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المستخلص:
تهدف هذه الدراسةة إلة تنةال دلر الحوكمةةي المصةارف اإلسةممية لكية يمكة أن تكةون عةاممم
عوام ة الكفةةا،ةو لم ة لةةا الفعاليةةة ي ة اإليصةةال ممةةا يةةدعا الثقةةة م ة سب ة الم ةةتثمري ي ة ا سةةتثمار ي ة البنةةو
اإلسمميةولسد تنال البحث حوكمة الشركات بوجه عام لا تألير حوكمة الشةركات علة كة ن مة كفةا،ة العمة ية
البنو اإلسممية و لا دلر الحوكمة ي اإليصةال بوجةه اةاص ,لسةد تولة البحةث إلة أن هنةا أهميةة لحوكمةة
الشةةركات بةةالبنو اإلسةةمميةً لدةةرال لةةدلر تل ة الحوكمةةة ي ة العم ة علةة م يةةد م ة اإليصاحوالشةةفاييةً حيةةث
تعتبرحوكمةالشركاتواإليصال لالشفايية لجهان لعملة لاحدة يؤلركلم هما باآلارليتألربهو يإذاكان اإليصال هةو
أحةةةةد لأهةةةةا مبةةةةاد الحوكمةةةةة يةةةةإن إطةةةةار إجةةةةرا،ات الحوكمةةةةة يجةةةة أن يحقةةةةف اإليصةةةةال بأسةةةةلو يتفةةةةف
لمعاييرالجودةالمالية لالمحاسبية .يعل الصعيد المصري تتواير معايير م ةتقلة لحوكمةة المصةارف اإلسةمميةو
لم لا يج العم بشك دائا لحو التقدم ي هذا المجا ا ستصادي الهامو لدرال للم تحدلات ا ستصادية المتعلقةة
بهذا القطاع لاإلسبا المت ايد عليه م سب الم تثمري .
كلماتالفهرسة :حوكمة الشركاتً البنو اإلسمميةًاإليصال ي البنو .
مقدمة البحث:
 .1طبيعة المشكلة:
لضعتاألحدالالتيمربهاا ستصادالعالميمفهومالحوكمةعلىقمةاهتماممجتمعاألعمالوالمنشةةةلتالماليةالدلليةويمن
ذعةةةام٧٩٩١متاريخحدللاألزمةالماليةاآلسيويةومرلرابالهيارشةةةركةألرللعام٣٠٠٢موإلىاألزمةالماليةالعالميةةةة يةةة
 0228وكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هذهاألحدال أبرزتأهميةالحوكمةكمنهجأمثلللمعالجةلالوسايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمناألزمات.
ليتفقالكثيرمنالباحثينوالمهتمينعلىأهميةحوكمةالمنشلتوماتمثلهمنديعلعجلةالتنميةلريعم توىاألدا،لتخفيضةةةدرجةالمخا
طرةالمتعلقةبالف اداإلداريوالماليعلىم توىالمنشلتوالدللعلىحدسوا( ،بورسبةو .)0222
شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهد العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمف الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة
األايرةتحررإستصادياتال وقولماتبعهمنتغيراتفياألسواسالماليةولماترتبعليهمننتائجاستصاديةلهاتأليربالغعلىا ستصةةادي
اتالقوميةأدىذلكإلى يادةحدةالمناي ةبينتلكالمندماتولييبعضةةةةةالحا تأدىإلىحدللالهياراتماليةلتيجةلجو،هذهالمندماتإلىإ
جرا،الكثيرمنالممارساتاإلداريةلالماليةالخاطئةلالتيتمثلنوعمنالتصرياتالمهنيةغيراألامسيةمنجالباإلدارةبصةةفتهالكي
لةعلىالم اهمينوذلك عيالحوتحقيقوتعديممنايعهاالذاتيةعلىح ابهؤ ،الم اهمي و للقداستخدمتفي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبي
تحقيقذلكأدلاتمختلفةأهمهاالتمعبفيال ياساتالمحاسبيةلتأليرعلىاألرسامالمحاسبيةبشكلعاموعلىالربحول بتوزيعهبشةةةكلخ
اصًممادعيإلىضرلرةا سةةتعالةبللياتحديثةلادارةلالرسابةمنخملتطبيقمبادئالحوكمةييجميعألواعالمندماتكإطارتندي
مييضمنحمايةرؤلساألموالمنخملتفعيملشفاييةلالم ا،لةلالعملعلىتحقيقالعدالةبيناألطرايالمهتمةباستصةةةةادياتالمندمةو
لباإلضايةإلىذلكفهيتهديإلىإعادةهيكلةألدمتهاعلىالم توىالكليوالج ئيباعتبارهامجموعةمناإلجرا،اتالم تخدمةبواسةةةط
ةممثليألحابالمصلحةييالمندمةلتوييرإشرايعلىالمخاطرالتيتقومبهااإلدارةمنخم عتمادعلىالمدامألامسيوالمدام
لقالوليباإلضايةإلىالمداملمعرييحيثيرتك المداملمعرييالمختصبالمعريةالمحاسبيةعلىالركائ الثملةالتالية:
– مجموعةمناألدلاتالرسابيةالدااليةلالخارجيةلتفعيملم ا،لة.
–اإليصاحالمحاسبيلتحقيقالشفايية.
– إدارةالمخاطرلتجنبحدللاألزماتوضمالحقوسجميعاألطراف.
بالتاليفإلالحوكمةييدلتطبيقهاالفعالقادرةعلىحلمشكلةهيمنةشخصألأكثرمنالمدرا،التنفيذيينعلىقراراتمجل ةةةاإل
دارةلالحدمنتأليرهمعلىالتقاريرالماليةمنخم ستخدامأساليبإدارةاألرباحوتبديدسلقالم ةةتثمرينمنازديادتركي سوةالتحكمف
يأيديإدارةالمصريوريعثقتهمفيأسواسالمالوييالمصاريالتيت اهمفيا ستصادالوطن (الشحادة لالبرغول و .)0222
لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
اكت بتالحوكمةييالبنوكمكالةبارزةييضو،أهميةالخدماتالماليةالتيتقدمهاالبنو ولتعرضهابشكلكبيرللصةةةةةعوباتوالمخاط
رالمحتملةولالحاجةإلىحمايةمصالحالمودعينبجالبحمايةأموا لم اهمينوحمايةمصالحاألطراياألارىذليالعمسةأمثا ل
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Basel
عاملينالةةةةةةةةةدااليينوجميعالمتعاملينم البنةةةةةةةةة .يفيعةةةةةةةةةام٧٩٩٩ألةةةةةةةةةدرتلجنةباز Committee
لاشرايالمصرييإرشاداتب شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن
اعتمادأيضملممارساتفيالبنو ولكذلكمقرراتألإرشاداتباز ٣عام٣٠٠٢لالتيتمتمراجعاتهاييفبراير٣٠٠٢بإضاية٨مب
ادئللحوكمةلا لضباطالمصرييألعضا،مجال إداراتالبنو وباإلضايةلدهورباز ٢لالتيتنصعلىوجوبتنويعمصةادرالد
ا وليصبحهناكعدةمصادرللدالغيرالنشاطا ساسيللبنكوهوالنشاطالمصري (يوس و .)0202
كماإلتطبيقاتالحوكمةتعتبرأكثرأهميةلتعقيدالييالقطاعالمصرييمنالقطاعاتاألارىوحيثتحتويالمصةةاريعلىمجم
لعةمنالعنالرلالعمساتالمتداالة توجدييالقطاعاتاألارىتؤلربشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكلكبيرعلىطبيعةلدامالحوكمةو
لربماألبحهذاالمفهومأكثرأهميةلتعقيداييالمصارياإلسمميةلمالهامنعملياتمصرييةمعقدةتختلفشكملمضةمولاعنالعمل
ياتالمصرييةالتقليديةوباإلضايةإلىوجودمجل ينهمامجل اإلدارةلمجل الشةةريعة(هيئةالرسابةالشةةرعية)تتداالفيبعضةةاأل
حيالأهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدايهمالل ائفهماو
لكماتوللتالعديدمنالدراساتإلىألإتباعالمبادئال ليمةللحوكمةيؤديإلىتوييرا حتياطاتالمزمةضدالف اداإلداريوي ةةاهمفيت
شجيعوترسيخالشفاييةييالحياةا ستصادية (بورسبةو .)0222
ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد
ركائ الحوكمةالمتمثلةبالرسابةلاإليصاحوإدارةالمخاطرييتجنبالمندماتالمصرييةلمخاطرالتعثرلالفشةةةةملماليواإلدار
يو يضمعندلرهاييتعديمالقيمةال وسيةللمندمةبمايضمنلهاعنصرالنمولا سةةتمراريةحيثتويرالحوكمةمعاييراألدا،ال
كفيلةبالكشفعنحا تالتمعبوالف ادلسو،اإلدارةبقدريؤديإلىك بثقةالمتعاملينفيأسواسالمالوالعملعلىاستقرارتلكاألسةةةةةةةةواق
(الشحادة لالبرغول و .)0222
منالمشكمتالتيتواجهعمملمصاريوالمؤس اتالماليةاإلسمميةم ةألة "تطبيقالحوكمةالرشةيدة Corporate
:
 Governanceلالتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عريتبألهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
"
مجموعةمنالقواعدلالندمواإلجرا،اتالتيتحققأيضلحمايةلتوازلبينمصالحإدارةالمصريمنناحيةلحملةاألسهموألةحابال
مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحمنناحيةأارىو يالحوكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الرشيدةعموماتهديلتحقيقالشفاييةلالعدالةلمنححقم ألةإدارةالمصريوبالتاليتحقيقالحمايةللم اهمينمعمراعاةمصةةةالحال
عم وكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا القواعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
الحوكمةتتضمنأهميةا لت امبقواعدالقالولوالعملعلىضمالمراجعةاألدا،الماليولجودهياكاداريةيمكنألتحاسةةباإلدارةأما
مالم اهمي (مطلو و .)0200
بنا ،عل ما سبف يتضح أن حوكمة الشركاتللمصةارف اإلسةممية ية الوسةا الحاضةر تعطيألةحا
ح ابات ا ستثمارألمراج الح ابات الخارجيأي لطة تعيي أل إسالة لادارةو لباإلضاية إل ذل و ي حي أن ك
منالم اهمي لألحا ح ابات ا ستثمار ي اطرو تعط الحوكمة هةذا الحةف للم ةاهمي ل تعطيةه أللةحا
ح ةةةةابات ا سةةةةتثمارً حيةةةةث يكةةةةون لهةةةةا ال ةةةةيطرة علىاإل دارةكمةةةةا ألهةةةةا لي ةةةةتف لضةةةة يمكنهةةةةا مناتخةةةةاذ
تدابيرمراسبةعلىاإلدارة)Archer, et al., 1998( .
بنا ،عل ما تقدم يمك القو أن تطبيف حوكمة الشركات ي البنو بوجه عام لالبنو اإلسةممية بوجةه
ااص يلق ي الوسا الحاضر اهتمام كبير م سب الجهات الخارجية لالدااليةة المتعاملةة مة هةذا القطةاعو لبنةا،
عليه تا إلقا ،الضو ،عل أهمية تفعي آليات حوكمةة الشةركات المطبقةة علة الشةركات العامةةو لمحاللةة تطبيقهةا
عل المؤس ةات الماليةة المتمثلةة ية القطةاع البنكة و لمة هنةا حةال البةاحثون تنةال حوكمةة الشةركات مة هةذا
المندور.
 .2الدراسات السابقة:
أولا :مجموعة الدراسات السابقة الخاصة بالبنوك اإلسالمية والحوكمة:
هديا دراسةة ) (Satkunasingam and Shanmugam,2004إلة معريةة الوضة الحةال لحوكمةة
الشةةركات ي ة مالي يةةا لي ة الوسةةا لف ةةهتحددجوالبالعم المصةةري اإلسةةمم عنةةد الخفةةام م ةةتوىتطبيقحوكمة
الشةةركاتفيمالي ياإل جالبم ةةتوى عةةا م ة الثقةالضةةمنيةييجوال معينةةةي العم ة المصةةري اإلسةةمم و إن هةةذا
