر ر ررة،

إلى جانﺏ ﻭﻅيفة مﺭﺍقبة ﺍالمتثال .

ﻭﺇصﺩﺍﺭ النش ر ر ررات والتعليمر ر ررات التر ر رري
تعﻜﺱ ﺩﻭﺭ ﻭﺃهمية الحوكمر ررة ،وااللت ر رزام
بقﻭﺍعﺩها ﻭمباﺩئها في المص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررارف
العاملة بفلسﻁيﻥ

.6

أبو موسري
(2111م)

حوكمةةةةةة الشةةةةةركات و أثرهةةةةةا  ان الشررركات المدرجررة فرري السرروق المررالي  نشر ررر ثقافر ررة الحوكمر ررة لر رردى المسر ررتثمرين
علةةى كفةةاءة سةةوق فلسةةطين

لألوراق المالية.

تلت ر ررزم بتطبي ر ررق بع ر ررض مب ر رراديء حوكم ر ررة
الشركات التزام جزئيا.

 ان اإلطار القانوني والرقابي المنظم لعمرل
121

والمراجعين والشركات ذات العالقة.

 اإلس رراع فرري إعررداد الئحررة الحوكمررة فرري
فلسطين لضبط عمل الشركات.

م.

اسم الباحث

.7

جودة (2111م)

أهم النتائج

اسم الدراسة

مجال االستفادة منها

السوق المالي الفلسطيني يتالئم الى درجة
معقولة مع مباديء حوكمة الشركات.
 وجررود عالقررة طرديررة بررين تطبيررق مبرراديء
حوكمة الشركات وكفاءة السوق المالي.

 تطرروير تعليمررات سررلطة النقررد الفلسررطينية
في مجال الحوكمة المؤسسية مرن خرالل

اعتم ر ر رراد نم ر ر رروذج الحوكم ر ر ررة المؤسس ر ر ررية
مةةةةةةةةدى تطبيةةةةةةةةق مبةةةةةةةةادىء
الحوكمةةةةةة المؤسسةةةةةية فةةةةةةي

المصةةةارف الفلسةةةطينية وفقةةةا
لمبةةاديء لجنةةة بةةازل للرقابةةة
المصرفية.



ان بن ر ر ر ررك فلس ر ر ر ررطين يطب ر ر ر ررق مب ر ر ر رراديء
الحوكمة بدرجة مرتفعة .



تطبيررق مبرراديء الحوكمررة يررؤثر إيجابيررا
على مؤشرات أداء البنك.

المقتررررح كإطرررار عم ررل ملرررزم للمصرررارف
الفلسطينية .
 اسر ر ررتحداث مجل ر ر ررس إدارة البن ر ر ررك للجن ر ر ررة
المختصرة برإدارة المخراطر تكرون مهمتهررا

تحديرر ررد وتصرر ررنيف المخرر رراطر التشر ر ررغيلية
ومخر رراطر السر رروق ورسر ررم اإلسر ررتراتيجيات
الخاصررة بالتعامررل مررع كررل نرروع مررن هررذه
المخاطر.
 ضر رررورة االهتمر ررام بنشر ررر ثقافة الحوكمر ررة

 تطبير ر ررق معر ر ررايير الحوكمر ر ررة فر ر رري بلر ر ررديات
الضفة الغربية كانت متوسطة.

.8

الداعور

(2111م)

الجي ر رردة ﻭتعﺯيﺯها ل ر رردى بلﺩياﺕ الض ر ررفة
الغربية.

مدى تطبيق معايير الحوكمة  وه ررذه النتيج ررة المتوس ررطة لتطبي ررق مع ررايير  ضر ر رررورة وجر ر ررود هيئر ر ررة حكومير ر ررة تعنر ر رري

في بلديات الضفة الغربية

الحوكم ررة الجي رردة ج رراءت نتيج ررة انتخاب ررات

بمتابعر ر ر ر ررة وممارسر ر ر ر ررة وتنفير ر ر ر ررذ معر ر ر ر ررايير

11مجالس البلدية التي اجريت فري معظرم

الحوكمة.

بلديات الضفة.

 اش ر رراك الجمهر ررور فر رري ق ر ر اررات البلر ررديات
وفعالياتها.

ثانيا :الدراسات العربية
م.

اسم الباحث

اسم الدراسة

أهم النتائج

مجال االستفادة منها

أبو قاعود

إطةةار مقتةةرح لقيةةاس أثةةر

رر ايجابيرا فري
 أن لممارسة أبعاد الشفافية أث ا

 ضررورة تطبيرق اإلطرار المقتررح مرن قبرل

(2111م) 

.9

ممارسةةةة أبعةةةاد الشةةةفافية

اإلداريةة فةي محةاور تطةوير
األعمال.


تنميرة األجهرزة اإلداريرة وتطروير أعمالهرا
والتخفيف من درجة الممارسات السلبية.

 التأكيرد علرى أهميرة الردور الملقرى علرى

منظمات األعمال األردنية.

 ضررورة ضرمان مسرتويات عاليرة مرن
اإلفصاح المعلوماتي والمالي.

عرراتق الحكومررات فرري تعزيررز ممارسررة

 صياغة تشريعات تتميز بالدقة والوضوح.

الشفافية.

 رفرع مسرتوى مشراركة العراملين فري اتخراذ
122

م.

اسم الدراسة

اسم الباحث

أهم النتائج
 أن مستوى ممارسة أبعاد الشفافية اإلداريرة

مجال االستفادة منها
الق اررات.

جراء مرتفعرا ،وأن المتوسرط العرام لمحراور
تطوير األعمال جاء مرتفعا.
 هناك تأثي ار لممارسة أبعاد الشفافية اإلدارية
مجتمعة في محاور تطوير األعمال كاملة
في منظمات األعمال األردنية.

عبد الحميد
(2111م) 

اهميةةةةةةةةة ﺍالنتقال للمعةةةةةةةةايير  ﺃهمية تﻁبيﻕ مبر ر ر ر ر ر ر ر ر راﺩﺉ الحوكمر ر ر ر ر ر ر ر ررة في  تشرركيل فريررق عمررل يكلررف بتطرروير عرردد
الدوليةةة للمحاسبة والمعلومةةة
الماليةةةةةةةةةةةةةة )) IAS/IFRS

كإطةةةةةةةةار لتفعيةةةةةةةةل حوكمةةةةةةةةة
المؤسسات

.11



ﺍلمﺅسسر ر راﺕ ﺍلجﺯﺍئﺭير رة ،ﻭﺫلﻙ ال يتر رﻡ ﺇال

مر ر ر ررن التش ر ر ر رريعات المرتبطر ر ر ررة بحوكم ر ر ر ررة

باالعتماﺩ على مجمﻭعة مﻥ ﺍآللياﺕ

المؤسسرات مثررل قرانون الشررركات وقررانون

ﻭﺍلتشﺭيعاﺕ ﻭﺍلمعاييﺭ لتحضيﺭ ﺍلبيئ رر ر ر ر ر ر رة

س ر ر رروق الم ر ر ررال ،وق ر ر ررانون تنظ ر ر رريم مهن ر ر ررة

ﺍلمناسبة لتﻁبيﻕ مثل هﺫه ﺍلمباﺩﺉ.

 تﻁبيﻕ ﺍلمعاييﺭ ﺍلمحاسبية ﺍلتر ر ر ر ر ر ر ر ر ري تتمتع

المحاسر ر رربة والمراجعر ر ررة ،وقر ر ررانون تنظر ر رريم

المنافسة ومنع االحتكار.