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التنةةاسم م ة المؤكةةد ألةةه يةةؤدي لكارلةةةو كم ةا أن العمةةم ،الذينبةةد،لا يدركولهةةذه الحقيقةيبتعدللبب ،ؤعنهةةذا النةةوع
منالخدمات المصريية اإلسمميةو لذل هذه الدراسة ألقا الضو ،عل الحاجة إل اإليصال بشك أكبر ي البنةو
اإلسممية بالشك الذي ي اعد ي تقلي تعرضها للمخاطر.
يرى الباحثون أن هذه الدراسة تناللا الحوكمة ية البنةو اإلسةممية يقة و إ ألهةا لةا تنةال اإليصةال ية
البنو اإلسممية لأللا به يق .
حاللا دراسة (عم للعيمةو  )0202ت لي الضو ،عل مفهوم الحوكمة ي المصارف اإلسممية ية
لسا ات ما ييه المصارف اإلسممية بالعديد م اإلاتم ت ي الت امها بمباد الشريعة اإلسمميةو حت ألةبح
الكثير م الكتةا لالبةاحثي لالخبةرا ،ينتقةدللها لالةفي إياهةا بألهةا يقة تقةوم بمحاكةاة البنةو التقليديةة لتحةال
إيجاد الطرق لالحي لتبرير عملياتها غير الشرعية لتضعها تحا إطار إسمم ي الدةاهرو لذلة مة اةم سةد
الفج ة وات بةةي مةةاهو كةةائ لمةةا يج ة أن يكةةون ي ة المصةةارف اإلسةةممية لالصةةا الدراسةةة إل ة أن المصةةارف
اإلسممية ي أمس الحاجة إل تطبيف معايير لسواعد الحوكمةة أكثةر مة غيرهةا مة البنةو لالشةركات التقليديةةو
لم هنا تأت الحاجة إل ضرلرة لجود مؤس ات متخصصة تدعا هةذه المصةارف ية آدا ،رسةالتها مة إرسةا،
مباد لمتطلبات الحوكمةو لم هذه المؤس ات هيئة المحاسبة لالمراجعة للمؤس ات المالية اإلسممية لالمجلةس
العةةام للبنةةو إلسةةمميةو لالوكالةةة اإلسةةممية الدلليةةة للتصةةني ا ئتمةةال  ..لغيرهةةاً كمةةا أن العم ة المصةةري
اإلسمم يحتاج إل الكثير م الجهد إلرسا ،سواعد الحوكمة لذل ب ب ااتمف األسس الت يقوم عليها .
يرى الباحثون أن هذه الدراسة يح لها تنال المشاك الت تتعرم لها البنو اإلسمميةو باإلضةاية إلة تنةال
الحوكمة ي البنو اإلسممية و للكنها لا تتعرم لايصال ي البنو اإلسممية.
هديا دراسة (يتن لب لابا  )0200إل معرية ه تختل الحوكمة ي البنو اإلسةممية عة البنةو
األارىو باإلضاية إل التعرف عل تألير العمليات المالية الحاليةة علة آدا ،البنةو اإلسةمميةو لذلة مة اةم
التعرم لقواعد الحوكمة الرأسمالية بالبنو اإلسةممية عة طريةف التعةرم لتطةور التموية اإلسةمم و لسواعةد
الحوكمة العالميةو لالحوكمة الت اهميةو لالحوكمة التشاركية لالحوكمة الدينية المطبقة بالبنو اإلسةممية لسواعةد
الحوكمة الشرعيةو لاإلطار العمل للحوكمة للبنةو اإلسةمميةو لالصةا الدراسةة إلة أن لوعيةة الةو البنةو
اإلسممية الناتجة ع تطبيف تعاليا الشريعةو لاصولا ل ساعدة تقاسةا األاطةارو أيضة مة تلة الخالةة بةالبنو
الربويةو كما أن مم،ة البنو اإلسممية تدا مابي 02و %إل %02أي أكبر م المطال به (%8ح ة اتفاسيةة
باز  )0و كمةا ألةدرت عةدة مندمةات دلليةة تحفدةات حةو الكفةا،ة الحاليةة للبنةو اإلسةممية لالخالةة بتطبيةف
ت يير يعا ألاطارها لذل لتدعيا سوق مابي البنو اإلسممية.
يرى الباحثون أن هذه الدراسة تناللةا م ايةا البنةو اإلسةممية أكثةر مة تنةال الحوكمةة ية البنةو اإلسةممية و
حيث اكتفا باإلشارة إل ألواعها يق و كما ألها لا تتنال مطلقا ل أي شئ يتعلف بالحوكمة ي البنو اإلسممية.
تهدف دراسة (معراج لآدمو  )0200إل التطةرق إلة الحوكمةة ية القطةاع المصةري لكية يمكة أن
تكون عاممل م عوام الكفا،ةو لتحديد مدى يعالية الحوكمةة ية القطةاع المصةري ية الحةد مة ةاهرة التشةار
إدارة األربال و لالت يصع اكتشايها ي بعم األحيان م سبة المحللةي المةاليي لالمةراجعي و لدةرال لصةعوبة
مراسبة سرارات اإلدارة اليوميةو كمةا أسةدما لجنةة بةاز للرسابةة المصةريية علة لضة بعةم القواعةد مة اةم
اتفاسيةةة بةةاز  0و لةةا اتفاسيةةة بةةاز  0الت ة بةةدأ تطبيقهةةا ابتةةدا،ال م ة عةةام  0222بهةةدف حمايةةة األمةةوا الخالةةة
بالمودعي لتقوية ال ممة المصريية و إل اتفاسية باز  3لاإلسرار بأهمية الحوكمةة ية القطةاع المصةري لذلة
ية البنةةو التجاريةةة الج ائريةةة لالصةةا الدراسةةة إل ة أن البيئةةة التشةةريعية ي ة الج ائةةر لاال ةةل سةةوالي العم ة
تتضةةم بشةك لةةريح مفهةةوم الحوكمةة لإلمةةا تهةدف إلة مجموعةةة ركةائ مة اةم مجموعةةة مة
المصةري
القوالي لالقرارات التنديميةو حيث يتطل إطار الحوكمة لض تخطي استراتيج للبن لالمراسبةة الفعالةة علة
إدارة األربالو كما أن البنو الت تقدم علة تطبيةف مبةاد الحوكمةة تتمتة بمية ة تناي ةية لجةذ رؤل األمةوا
تطبقهاو لت يد م سدراتها التناي ية عل المدى الطوي .
مقارلةل بالبنو الت
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يرى الباحثون أن هذه الدراسة تناللا التطرق إلة تطبيةف الحوكمةة ية البنةو اإلسةمميةوحيث أشةارت بأهميتهةا
ي القطاع المصري و إ ألها أشارت إل عدم تطبيف مفهوم الحوكمة ي الج ائر و لم لاحيةة أاةرى لةا تتنةال
ما يخص اإليصال ي البنو اإلسممية .
تناللا دراسة (مطلو و )0200معوسات عم المصارف اإلسممية لسب المعالجة لتطويرهام اةم
التعرم لمجموعة مة المشةكمت التة تعةال منهةا المصةارف اإلسةممية ية العةراق و لمنهةا سةالون المصةارف
العراس رسا  29ل نة  0229و حيث يغية التندةيا القةالول الةدسيف لهةذه المصةارف ية العةراق و باإلضةاية إلة
المشةةكمت المتعلقةةة بايتقةةارالكوادر المؤهلةةة للعم ة المصةةري و لالمناي ةةة الكبيةةرة الت ة تواجههةةا أمةةام المصةةارف
التقليديةةةو باإلضةةاية إلة تنةةال الةةواع الرسابةةة عل ة المصةةارف اإلسةةمميةو لكةةذل امكاليةةة تطبيةةف الحوكمةةة عل ة
المصةةارف اإلسةةمميةو لكالةةا اسةةتنتاجات هةةذا البحةةث تتمث ة ي ة عةةدم كفايةةة التندةةيا القةةالول لهةةذه المؤس ةةات
لالمصارف اإلسممية ي دل العالا عموما ل لالعراق اصولالو عل الرغا مة لجةود التنديمةات القالوليةة لعةدة
دل تهةتا بةاألمور المصةريية لالمؤس ةات الماليةة اإلسةممية و إ ألهةةا تة ا سالةرة عة إيجةاد الحلةو لمعدةةا
المشكمت الحديثة الت تواجه عم المصارف اإلسممية.
لهذه الدراسة تنال المعوسات الت تتعرم لها البنو اإلسممية م محاللة إيجاد ال ب
يرى الباحثون أله يح
ل
لح هذه المعوسات باإلضاية إل تنال تطبيف الحوكمة ي البنو اإلسمميةو للكنها لا تتنال أيضا اإليصال ية
البنو اإلسممية.
هةةديا دراسةةة ( )Darmadi, 2013إل ة استكشةةاف آلياتحوكمةةة الشةةركاتفيالتقارير ال نويةللمصةةارف
التجاريةاإلسمميةي إلدللي ياو لذل م ام ااتيارعينة تتكون مة سةبعة بنةو اسةممية ية ألدللي ةياو لذلة
م ام استخدام مؤشراإليصال ع حوكمة الشركات ) (CGDIلي ج م توى اإليصال للبنو و كما أن آليات
الحوكمة الت تناللتها هذه الدراسة تتمث ي هيئة الرسابةة الشةرعيةو مجلةس المفوضةي و مجلةس اإلدارةو لمجلةس
إدارةاللجةةةانو لالرسابةةةة الدااليةةةة لالمراجعةةةةة الخارجيةةةةو لإدارة المخةةةاطرو لتولةةةةلا الدراسةةةة إلةةة أن بنةةةة
المعاممتوبنكمالديريالشرع و لهمةا أكبةر لأسةدمالبنو التجاريةاإلسةمميةي ألدللي ةيا سةجلوادرجة أعلىمة بةاس
البنو عند استخدام مؤشر اإليصال ع حوكمة الشركات ال ةابف ذكةره و كمةا تولةلا الدراسةة إلة ألاإليصةال
ي عينة البنو عنبعضاألبعاد و مثألعضا ،مجلةس اإلدارة لإدارة المخاطرو ُلجةد ليكةون سويةا .مة لاحيةة أاةرىو
يإن اإليصال ع الرسابة الدااليةللجالمجلس اإلدارةيمي إل أن يكولضعيفا.
لهذه الدراسة تنال اإليصال ع الحوكمة ي البنو اإلسممية ي الدللي يا الت تعتبةر
يرى الباحثون أله يح
أكبر الدل اإلسمميةو إ ألها لا تتنال كيفية تحقيف ذل .
ثانيا ا :مجموعة الدراسات التي تناولت البنوك اإلسالمية واإلفصاح:
لاسشا دراسة )(Archer, et al., 1998أن لتيجة حدر داو البنو اإلسممية ية معةاممت تنطةوي
عل ربا (الفوائد)و أدى إل جم األموا م سب البنو اإلسممية للقيامبالمضاربة عل العقةدو لهكةذا ية مجةا
يائدة لدائ العمم ،يالبنو اإلسممية تقةدم العائةد علة ا سةتثمار مة اةم عائةد األلةو الم ةتثمرة ية أمةوا
العمم ،م سب البن و يح ابات ا ستثمار اإلسممية شك م أشةكا ا سةتثمار ية األسةها محةدلدة المةدةو لهةذا
النةةوع يثيةةر مجموعةةة م ة القضةةايا التعاسديةةة بةةي المصةةرف لألةةحا ح ةةابات ا سةةتثمارو ليمك ة معالجةةة هةةذه
القضايا م لجهة لدر الوكالة لاستصادية تكلفةة المعةاممتو لهةذا هةو الهةدف مة هةذه الدراسةةو لبصةفة االةة
ترك الدراسة عل سضايا الحكا مث إمكاليات المراسبة الت سد تكون أل تكون متاحة تعاسديال أللحا ح ابات
ا ستثمار .لتوللا الدراسة إل أله ي إطار الترتيبات التعاسدية الحاليةو يعتمد ألحا ح ابات ا ستثمار عل
المراسبة عل لحو غير ممئا "باإللابة" أل ليابة ع الم اهمي و لتفاسما هذه الحالة ب ب ألجه القصةور الحاليةة
ي إعداد التقارير المالية لالقيود المفرلضةة علة لطةاق المراجعةة الخارجيةةو ممةا يكة لةه آلةر كبيةر علة تندةيا
المحاسبة لتطبيقها عل البنو اإلسممية.
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استهديا دراسة (الشرعو  )0223ت لي الضةو ،علة العمة المصةري اإلسةمم مة مختلة جوالبةه