بالجﻭﺩﺓ ﺍلعالية مﻥ بيﻥ ﺃهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رﻡ تلﻙ  المش ر ر رراركة الفاعل ر ر ررة ف ر ر رري عق ر ر ررد ن ر ر رردوات
ﺍلمتﻁلباﺕ ﺍلتي على ﺍلمﺅسساﺕ

وم ر ر ر ررؤتمرات ح ر ر ر ررول موض ر ر ر رروع حوكم ر ر ر ررة

ﺍلجﺯﺍئﺭية التكيف معها.

المؤسسررات ،ود ارسررت الجوانررب التطبيقيررة

والواقعي ر ررة للمؤسس ر ررات الجزائرية،خاص ر ررة
المقيدة في البورصة.

آل غزوي

حوكمةةةةةة الشةةةةةركات و اثرهةةةةةا  تفاوت مستوى اإلفصاح في القوائم المالية  تعمي ر ررق ال ر رروعي بر ر رردور لجنرر ررة المراجعر ر ررة

(2111م) 

علةةى مسةةتوى اإلفصةةاح فةةةي
المعلومات المحاسبية


فر ر رري الشر ر ررركات المسر ر رراهمة فر ر رري المملكر ر ررة

وأهميتهررا فرري الشررركات المسرراهمة العامررة

العربية السعودية .

لمررا لهررا مررن أهميررة كبي ررة فرري زيررادة ثقررة

 ع ر رردم وج ر ررود عالق ر ررة س ر ررالبة ذات داللرر ررة

المساهمين.

احصررائية بررين اسررتقاللية أعضرراء مجل ررس  اإلفصاح عن وجود لجنرة للمراجعرة دون

.11

اإلدارة في الشركات المسراهمة العامرة فري

قير ر ررام هر ر ررذه اللجنر ر ررة بمهامهر ر ررا وواجباتهر ر ررا

المملكة العربية السعودية .

اليؤدي الى تحسن في مستوى االفصاح

 عر رردم وجر ررود عالقر ررة إيجابير ررة ذات داللر ررة

في القوائم المالية .

احصائية بين تركيز الملكية فري الشرركات  يج ررب عل ررى الهيئ ررات المنظم ررة لش ررركات

العامة في المملكة و بين مسرتوى االفصراح

في القوائم المالية .

المسررراهمة العامر ررة زير ررادة الر رردور الرقر ررابي
علر ررى الشر ررركات المسر رراهمة العامر ررة مر ررن

خ ر ررالل الر ر رزام الش ر ررركات بتطبي ر ررق لر ر روائح
حوكمة الشركات
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م.

اسم الباحث
بن ثابت وعبدي
(2111م) 

اسم الدراسة

مجال االستفادة منها

أهم النتائج

الحوكمةةةةةةة فةةةةةةي المصةةةةةةارف  المصارف برأمس الحاجرة لتطبيرق مبرادئ  توحي ر ر ررد الهيئ ر ر ررات الش ر ر رررعية للمص ر ر ررارف
االسالمية 

الحوكمررة الترري ه رري متجررذرة مررن الشر رريعة

والمؤسسرررات المالي ررة اإلس ررالمية ،لتكر ررون

االسالمية.

تحررت هيئررة واحرردة وتخضررع إلش رراف مررا
يسمى بالمصرف المركزي اإلسالمي.

 قي ر ر ررام ك ر ر ررل مصرر ر رررف ومؤسس ر ر ررة مالي ر ر ررة
إسر ررالمية بإنشر رراء قسر ررم خر رراص لمشر رررفي
الش ر ر رريعة الر ر ررداخليين ،ليتأكر ر ررد أن عمر ر ررل

.12

المصر ر ر ر ر رررف يتمشر ر ر ر ر ررى مر ر ر ر ر ررع الش ر ر ر ر ر رريعة

اإلسالمية.

 إنشررراء لجن ررة مراجع ررة داخ ررل المصرررارف
اإلسررالمية وتتشرركل مررن األعضرراء غيررر
التنفررذيين ممررن تت روافر لررديهم الخب ررة فرري
مجال المحاسبة والمراجعة.
اليقة(2115م)  القيةةةةةةةةةةةةةةةاس و الفصةةةةةةةةةةةةةةةاح  عرردم كفايررة المعلومررات الترري تررم االفصرراح  ضر رررورة قير ررام المصر رررف بإعر ررداد الق ر روائم
المحاسبي في الفوائم المالية

للمصةةةةةةارف و دورهةةةةةةا فةةةةةةةي
ترشيد ق اررات االستثمار

.13

عنهر ر ررا فر ر رري الق ر ر روائم المالير ر ررة التر ر رري تلبر ر رري

احتياجات المستخدمين.

 ل ر ررم يع ر ررد المص ر رررف القر ر روائم المالي ر ررة وف ر ررق
للمعايير المحاسبية الدولية.
 بالنس ر ر رربة للميزاني ر ر ررة العام ر ر ررة ل ر ر ررم تص ر ر ررنف
االصررول و الخصرروم فرري الميزانيررة حسررب

المالية التي نص عليها المعيار الدولي.

 تطبي ر ر ررق المع ر ر ررايير الدولي ر ر ررة المحاس ر ر رربية
الصررادرة عررن لجنررة المحاسرربين الرردوليين
عنر ر ر ررد القير ر ر ررام بإعر ر ر ررداد الق ر ر ر روائم المالير ر ر ررة
للمصر ر ر رررف النر ر ر رره يكسر ر ر رربها المصر ر ر ررداقية

والثقة.

طبيعتها وتم عرضها بشكل عشوائي .

ثالثا :الدراسات االجنبية
م.

اسم الباحث

اسم الدراسة

ماركو بيشت

فروقات حوكمة البنوك

واخرون()2112
.14

أهم النتائج

مجال االستفادة منها

 وج ر ر ر ررود م ر ر ر رروظفين متخصص ر ر ر ررين ب ر ر ر ررإدارة  ضررررورة االبتعررراد ع ررن تطبيرررق الحوكم ررة
المخر ر ر ر ر ر رراطر ،ومجر ر ر ر ر ر ررالس إدارة مسر ر ر ر ر ر ررتقلة

التقليدير ررة للشر ررركات غير ررر المالير ررة داخر ررل

باإلضررافة إلررى مرردراء تنفيررذيين ثررابتين كرران

البن ر رروك والعم ر ررل عل ر ررى إجر ر رراء تع ر ررديالت

سيكبد البنوك في المتوسط خسائر أقل.

ومراجعررات جذريررة لتطبيررق نظررم حوكمررة

 كما أنه ال يوجرد أي دليرل علرى أن حقروق
المسر رراهمين لر ررن يتر ررأثر فر رري حر ررال اعتمر رراد

البنك نظام إدارة المخاطر.
124

خاصة بالبنوك.

م.

اسم الباحث
روي وكيستين
(2112م) 

أهم النتائج

اسم الدراسة

مجال االستفادة منها

الحوكمةةةةةةةةةةةةةة واألداء فةةةةةةةةةةةةةي  األداء المررالي يتحسررن مررن خررالل الق روانين  أن هناك حاجة من قبل أية صناعة إلى
المؤسسات المالية الصغيرة

.15

المحميررة أكثررر مررن الدوليررة ،لجنررة الترردقيق

اسلوب الحوكمة بشرأن يرؤدي إلرى تعزيرز

الداخلي.

اإليجابيات و التقليل من السلبيات.