مشخصةةا سةةدر اإلمكةةان النةةواح ا يجابيةةة ي ة العمسةةة الموضةةوعية م ة األطةةراف األاةةرى ذات الصةةلة ي ة ة
عمليات تج د حقيقة المنفعة المتبادلة الت ت ع إليها تل األطرافو لتحقيقا ل لهدف الدراسة يقد تا تصميا استباله
س ةتقرا ،آرا ،شةةريحة ممهمةةة م ة العمةةم ،المصةةريي ي ة البن ة اإلسةةمم األردل ة لالبن ة العرب ة اإلسةةمم
الدلل  .لسد توللا الدراسة إل أن العم المصري اإلسمم له آلية مختلفة ع المصارف التقليدية مة حيةث
تنفيذ العمليات لإبدا ،الرأيو أ أن هنا سصورا ي هذا المجا ب ب لقص الخبرة ي الكادر الةو يف لاالةة
ييما يتعلف بالجوال الشرعيةو باإلضاية إل لقةص التةدري مة حيةث لوعيةة التةدري لشةموليته لالتركية علة
البرامج ذات الصلة بالعم المصري اإلسمم و لكذل سصور يها المجتم ع طبيعة هةذا العمة لآليتةهو لكةذا
لقص التشريعات القالولية الت تتعلف بالمصارف اإلسممية بالرغا م لدلر بعم التشريعات ضةم مجموعةة
القوالي المصريية ي بعم البلدان لمنها للمصارف مح الدراسة .للقد أللةا الدراسةة بضةرلرة العمة علة
إيجاد آلية لتوحيد الفتالى الشرعية الخالة بالمعاممت المصريية اإلسةمميةو للضة مةنهج لةذل يمكة الرجةوع
إليه ع هذه الفتالى لالعم عل إضاية كلما هو جديد ي هذا المعن .
اسةةتهديا دراسةةة ) (Ghayad, 2008إجةةرا ،دراسةةة عمليةةة للبنةةو اإلسةةممية لالعنالةةر الت ة تحةةدد
أدائهاو يم أج ضمان احتةرام الشريعةوألشةئا اللجنةة الدينيةة للرسابةة دااة البنةو اإلسةممية لمطابقةة األلشةطة
لالمنتجات المصريية م أحكام الشريعة اإلسمميةو للهذا تفترم هةذه الدراسةة أن حوكمةة المصةارف اإلسةممية
تفرم سيدال مهمال عل عمليات البنو اإلسممية .لتوللا الدراسةة إلة تةألر أدا ،البنة اإلسةمم لةيس يقة مة
جال المتغيةرات الدااليةة للطبيعةة الكميةة (علة سةبي المثةا  :ل ة الماليةة)و للكة أيضةال مة اةم المتغيةرات
يمكة سيةا أدا ،البنة اإلسةمم لالبنة التقليةدي
النوعية الداالية مث المتغيرات اإلداريةو باإلضاية إل ذلة
كةاف ية مجةا
بنفس الطريقة لهذا يرج إل ااتمف األهدافو يأعضةا ،الشةريعة يجة أن يكولةوا علة تأهية
ا
التموي لالتجارة لضمان تح ي لوعية اإلشراف لالتشالر.
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهديا دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحادة لالبرغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول و )0222
تحليلدلرركائ الحوكمةالمتمثلةبالرسابةلاإليصاحوإدارةالمخاطرييتجنبالمندماتالمصرييةمخاطرالتعثرلالفشملماليو
اإلداريفضملعندلرهاييتعديمالقيمةال وسيةللمندمةبمايضمنلهاعنصرالنمولا سةةتمراريةحيثتويرالحوكمةمعاييراألد
ا،الكفيلةبالكشفعنحا تالتمعبوالف ادلسو،اإلدارةبقدريؤديإلىك بثقةالمتعاملينفيأسواسالمالوالعملعلىاستقرارتلكاألسةةةةةوا
قوحيث اتبعالباحثالالمنهجالولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفيالتحليليكأداة للدراسةتتمثلفي اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبيالتمتوزيعه
علىمجتمعالدراسة.لسدالصتالدراسةإلىألالجهودالمبذللةمنقبملحكومةال وريةبشألالتشريعاتالجديدةلتعديملتشريعات
ال ابقةتهديإلىتح ينالمنااا ستصاديالعاموالعملبشكلفعالوشفايفي وسدمشقلأللراسالماليةلالداوإللىمندومةاألسةةواسالعال
ميةوباإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايةإلىذلكفإللهادلرهامفيتحقيقركائ الحوكمةييتلكالوحدات .للقدأللتالدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبدلي
إرشاديلحوكمةالمندماتويهديإلىتع ي الحوكمةلإدارةالمخاطرييالمصارفويوضحفيهأهميةالحوكمةييتحقيقال ممةل
المتالةللعملياتالمصرييةلالمعاييرالواجبتويرهاييأعضا،مجل ةةةةاإلدارةلاإلدارةالتنفيذيةلكيفيةسيامهمبأدا،لاجباتهمتجا
هالم اهمينوالمودعي وباإلضايةإلىتوضيحلم ؤللياتوأعمالكلمنمجل اإلدارةلاإلدارةالتنفيذية.
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهديا دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( بورسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو )0222
التطرسإلىالحوكمةييالمصارياإلسةةمميةلكيفيمكنألتكولعامممنعوامملكفا،ةوحيثيتطرسالبحثبدايةإلىالحوكمةمنمندورها
التقليديثمإلىالحوكمةييالمصاريالتقليديةلممنمندورهااإلسمميوأايراإلىالحوكمةييالمصارياإلسمميةمحاللينبذلكالول
لإللىماتتمي بهالمصارياإلسمميةمنهذاالجال ولكيفيمكنألت تفيدالمصارياإلسمميةمنهذهالندرية .لتوللا الدراسة
أن أهميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحوكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أهميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدايها الممثلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ييتحقيقالشفاييةلالعدالةلمنححقم ا،لةإدارةالمنشأةولبالتاليتحقيقالحمايةللم اهمينوحملةال نداتجميعامعمراعاةمصةةةةال
حالعملوالعمالوالحدمناستغم ل لطةييغيرالمصلحةالعامةبمايؤدىإلىتنميةا سةةةةةةةةةةتثماراتولالمداراتوتعديمالربحية.
كما أن هنا مجموعة م المتطلبات المزمة لنجال ليعالية حوكمة المصارف اإلسممية متمثلة ي :
()0لجودلدامفعالوسادرعلىتوييرالثقةلمكايحةالف ادييالمنشلتالماليةاإلسممية.
( )0تطبيقمبادئحوكمةالمنشلتفيالمؤس اتالماليةاإلسممية.
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()3لجاحمديري المصرف اإلسمميفيتحقيقهديينفينف الوسا هما-:
هديماليلتلبيةطلباتالم اهمينوالم تثمرينوهديدينيلصحةالعملياتالمصريية شرعيا ل.
استهديا دراسة (زعتريو  )0200مناسشةة م ةتجدات العمة المصةري اإلسةمم لالتقليةدي مة حيةث
الواسة لالمشةكمت لاآليةةاق الم ةتقبلية ،لتناللةةا الدراسةة تعرية لأهميةةة الحوكمةة لمعةةايير الحوكمةة الشةةرعية،
لرك ة ت عل ة الرسابةةة الشةةرعية ي ة مجةةا المصةةارف اإلسةةمميةو لعريتهةةا بألهةةا يحةةص مةةدى الت ة ام المؤس ةةة
بالشريعة ي جمي ألشطتهاو ليشم ذل  :يحص العقود لا تفاسات لال ياسةاتو لالمنتجةات لالمعةاممتو لعقةود
التأسيسو لالندا األساسيةو لالقوائا الماليةو لتقارير المراجعةة الدااليةةو لتقريةر عمليةات التفتةيل التة يقةوم بهةا
البن المرك يو لتولةلا الدراسةة إلة ألالمصةارف اإلسةممية ية سةوريا لملةة حتة اآلنو لهة  :بنة الشةامو
لبنة سةوريا الةدلل اإلسةمم و لبنة البركةةو لبنة اإلبةداع الةذي يعمة علة طريقةة التموية الصةغير باألسةةس
الشةةرعيةو لكةةذل تدهةةر أهميةةة لجةةود لدةةام الحوكمةةة للمصةةارف اإلسةةممية ية الم ةةاعدة علة تةةويير الثقةةة بةةي
العنصر ا جتماع لا ستصةاديو لالمحايدةة علة ال ةممة المصةرييةو لتح ةي كفةا،ة أدا ،األعمةا المصةريية
(الخدمية لا ستثمارية) لسط طريف ت ل الف ادو باإلضاية إل أن الهيار (إيم ) المصارف اإلسممية كةان لةه
تألير عل الصعيد ا جتمةاع لالةدين و باإلضةاية إلة التةألير ا ستصةادي لإضةعاف الندةام المةال  .لسةد أللةا
الدراسة بضرلرة ا ستفادة م دلي الحوكمة المعمو به ي سوريا ليعا سائر الدل الت ترغ ي إدارة رشيدة
لمصاريها اإلسممية.
اسةتهديا دراسةة ) (Bukhari, et al., 2013استكشةاف تصةور اإلدارة حةو مختلة أبعةاد الحوكمةة
الممارسة ي المصارف اإلسممية الباك تاليةو للتحقيف هدف البحث تةا تطبيةف التحلية الهرمة ) (AHPلتحلية
مؤشةةرات حوكمةةة الشةةركات لأبعادهةةا لخم ةةة بنةةو إسةةممية ل 00بنة تقليةةدي يقةةدم ت ةةهيمت مصةةريية إسةةممية
(لايةذة البنة اإلسةمم ) ية جمية إلحةا ،باك ةةتانو لاشةتملا هةذه األبعةةاد علة مجلةس اإلدارة )(BODو الرسابةةة
الشرعية )(SSDو مراجعة الح اباتو ألةحا لدائة ا سةتثمار ) (IAHلاإليصةال عة المعلومةات لالشةفايية.
لتوللا الدراسة إل أن أها األبعاد المؤلرة علة حوكمةة الشةركات ية المصةارف اإلسةممية  SSDل BODو
لتشير النتائج أيضا ل إل لجود يرسا ل كبيرال بي البنو اإلسممية لالنوايذ المصريية اإلسممية ييما يتعلف بة BOD
ل SSDو لبالن بة للعوام األارى يم يوجد ااتمف كبير بينها .هذا ليق م توى رضا العمةم ،مة ال يةادة ية
المراجعة لحوكمة  BODلالعوام األارى ليس لها تألير ي النوايذ المصريية اإلسمميةو لعل الجال اآلاةر
ية المصةةارف اإلسةةممية باإلضةةاية إلة المراجعةةة ل SSBو ياإليصةةال عة المعلومةةات يقلة بشةةك ملحةةو م ة
م توى عدم رضا العمم،و يق سلف العمةم ،بشةك ملحةو مة زيةادة م ةتوى  IAHية حالةة النوايةذ المصةريية
اإلسممية بينما ي حالة المصارف اإلسممية ييمحظ تألير كبير عل BODو اإليصال ع المعلوماتو مراجعةة
الح اباتو IAHو للك التح ي ي الحوكمة بد م زيادة سلف العمم ،تجاه ا متثا للشريعة ل  SSBي اها
ي سلف العمم.،
 .3اإلشكالية البحثية:
تاسي ا ل عل ما تقدم تتبلةور المشةكلة محة البحةث ية محاللةة اإلجابةة علة الت ةاؤ التةال  :هة ي ةاعد
تطبيف آليات حوكمة الشركات ي شكلها الحةال ية البنةو اإلسةممية علة زيةادة كفةا،ة العمة لمة لةا الشةفايية
لاإليصال؟ أل بمعن أار ه سيتغير هيك العم لاإليصال ي البنو اإلسممية ي حا تطبيف آليات للحوكمة
تتوايف م الطبيعة المختلفة للبنو اإلسممية؟

 .4هدف البحث:
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يهدف هذا البحث إل التعرف عل دلر حوكمة الشركات ي تح ي كفا،ة عم البنو اإلسممية لم لا
اإليصال لالشفايية ي سطاع البنو اإلسممية المصري.




ليمك تحقيف هذا الهدف م ام األهداف الفرعية التالية:
التعرف عل اإلطار العام لحوكمة الشركات.
توضيح كيفية عم حوكمة الشركات ي القطاع المصري .
دراسة دلر الحوكمة ي تح ي الكفا،ة لاإليصال ي البنو اإلسممية.

 .5نطاق البحث:
 تنال هذا البحث دلر حوكمةة الشةركات ية تح ةي الكفةا،ة لاإليصةال ية البنةو اإلسةممية مة اةم
التعرف عل إطار حوكمة الشركات بوجه عام لحوكمة الشركات ي البنو اإلسممية بوجه ااص.
 .6خطة البحث:
تحقيقا ل لهدف البحثو لبنا ،علة المشةكلة البحثيةة المطرلحةة سةد تةا تق ةيا محتويةات البحةث علة النحةو
التال :
 المبحث األول:اإلطار العام لحوكمة الشركات.
 المبحث الثاني:حوكمة الشركات ي القطاع المصري .
 المبحث الثالث:دلر الحوكمة ي تح ي الكفا،ة لاإليصال ي البنو اإلسممية.
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المبحث األول
اإلطار العام لحوكمة الشركات
 .1مقدمة:
أن الحوكمة ألةبحا تحتة أهميةة كبيةرة علة م ةتوى العةالا اآلنو ية ة مةا يشةهده العةالا اليةوم مة
التحو إل الندام ا ستصادي الرأسةمال و لالةذي تلعة ييةه الشةركات الخالةة دلرا كبيةرا لمةؤلراو بمةا ي ةتتبعه
ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرلرة مراسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدلر لتقويمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهو
ليتفقالكثيرمنالباحثينوالمهتمي نعلىأهميةحوكمةالمنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلتوماتمثلهمنديعلعجلة
التنميةلريعم توىاألدا،لتخفيضدرجةالمخاطرةالمتعلقةبالف ةةةةةاداإلداريوالماليعل م توىالمنشلتوالدللعلىحدسةةةةةوا،و
ليختص هذا المبحث بتنال اإلطار العام للحوكمة م ام النقاط التالية:
 -0-0مفهوم الحوكمة.
 -0-0لشأة الحوكمة لتطورها.
 -3-0اهمية لم ايا تطبيف حوكمة الشركات.
 -9-0المباد الت تقوم عليها حوكمة الشركات.
 -2-0محددات لمعايير الحوكمة.
 -1-1مفهوم حوكمة الشركات:
يعد مصطلح الحوكمةة هةو الترجمةة المختصةرة التة راجةا للمصةطلح Corporate Governanceو
أما الترجمة العلمية لهذا المصطلحو لالت اتفف عليهاو يه  " :أسلو ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة ".
لسد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلحو بحيث يد ك مصطلح ع لجهة الندر الت يتبناهةا مقةدم هةذا
التعري .
يقةةد عريةةا مؤس ةةة التموي ة الدلليةةة  IFCالحوكمةةة بألهةةا " :هةة الندةةام الةةذي يةةتا م ة املةةه إدارة
الشركات لالتحكا ي أعمالها "( Alamgir, 2007).
لسامةةةةةةةةةةةةةةةةا مندمةالتعاللا ستصةةةةةةةةةةةةةةةةاديوالتنمية  OCEDبتعريفالحوكمةةةةةةةةةةةةةةةةةعلىألها "مجموعةةةةةةةةةةةةةةةةةم
العمساتببنإدارةالمنشأةلمجل إدارتهالم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهميهالاألطراياألارىالتيلهااهتمام
بالمنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأة(األطرايذاتالعمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)وكماألهاتبيناآلليةالتيتوضحمنخم لهاأهدايالمنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأة
لالوسةةائللتحقيقتلكاألهدايومراسبةتحقيقهاويف مفهومهةةا الواس ة تحقيةةف العدالةةة لجمي ة ألةةحا المصةةالحولم لةةا
ت ةةاعد حوكمةةة الشةةركات عل ة سةةيطرة إدارة الشةةركات م ة أج ة تحقيةةف سيمةةة طويلةةة األج ة و لتشةةم العنالةةر
األساسية للعمسات بي الم تثمري و لألحا المصلحة لالمو في لالعمم ،لالموردي و لالنقابات ( Ghayad,
.)2008
يقصد أيضا ل بحوكمة الشركات القواعد لالندا لاإلجرا،ات الت تحقف أيض حماية لتوازن بي مصالح
مديري الشركة لالم اهمي ييها لألحا المصالح األارى المرتبطةة بهةا لتطبةف هةذه القواعةد ية المقةام األل
عل شركات الم اهمة المقيدة ية البورلةة لكةذل علة المؤس ةات الماليةة التة تتخةذ شةك شةركات الم ةاهمة
(الهيئة العامة للرسابة الماليةو .)0202
لهنا م عريها ايضا بألها " :مجموع "سواعد اللعبة" الت
مجلس اإلدارة باإلشراف عليها لحماية المصالح لالحقوق المالية للم
الندةامو أي لجةود لدةا تحكةا العمسةات بةي األطةراف األساسةية التة
المؤس ة عل المدى البعيد لتحديد الم ئو لالم ئولية (.البن األهل