 ال يوجررد هنرراك فرررق بررين المؤسسررات غيررر
الربحير ررة ومسر رراهمي الشر ررركات فر رري األداء

المالي.
 ال يوجد هناك أثر لعملية تنظيرم البنك
كايلور (2114م)  الحاكميةةة المؤسسةةية و أداء  أن األداء المتوق ر ر ر ررع ير ر ر ر ررتبط م ر ر ر ررع ث ر ر ر ررالث
المؤسسات

.16

مجموعر ر ر ر ررات تصر ر ر ر ررنيفية مر ر ر ر ررن المقير ر ر ر رراس
الحك ررومي ،وال ير ررتبط م ررع المؤش ررر الع ررام،

وير ررتبط المقي رراس الحك ررومي نس رربيا بش رركل
أفضل باألداء المتوقع ،ألنه مقيراس واسرع
ويرك ررز بش رركل أق ررل عل ررى المق رراييس الت رري
تمنع االستيالء القهري من الغير.
 الشررركات والمؤسسررات الماليررة فرري المملكررة  بض ر رررورة العم ر ررل عل ر ررى تمثي ر ررل مص ر ررالح

.4

كيرن الكسندر
()2004

حوكمة الشركات والخدمات
المصرفية الالئحة

المتحر ر رردة نجحر ر ررت بتحقير ر ررق الت ر ر روازن بر ر ررين

أصر ررحاب المصر ررلحة مر ررن أجر ررل ضر ررمان

مص ر ررالح أص ر ررحاب المص ر ررلحة المختلف ر ررة،

تحقير ر ررق معر ر ررايير الحكر ر ررم الرشر ر رريد داخر ر ررل

بينمرا فري الواليرات المتحردة الزات محردودة

الش ر ر ر ر ر ررركات والمؤسس ر ر ر ر ر ررات المص ر ر ر ر ر رررفية

بسبب ق اررات المحاكم االمريكية الخاصة

والبنكيررة ،وضرررورة الحررد مررن الترردخالت

بالتوجه ر ر ررات التحوطي ر ر ررة عل ر ر ررى الش ر ر ررركات

القضائية التي من الممكن أن تؤدي إلى

والمؤسسات المالية.

نتائج تنظيمية دون المستوى األمثل
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ملحق ()6

مصفوفة الفجوة البحثية
م.

اسم الدراسة

الباحث

دور حوكمة الشركات
في الحد من التأثير

.1

السلبي للمحاسبة

اإلبداعية على موثوقية

موضوع الدراسة

البلد

مجتمع
الدراسة

حوكمة الشركات

فلسطين

الشركات المالية

ما تم ّيزت به دراستي

تم ّيزت الدراسة بما يلي:

عماد األغا

 .1أنه لم يتناول أي من الباحثين في

(6111م)

مجال المؤسسات المالية موضوع

البيانات المالية
مدى تطبيق معايير

تطبيق الحوكمة وأثرها

الحوكمة في دواائر

على زيادة كفاءة

ضريبة الدخل

.2

واقع تطبيق معايير الحوكمة

الفلسطينية في

محافرات الضفة الغربية

بيان عمرو

فلسطين

ضريبة الدخل

المؤسسية في المصارف اإلسالمية
 .2تم دراسة واقع تطبيق معايير

الحوكمةالمؤسسية في المصارف

وفاعلية األداء

اإلسالمية

(6111م)

 .3أُجريت هذه الدراسة على مصرفين
هما :البنك اإلسالمي العربي،

وأثرها في زيادة كفاءة

والبنك اإلسالمي الفلسطيني في

وفاعلية األداء

تطبيق الحوكمة في

مدى تطبيق المصارف
الوطنية الفلسطينية

.3

للقواعد و الممارسات
ﺍلفضلى لحوكمة
المصارف في فلسطين

.4

ممدوح

المصارف

(6118م)

الحوكمة على على

وجودة التقارير

ﺍلمحاسبي ﻭجﻭﺩﺓ

الوطنية

العزايزة

أثﺭ تﻁبيﻕ قﻭﺍعﺩ

ﻭجﻭﺩﺓ ﺍلتقاﺭيﺭ

المصارف
الفلسطينية

تطبيق الحوكمة،

ﺍإلفصاﺡ ﺍلمحاسبي

فلسطين

ماجد أبو
حمام

فلسطين

المؤسسات المالية

المحاسبية

(6118م)

ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية
ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ المراجعة

.5

الداخلية في تفعيل
مباﺩﺉ الحوكمة

ابراهيم
نسمان

(6118م)

إدارات المراجعة

فلسطين

الداخلية ،ودورها في

إدارات المراجعة
الداخلية

تفعيل مبادئ الحوكمة
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قطاع غزة


م.