ت تخدم إلدارة الشةركة مة الةداا و للقيةام
ةاهمي " لبمعنة أاةرو يةإن الحوكمةة تعنة
تةؤلر ية األدا،و كمةا تشةم مقومةات تقويةة
المصريو .)0223

لعلىالرغممنعدموجو دتعريفموحدعالميللحوكمةيمنالواضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحألالمبدأ العام للحوكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
هوالتحكمبكايةالعمساتال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلوكيةللمندمةلالمتعاملينمعهاو
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أيالطريقةالتيتداربهاأعما لمصريبماييذلكوضعاألهدايالمؤس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةو
لإدارةالمخاطرولإيجادترابطوتناسقبيناأللشطةلال لوكياتالمؤس يةمنجهةلتوسعألتعممإلدارةبأسلوبلمنوسةةةةليممنجهةأ
ارى (حمادو .)0222
مما سبف يتضح للباحث أن حوكمة الشركات بوجه عام يمك أن تتمث ي إطار عام حاكا يحوي بداالة
كاية العاملي لذلي المصالح المتعاملي م المنشأةو لم لا الم اعدة عل لض الخطوط العريضة للفصة بةي
هؤ  ،العاملي لالمتعاملي و لمراعاة حقوسها.
 -2-1نشأة الحوكمة وتطورها:
شهد العقد األاير م القرن الماض البدايات الحقيقية للحديث ع الحوكمةةولذل بعةد تفجةر الكثيةر مة
القضايا الت طفا عل ال طح ل هرت ييها التجالزات اإلدارية لالماليةو لسد كشفا هةذه األزمةات لا لهيةارات
عةةة ألمةةةاط مةةة الف ةةةاد المةةةال لاإلداري جعةةة الحةةةديث عةةة الحوكمةةةة يحدةةة بأهميةةةة االةةةة (دار المراجعةةةة
الشرعية.)0222,
لم أاطر تل القضةايا األزمةة الماليةة الخالقةة التة عصةفا مة منتصة ت ةعينيات القةرن الماضة و
با ستصةاديات المتقدمةةة ييمةةا كةةان يعةةرف بنمةور آسةةيا ,تلة األزمةةة التة كشةفا عة كثيةةر مة التجةةالزات الماليةةة
لاإلدارية المتمثلةة ية عمسةات لمصةالح متبادلةة بةي المةو في لأسةاربها للجةو ،الشةركات الكبةرى إلة اسةتدالة
أموا طائلة لإافا ،تل الديون عة العمةم ،لحملةة األسةها ممةا كةان يشةك ية حينةه أزمةة لقةة بةي إدارات تلة
الشركات لالمتعاملي معها م العمم ،لحملة األسها( لصر لشحاته.)0222,
لم القضايا الكبرى التة هةرت ية تلة الفتةرة ايضةا لشةكلا بةدايات لإرهالةات الحوكمةة ية مفهومهةا
الحةال لمةا عةرف ية حينةه بأزمةة بنة التجةارة لا عتمةةاد الةدلل و حيةث شةك الهيةار هةذا البنة لةدمة عنيفةةة
لأللساط المالية لالمصريية بما مثله هذا ا لهيار م أزمة لقة لمصداسية كالا تعص بذل البن .
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرغمم الدهورمفهومحوكمةالمنشلتيعودإلىالثمليناتمنالقرلالماضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ أن
اإلهتمامالملحو بهايرجعإلىمنتصفالثمالينات علة الم ةتوى الةدلل حيثعملتمندمةالتعاللا ستصةادي لالتنميةة علة
تبن ة ا هتمةةام بمبةةاد لمعةةايير الحوكمةةة حيةةث ألةةدرت مجموعةةة مةة المبةةاد لالمعةةايير التةة تعةة ز التةة ام
المؤس ات بتطبيف متطلبات الحوكمة (بورسبةو .)0222
كما تبنا لجنة باز معايير مندمة التعالن ا ستصادي لالتنمية للحوكمة لألةدرت لليقةة ية سةبتمبر 0222
حو "تع ي الحوكمة ي المندمات المصريية" تضمنا مجموعة م المباد و مة أهمهةا  :الحةد مة األلشةطة
لالعمسةةات الت ة تقل ة كفةةا،ة الحوكمةةةو لمنهةةا تضةةار المصةةالح لاإلسةةرام بشةةرلط مي ةةرة ولإرسةةا ،أهةةداف
إستراتيجية داا المندمة المصريية لتطبيف مبدأ "التطلة لحةو التفةوق" لضةمان تأهية أعضةا ،مجلةس اإلدارةو
لأن يكون لديها يهةا لاضةح لةدلرها ية الحوكمةة ولتأسةيس لجةان متخصصةة مثة لجنةة إدارة المخةاطرو للجنةة
المراجعة( عبد المجيد الصمحي .)0202,
كمالدرتالعديدمنالقراراتوالتقاريرالرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمية الدلليةلالمحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالت
Sarbanes-Oxley
تحثعلىتطبيقمبادئحوكمةالمنشلتمثلصدلرسالول اربن الك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل Act
ييعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام ٣٠٠٣مفيالو ياتالمتحدةاألمريكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث الم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
لحةلسممةالقوائمالماليةولكيتعك الوضعالحقيقيللشركةكماتضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمنالتأكيدعل مراجعيح اباتالمنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأة
ييممارسةم ؤللياتهمعنطريقالفحصالم تقلللقوائمالماليةللمنشأةلالشهادةعلىصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحتهالاعتمادها
ليمكنتلخيصأسبابت ايدا هتمامبحوكمةالمنشلتفيالنقاطالتالية(بورسبةو :)0222



إيرازاتالعولمةالماليةلذلكبتعددحامليأسهمالمنشلتالمدرجةييالبورلةالمنتشرينعبرالعالموبالتاليصةةةعوبةمراسبة
عملياتالمنشلتمنطريالم اهمي .
سيطرةالمديرينالتنفيذيينعلىالمنشأةلاستغملهالمصالحهمالشخصيةبالدرجةاأللل ولذلكإمالضعفمجال ةةةاإلدارةأ
لبالتواطؤمعها.
10




تفشيداهرةالف ادالماليواإلداريفيالعديدمنالمنشلتالوطنيةلالدللية.
الهيارالعديدمنالمنشلتمثايمسةبنكا عتمادالتجاريالدلليعام٧٩٩٧موبحجمخ ةائربلغا٢٠مليةةاردل رأمريك و
لالهيارلإيمسمؤس ةا داارلاإلسراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألمريكية
Worldcom
٧٩٩١موبخ ةةةةةةةارةسدرتبمبل ٧١٩ملياردل رولأزمةشرسأسةةةةةةةيا٧٩٩١مولكذلكأزمةةةةةةةة
ييالو ياتالمتحدةاألمريكيةعام٣٠٠٧مولكذلكأزمةشركة  Enronالشركة األمريكيةلمتصا تعام٣٠٠٣م.

 -3-1اهمية ومزايا تطبيق حوكمة الشركات
يتفقالكثيرمنالباحثينوالمهتمينعلىأهميةحوكمةالشركاتوماتمثلهمنديعلعجلةالتنميةلريعم توىاألدا،لتخفيضةةةةةدرجةالمخا
طرةالمتعلقةبالف اداإلداريوالماليعلىم توىالمنشلتوالدللعلىحدسوا،وليمكنالتميي بينأهميةالحوكمةبالن بةللمؤس ةةةلبال
ل بةللم اهمينمنخملمايل (بورسبةو :)0222
 .1-3-1أهميةالحوكمةبالنسبةللمنشأة:
 لضعأس للعمسةبينمديريالمنشأةلمجل اإلدارةلالم اهمينممايؤديإلىوضوححقوسولاجباتكلطريي محباسةةةتغ
إلمكالياتالمتاحةأح ناستغملممايريعالكفا،ةا ستصاديةللشركة.
 العملعلىوضعإطارتنديمييمكنمنخملهتحديدأهدايالمنشأةلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبلتحقيقها
منخملتوييرالحواي المناسبةألعضا،مجل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاإلدارةالتنفيذيةلكييعملواعلىتحقيقتل
األهدايالتيتراعيمصلحةالم اهمي .
 تؤديإلىا لفتاحعلىأسواسالما لعالميةلجذبقاعدةعريضةمنالم تثمرينلتمويملمشاريعالتوسعية.
 تطبيققواعدالحوكمةي يدمنثقةالم تثمرينأللتلكالقواعدتضمنحمايةحقوسها.
 .2-3-1أهميةالحوكمةبالنسبةللمساهمين:
 ت اعدييضمالالحقوسلكايةالم اهمينمثلحقالتصوياوحقالمشاركةييالقراراتالخالةةةةبأيتغيراتجوهريةسدتؤلر
علىأدا،المنشأةييالم تقب .
 اإليصاحالكاملعنأدا،المنشأةلالوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعالماليوالقراراتالجوهريةالمتخذةمنقب
اإلدارةالعلياي اعدالم اهمينعلىتحديدالمخاطرالمترتبةعلىا ستثمارييهذهالمنشلت.
كمةةا إن الم ايةةا الت ة ت ةةع الحوكمةةة إل ة تحقيقهةةا تك ةةبها األهميةةة البالغةةة لعدةةا تل ة الم ايةةا لمشةةرلعيتها
لأهميتهةةةاو لسةةةد ذكةةةر البةةةاحثون مجموعةةةة متنوعةةةة مةةة الم ايةةةا للحوكمةةةة يمكةةة تلخيصةةةها ييمةةةا يلةةة  ( :لصةةةر
لشحاته.)0222,
أ-

تحقيةةف الشةةفايية المطلوبةةة لضةةمان اسةةتمرار الشةةركات لالمؤس ةةات الماليةةة لتمكينهةةا مةة القيةةام بألشةةطتها
ا سةةتثمارية ية إطةةار مة الن اهةةة لالموضةةوعية لا حتةةرافو إذ تضةةف الحوكمةةة لمطةال مة لقايةةة الشةةفايية
لالوضول بحيث يصبح ذل النم مهيمنا ل عل ال لو اإلداري لالو يف لتل المؤس ات.

 زيادة الثقة ي الشركات لالمؤس ات الت تطبف معايير الحوكمة لتحتكا إلة سواعةدها لمبادئهةا لآلياتهةاوألنا حتكام إل تل القواعد لالمباد لاآلليات يشي جوال م الثقة ي الشركة للوائحها لألشطتها.
د-

يضب العمسات اإلدارية بي األطراف ذات العمسة ي الشركات لالمؤس اتو لالمتمثلة ية مجةالس اإلدارة
لحملة األسها لاألس ام لالهياك اإلدارية .
العمةة علةة جةةذ ا سةةتثمارات لاسةةتقطابها حيةةث أن الشةةركة أل المؤس ةةة التةة تطبةةف سواعةةد الحوكمةةة
لمعاييرها تكون أسةدر مة غيرهةا علة جةذ ا سةتثمارات لمةا تشةيعه مة الثقةة لالمصةداسية ية تعاممتهةاو
األمر الذي يولد بدلره طمألينة تجاه تل الشركة لألشطتها لممارساتها.

ه-

زيادة تناي ية الشركة الت تطبف معايير الحوكمة لتمكينها م ا سةتحواذ علة أكبةر سةدر ممكة مة ال ةوق
ي مجا ألشطتهاو ألن الحوكمة تعم عل زيادة سدرتها عل المناي ةو األمر الذي ي تتب ي الغالة زيةادة
حصتها ي ال وق.

ذ-
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ل-

ز-

ج-

ط-

مكايحة الف اد المةال لاإلداري ية تلة الشةركات مة اةم تطبيةف مبةاد اإليصةال لالشةفايية لكةذل مة
ام تطبيف لتفعي لدا الرسابةة الماليةة لاإلداريةةو تلة القواعةد لتلة الةندا التة يةؤدي تطبيقهةا إلة تقلية
الف اد لتحجيمه يوق ما يؤدي إليه م تقلي األاطا ،لا لحرايات سوا ل ،كالا تلة األاطةا ،متعمةدة أل غيةر
متعمدة.
حماية أموا الم اهمي عبر تةويير معلومةات لةحيحة لشةفاية عة ألشةطة الشةركة لالوضة المةال لةه بمةا
يمك ة الم ةةاهمي الحةةاليي لالمتةةوسعي م ة اتخةةاذ سةةراراتها بنةةا،ال عل ة مةةا يدهةةر م ة الوض ة المةةال لتل ة
الشركات أل المؤس ات.
من سيام مجلس اإلدارة م اإلضةرار بمصةالح الم ةاهمي مة اةم تحديةد لةمحيات محةددة لهةا بحيةث
تةةؤدي تصةةرياتها إل ة اإلضةةرار بةةاألطراف األاةةرى ذات العمسةةة بألشةةطة الشةةركة كةةالعمم ،لالةةدائني أل
المقرضي أل غيرها.
تةةدعيا الشةةركات لالمؤس ةةات المطبقةةة لمعةةايير الحوكمةةة لمراك هةةا الماليةةة عبةةر تحقيةةف معةةد ت عاليةةة م ة
الربحية مما ي اها ي تقوية المرك المال للشركة ليجعلها أكثةر سةدرة لسابليةة علة التطةور لتوسةي مجةا
لحق ألشطتها.