اسم الدراسة
حوكمة الشركات و أثرها

.6

على كفاءة سوق
فلسطين لألوراق

الباحث

أبو موسري
(3880م)

المالية.

.7

موضوع الدراسة

البلد

مجتمع
الدراسة

حوكمة الشركات،

فلسطين

سوق فلسطين

وكفاءة سوق األوراق
المالية

مدى تطبيق مبادىء

تطبيق الحوكمة في

الحوكمة المؤسسية في

المصارف اإلسالمية

المصارف الفلسطينية

وفقا لمباديء لجنة بازل

جودة

لﻸوراق المالية

فلسطين

المصارف
الفلسطينية

(3880م)

للرقابة المصرفية.

مدى تطبيق معايير

.8

الحوكمة في بلديات
الضفة الغربية

الداعور
(3880م)

.9

المالي في ترشيد القرار
االئتماني

إطار مقترح لقياس أثر

ممارسة أبعاد الشفافية

.11

البلديات
مدى ترشيد القرار في

مدى اعتماد المصارف
التجارية على التحليل

تطبيق الحوكمة في

الكحلوت

فلسطين

بلديات الضفة
الغربية

فلسطين

التحليل المالي

المصارف
التجارية

(3883م)

أبو قاعود

(6111م) 

اإلدارية في محاور

أثر الشفافية في

األردن

تطوير األعمال

منظمات األعمال
األردنية

تطوير األعمال.

أهمية ﺍالنتقال للمعايير
الدولية للمحاسبة
والمعلومة المالية

.11

حسياني

تفعيل الحوكمة

(3858م) 

المؤسسية في

الجزائر

حوكمة
المؤسسات

المعايير المحاسبية

) ) IAS/IFRSكإطار
لتفعيل حوكمة
المؤسسات

.12

حوكمة الشركات و أثرها

آل غزوي

حوكمة الشركات

السعودية

على مستوى اإلفصاح
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حوكمة الشركات

ما تم ّيزت به دراستي

م.

اسم الدراسة

الباحث

موضوع الدراسة

في المعلومات

(3858م) 

ومستوى اإلفصاح

البلد

مجتمع
الدراسة

ما تم ّيزت به دراستي

المحاسبية

.13

الحوكمة في المصارف

بن ثابت

االسالمية

وعبدي

الحوكمة

الجزائر

المصارف
اإلسالمية

(3858م) 
القياس و الفصاح

المحاسبي في الفوائم
.14

المالية للمصارف و

اليقة

اإلفصاح المحاسبي

(3883م) 

ودورها في ترشيد
القرار

دورها في ترشيد ق اررات
االستثمار
فروقات حوكمة البنوك

سوريا

المصارف

ماركو بيشت

حوكمة البنوك

أمريكا

المصارف

واخرون

.15

)(2012

.16

.17

.18

الحوكمة واألداء في

روي

المؤسسات المالية

وكيستين

الحوكمة واألداء

الصغيرة

(3883م) 

الحاكمية المؤسسية و

كايلور

الحوكمة وأداء

أداء المؤسسات

(3884م) 

المؤسسات

حوكمة الشركات ولوائح

الكسندر

الحوكمة والمصارف

العمل المصرفي

النرويج

أمريكا

بريطانيا

(3488م)

122

المؤسسات المالية

المؤسسات المالية

المصارف