 -4-1المبادئ التى تقوم عليها حوكمة الشركات
تنق ا المباد الدللية الخالة بالقواعد المندمة إلدارة الشركات إل سا مجموعات رئي يه ليندرج
تحا ك س ا مجموعه م المباد التفصيلية كما يل (الهيئة العامة للرسابة الماليةو : )0229
أول :توافر إطار فعال لحوكمة الشركات:
يجبأليعملهيكلحوكمةالشركاتعلىريعم توىالشفاييةلكفا،ةاألسواقولأليتوايقمعدلرالقالولويحددبوضوحتق ةةي
مالم ئولياتبينالهيئاتالمختلفة الم ئولةعناإلشرايوالرسابةلاإلل امبتطبيقالقالون.
ثانيا  :حقوق المساهمين:
يجبأليحميإطارالقواعدالمندمةلحوكمةالشركاتولي هلممارسةحقوق الم اهمي .
ثالثا :المعاملة العادلة للمساهمين:
يجبألتتضمنقواعدحوكمةالشركاتالم الاةييمعاملةالم اهمينمنذاتالفئةوبماييذلكاألسليةلاألجالبمنالم اهمينكم
ايجبأليحصملم اهمينعلىتعويضات كاييةييحالةالتهاكحقوسها.
رابعا :دور األطراف ذات المصلحة أو الصلة ) (Stakeholdersبالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات:
يجبأليقراإلطارالخالبالقواعدالمندمةلحوكمةالشركاتبحقوسألحابالمصالحكماهيمحددةييالقالونوليشةةجعا
لتعاللالفعالبينالشركاتوألحابالمصالحبالشركة لخلقالو ائفوتوييرا ستمراريةللشركاتال ليمةماليا.
خامسا :اإلفصاح والشفافية :
يجبأليؤكدإطارالقواعدالمندمةلحوكمةالشركاتعلىاإليصاحال ريعوالدسيقلكايةالبيالاتالمتعلقةباألمورالماديةللشركةوبما
ييذلكالموسفالمال واألدا،والملكية لالرسابةعلىالشركة.
سادسا :مسئوليات مجلس اإلدارة:
يجبأليؤكدإطارسواعدحوكمةالشركاتعلىإستراتيجيةرئاسةالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركةولالرسابةالفعالة
لمجل اإلدارةعلىإدارةالشركةولم ئوليةمجل اإلدارةأمامالشركةلالم اهمي .
 -5-1محددات ومعايير الحوكمة
اول  :المحددات :
هنةةا مجموعتةةان م ة المحةةددات يتوس ة عليهمةةا م ةةتوى الجةةودة لالتطبيةةف الجيةةد لحوكمةةة الشةةركات ,لييمةةا يل ة
عرم لهاتي المجموعتي (منالر حداد .)0228,
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أ -المحددات الخارجية -:
إن لجود مث هذه المحددات يضم تنفيذ القوالي لالقواعد الت ت اعد عل ح ة إدارة الشةركة ,لتشةم
هذه المجموعة -:
 -0المناخ العام لمستثمار المندا لأللشةطة ا ستصةادية ية الدللةة مثة القةوالي لالتشةريعات لاإلجةرا،ات
المندمة ل وق العم لالشركات .
 -0تنديا المناي ة لمن الممارسات ا حتكارية لاإليم .
 -3كفا،ة لجود القطاع المال الذي يوير األموا المزمة لقيةام المشةرلعات لكفةا،ة األجهة ة الرسابيةة ية
أحكام الرسابة عل الشركات .
 -9لجةةود بعةةم المؤس ةةات ذاتيةةة التندةةيا مث ة الجمعيةةات المهنيةةة لالشةةركات العاملةةة ي ة سةةوق األلراق
المالية .
 -2لجود مؤس ات االة بالمه الحرة مث مكات المحاماة لالمكات ا ستشارية المالية ا ستثمارية .
ب -المحددات الداخلية -:
تشم هذه المحددات عل :
 -0القواعد لالتعليمات لاألسس الت تحدد أسلو لشك القرارات داا الشركة .
 -0توزي ة ال ةةلطات لالمهةةام بةةي الجمعيةةة العامةةة لمجلةةس اإلدارة لالمةةديري التنفيةةذيي م ة اج ة تخفي ة
التعارم بي مصالح هذه األطراف .
 -3الحوكمة تؤدي ي النهاية إل زيادة الثقة ي ا ستصاد القوم .
 -9زيادة لتعميف سوق العم عل تعبئة المدارات لري معد ت ا ستثمار .
 -2العم عل ضمان حقوق األسلية للغار الم تثمري .
 -2العم عل دعا لتشجي لمو القطاع الخاص ,لاالة سدرته التناي ية .
 -2م اعدة المشرلعات ي الحصو عل تموي مشاريعها لتحقيف األربال .
 -8الف يرص العم .
ثانيا :معايير الحوكمة :
لقد حرلا العديد م المؤس ات عل لض معايير محددة لتطبيف الحوكمة ,لية هةذا المبحةث سةيتا اسةتعرام
بعم معايير الحوكمة لذل م ام مندور لجهة الندر لهذه المؤس ات عل النحو التال (حداد : )0228,
أ -معايير منظمة التعاون القتصادية والتنمية
حددت مندمة التعالن ا ستصادية ام ة معايير ي عام  0222لا أ تعديلها عام  0229له -:
 -0لجود اطر يعالة لحوكمة الشركات تضم كفا،ات لشفايية ليعالية األسواق ,لان تحدد بوضول توزية
الم ؤلليات بي مختل ال لطات التنديمية لالتنفيذية .
 -0حفظ حقوق جمي الم اهمي مث  :لق ملكية األسها  -الحف ي ااتيار مجلس اإلدارة  -الحصو علة
عوائد األربال لمراجعة القوائا المالية  -حف المشاركة ي اجتماعات الجمعية العامة  -حف التصويا.
 -3الم الاة بي جمي الم اهمي  ,أي الم الاة بي حملة األسةها سةوا ،كةالوا لطنيةي أل أجالة مة حيةث
التصويا ي الجمعية العامة باإلضاية إل حقها ي ا طمع لمعرية ك ما يتعلف بالمعاممت .
 -9إيجةةاد آليةةة سالوليةةة ت ةةمح للم ةةاهمي مشةةاركتها يةة الرسابةةة الفعالةةة علةة الشةةركة لحصةةولها علةة
المعلومات المطلوبة ليقصد بذل ألحا البنو لالعاملي لحملة ال ندات لالعمم. ،
 -2تطبيف اإليصال لالشةفاي ية ية الوسةا المناسة عة كايةة أعمةا الشةركة بمةا ية ذلة الوضة المةادي
لاألدا ،لالملكية ,حيث يتا اإليصال بطريقة عادلة بي جمي الم اهمي .
 -2تحديةةد مه ةام للاجبةةات مجلةةس اإلدارة لأسةةلو ااتيةةارها لمهةةامها لدلرهةةا ي ة اإلشةةراف عل ة إدارة
الشركة .
ب -معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية -:
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لضعا لجنة باز ي عام  0222تعليمات لإرشةادات تتعلةف بالحوكمةة ية المؤس ةات المصةريية لالماليةة لاهةا
هذه التعليمات ه :
)0
)0
)3
)9
)2
)2
)2
)8

لض مواليف شرف بي المؤس ات لتحقيف لتطبيف التصريات الجيدة بي هذه المؤس ات .
لض استراتيجية للشركة بمشاركة لم اهمة اإليراد ييها .
تحديد لتوزي الم ؤلليات لمراك اتخاذ القرار بي أيراد المجلس .
إيجاد لدام يتضم مهام التدسيف الداال لالخارج لإدارة م تقلة .
إيجاد لي لاليات تبي لوع لشك التعالن بي مجلس اإلدارة لمدسق الح ابات.
إيجاد لوع م المراسبة لمراك المخاطر مث (كبار الم اهمي لاإلدارة العليا) .
تطبيف العدالة لالم الاة عند توزي الحةواي الماديةة لاإلداريةة سةوا ،بةي المةديري الالمةو في سةوا،
كالا الحواي مادية أل ترسيات أل إدارية .
ضمان تويير لتديف المعلومات المناسبة .

ج -معايير مؤسسة التمويل الدولية -:
ي ة عةةام  0223لضةةعا مؤس ةةة التموي ة الدلليةةة التابعةةة للبن ة الةةدلل سواعةةد لأسةةس لمعةةايير ماليةةة
لإدارية هديها دعا الحوكمة داا المؤس ات لاها هذه األسس ه :
-0
-0
-3
-9

يج أن تكون الممارسات جيدة لمقبولة .
إيجاد اطوات جديدة تضم الحكا الجيد الجديد .
اسهامات أساسية لتطوير لتح ي الحكا الجيد محليا ل .
القيادة الجيدة.
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المبحث الثانى
حوكمة الشركات في القطاع المصرفي
 -2مقدمة:
تعد المؤس ات المالية  -سوا،كالا مصارف أل لناديف استثمارية أل محايظ استثمارية أل مؤس ات تموية غيةر
مصريية لكذل شركات الوساطة المالية -م أبرز الجهات المحتاجة إل الةداو تحةا مدلةة الحوكمةة لإعمةا
مبادئها لمعاييرهاو حيث ان الحوكمة ال ليمة تعتبر مهمة أكثر ي المؤس ةات الماليةة عة غيرهةا مة المؤس ةات
األارى أللها مؤس ات تعتمد عل أموا الغير ي تحقيف أربال للمم لهذا الغير يعتمد علة الطبيعةة ا ئتماليةة
لهذه المؤس ات .لم هنا تبرز أهمية الحوكمة لتطبيقاتهةا ية المؤس ةات المصةريية مة الطبيعةة ا ئتماليةة لهةذه
المؤس ات .أي بمعن المؤس ة المالية مؤس ة ائتمالية توير األمان له م تأمنة عل ألةو كة الم ةتثمري و
له ة بةةذل مل مةةة بةةأن تعم ة لمصةةلحتها عنةةدما تحةةتفظ أل ت ةةتثمر أل تتصةةرف بممتلكةةاتها ل تعم ة لمصةةلحة
الم اهمي يق و إن هذا مها اصولا ل ي المؤس ات المصريية حيث يكون حجا عدم تمال المعلومةات أكبةر مة
المؤس ةةات األاةةرى .إلةةه لمة الصةةعوبة بمكةةان علة األطةةراف الخارجيةةة أن تراسة أل تقيةةيا مةةدرا ،المصةةارفو
باإلضاية إل سدرتها(المدرا )،عل التألير علة مجلةس اإلدارة (عبةد المجيةد الصةمحي  )0202,ولبنةا ،عليةة تةا
التعرف عل الحوكمة ي القطاع المصري م ام النقاط التالية:
 -0 -0مفهوم الحوكمة ي القطاع المصري .
 -0 -0اهمية لم ايا تطبيف حوكمة الشركات ي القطاع المصري .
 -3 -0المباد الت تقوم عليها حوكمة القطاع المصري .
 -9 -0محددات لمعايير الحوكمة ي القطاع المصري .
 -2 -0الحوكمة ي المصارف ا سممية.
 -1-2مفهوم الحوكمة فى القطاع المصرفى:
عرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حوكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة البنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوك علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى انهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
,مجموعةالنداولالهياكملتنديميةولالمعلوماتالم تخدمةيىتحديداألساليبال ليمةالتىي تندإليهامجل ةاإلدارةلا دارةالتنف
يذيةويىإدارةجميعاإلستراتيجياتوالعملياتالمنفذةمنقبملبن ولتحددالحوكمةدلرلم ئولياتوسلطاتوحقوسمجل ةةةةةاإلدارةلا
إلدارةالتنفيذيةللبن وكماتحددالحوكمةأيضل االعمسةييمابينالهيئاتوالشركاتالتابعةللبن وباإلضايةإلىالعمسةمابينالم ةةةةةاهم
ي ولالبنكواألطرايألحابالمصالح (يوس و .)0202
وفتتتتتتتتتتتتتتتى تعريتتتتتتتتتتتتتتت اختتتتتتتتتتتتتتتر عريتالحوكمةمنالمندورالمصرييفيالطريقةالتيتداربهاشؤللالمصةةةةةةةةةةةةةةةرفوم
ام لدلرالمنوطبهكلمناإلدارةلمجل اإلدارةوبمايؤلرييتحديدأهدايالمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف
لمراعاةحقوسالم تفيدينمنالتمويلوحمايةحقوسالمودعي
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتنادلاعلىما سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبفوييمكنتعري
حوكمةالشركاتللقطاعالمصرييعليألهامجموعةمنالعمساتبينمجل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادارةالبنكواإلدارة
التنفيذيةلبينالم اهمينوألحابالودائعوألحابالمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلحةاآلاري و مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
املتوييرهيكملبنيةي حددمنخملهماأهدايالبن ويضمعنتحديدهالوسةةةةةةةةةةةةةةةائلبلود هذهاألهدايوسةةةةةةةةةةةةةةةبألدا،الرسابةو
لقدألبحا لت امبهذهالمبادئوتطبيقهاااتبارألصحةلسممة اإلدارةييةالبنو (يوسة و Bukhari, et al., ً)0202
).)2013
لعةةةةةةةرف ا لمعهةةةةةةةد المصةةةةةةةري المصةةةةةةةريو لدامالحوكمةالمصةةةةةةةريية الجيةةةةةةةدة بالةةةةةةةة أحدالدعائماألساسةةةةةةةية
بصةةةةةةةورةكبيرة-
إللعاشأيمؤس ةلاسةةةةةةةتمرارلجاحهاعلىالمدى الطوي وليعتمدلجاحهةةةةةةةذاالندام
علىمهاراتوابراتومعريةالقائمينعلىإدارة المؤس ة".

15

 .2 -2أهمية الحوكمة فى القطاع المصرفى
ت دادأهميةالحوكمةييالمصاريمقارلةبالمنشلتاألارىولدرالطبيعتهاالخالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو
حيثألإيمسالمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريميؤلريقطعلىاألطرايذليالعمسةمن بائنومودعي
لمقرضي وللكنيؤلرأيضاعلىاستقرارالمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارياألارىمنخملمختلفالعمسات لبالتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالييؤلرعل
ا ستقرارالماليللقطاع المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري الموجود بينهمفيمايعريب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوسمابينالبنو
لمنثمحتماعلىا ستصادكك ولاالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإلرالتحو ت
العالميةا لتيحدلتمنعولمةلتطوراتتكنولوجيةلسياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتالتحريرالمال واألمرالذي
أدىحتماإلىارتفاعحجمالمخاطرعلىم توىالقطاعالمصةةةةري ولبالتالييمكنالقوألن الحوكمةييالمصاريلديهاأهميةلاسةةةةعة
(بورسبةو .)0222
ألضح (زعتريو  )0200أله تدهر الحاجةة إلة الحوكمةة ية أعقةا ا لهيةارات ا ستصةادية لاألزمةات الماليةةو
لسد ت ايدت أهمية الحوكمة لتيجة تجاه كثير م الدل إل التحو إلة لدةا استصةادية يُعتمةد ييهةا بدرجةة كبيةرة
عل ة الشةةركات الخالةةة لتحقيةةف معةةد ت مرتفعةةة لمتوالةةلة م ة النمةةو ا ستصةةاديو لسةةد أدى ات ةةاع حجةةا تل ة
المشةةرلعات إلة الفصةةا الملكيةةة لةةرأ المةةا عة ابةةرة اإلدارةو كمةةا أن مةةا شةةهده العةةالا مة تحريةةر لألسةةواق
الماليةةةو لزيةةادة حركةةة التقةةا ت رؤل األمةةوا عبةةر الحةةدلدو أدى إل ة ضةةع آليةةات الرسابةةة عل ة تصةةريات
الشركاتو لإل لسوع كثير م الشركات ي أزمات مالية.
كماإلإشكاليةالحوكمةتعتبرأكثرتعقيداييالقطاعالمصرييمنالقطاعاتاألارىوباعتبارألالمصةةاريتحتويعلىمجموعةمنالعنا
لر توجدييالقطاعاتاألارىمثملتأمينعلىالودائعوإدارةالمخاطرالنداميةلالنوعيةلتقديررأسالما لمخصصللمقترضةةي
لولدامالرسابةالدااليةلكذلكهيكلرأسالما لذييكولعمومايتشكلبن بةكبيرةمنالديولول بةسليلةمناألموا لخالةةةةةةةوكماألم
لادراألموالفيالمصريتكولأغلبهاعلىشكلودائعيشترطألتكولمتويرةعندالطلبمنطريالمودعي وييحينألألو لمصةةةريتك
للفيأغلبهاسرلضمتوسطةلطويلةاألجلوبالتاليتكولالمراسبةأكثرتشدداعلىم توىالمصاريمقارلةبالمنشلتاألارىحيثتتمي
بوجودتداالفيالمصالحبينمختلفاألطرايبشكلمعقدولبالتاليمبدمنوجودلدامحوكمةلاضحوجيدي اهمفيتوضةةةيححقوسولا
جباتكمألطرايالمعنيةوكماألتطبيقمبادئالحوكمةييالمصاريبشكلجيدسيؤديإلى يادةالكفا،ةالتشغيليةمنخملتخفيضةةةةتكاليفال
مدامتوتعديمأرباحالمخرجاتاألمرالذيي محبارتفاعقيمةالمنشأةييال وسالمال (بورسبةو .)0222
 -3 -2المبادئ التى تقوم عليها حوكمة القطاع المصرفى
تهدف سواعد لضواب الحوكمة إل تحقيةف الشةفايية لالعدالةةو لمةنح حةف م ةا،لة إدارة الشةركةو لبالتةال تحقيةف
الحماية للم اهمي لحملة الولائف جميعالو م مراعاة مصالح العم لالعما و لالحد م استغم ال لطة ية غيةر
المصلحة العامةو بما يؤدي إل تنمية ا ستثمار لتشجي تديقهو لتنمية المداراتو لتعديا الربحيةو لإتاحة يرص
عم جديدةً حيةث تةؤدى الحوكمةة ية النهايةة إلة زيةادة الثقةة ية ا ستصةاد القةوم و لتعميةف دلر سةوق المةا و
لزيادة سدرته عل تعبئة المدارات لري معد ت ا ستثمارو لالحفا عل حقوق األسليةة أل لةغار الم ةتثمري و
لتشج الحوكمة عل لمو القطاع الخاص لدعا سدراته التناي يةو لت اعد المشرلعات ي الحصو عل التموي
لتوليد األربالو لأايرال الف يرص عم جديدة ت ها ي التخفي م ع  ،البطالة لبااتصةار يةإن أهميةة لجةود
لدام الحوكمة للمصارف لألر تطبيقه عل الحياة ا ستصادية لا جتماعية تتمث ي (زعتريو :)0200




الم اعدة عل تويير الثقة بي العنصر ا جتماع لا ستصادي.
المحايدة عل ال ممة المصريية.
تح ي كفا،ة أدا ،األعما المصريية (الخدمية لا ستثمارية).

وقد أوضح (حماد )2002 ،أن مبادئالحوكمةفيالبنوك تتضمنوتتمثلفي:
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المبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدأاألول:
يجبأليكولأعضا،مجل ةةاإلدارةمؤهلينتمامالمراك همواليكولواعلىدرايةتامةبالحوكمةلبالقدرةعلىإدارةالعملب
البن وليكولأعضا،مجل اإلدارةم ئولينبشكلتامعنأدا،البنكوسممةموسفةالمال وليقوممجل اإلدارةبتشةكيللج
اللم اعدتهومنهالجنةتنفيذيةللجنةمراجعةدااليةكمايشكلمجل اإلدارةلجنةإدارةللجنةاألجور.
المبدأالثاني:يجبأليوايقويراسبمجل اإلدارةاألهداياإلستراتيجيةللمصريوسيمومعايير العم .
المبدأالثالث:يجبعلىمجل اإلدارةأليضعحدلدالاضحةللم ئولياتوالمحاسبةييالبنكألف ةهمولادارةالعليالالمدي
رينوللعاملي .
المبدأالرابع:يجبأليتأكدمجل اإلدارةمنوجودمبادئومفاهيملادارةالتنفيذيةتتوايقمع ياسةالمجلس.
المبدأالخامس:يجبعلىمجل اإلدارةأليقرباستقملمراجعالح اباتوبو ائفالرسابةالداالية.
المبدأالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد :
يجبأليتأكدمجل اإلدارةمنأل ياساتاألجورلالمكايلتتتناسبمعثقايةلأهدايوإستراتيجيةالبنكفياآلجملطوي .
المبدأالستتابع:تعدالشفاييةضرلريةللحوكمةالفعالةلال ليمةولتبعالدليللجنةبازلعنالشفاييةييالمصةةاريفإلهمنال
لعبللم اهمينوألحابالمصالحوالمشاركيناآلارينفيال وسأليراسبوابشكلصةةةةةةةحيحويعاألدا،إدارةالبنكفيدلنق
لالشفايية.
المبدأالثامن:يجبأليتفهمأعضا،المجل واإلدارةالعلياهيكلعملياتالبنكوالبيئةالتشريعيةالتييعملمنخملها.

وقتتتتتتتتتتتتد أوضتتتتتتتتتتتتح (يوستتتتتتتتتتتت  )2010 ،أن لبتتتتتتتتتتتتد أن يصتتتتتتتتتتتتدر ستتتتتتتتتتتتنوياا تقريتتتتتتتتتتتتر الحوكمتتتتتتتتتتتتة
حيتتثيتعينعلىالمجل إعدادتقريرسنوييوسعهرئي مجل اإلدارةلرئي لجنةالحوكمةوألرئي ةةلجنةا لت امألالمراجعةوليق
لمبمراجعههذاالتقريرمراجعح اباتم تق ويتضمنتقييمالمجل لمديا لت امبمبادئالحوكمةليريعالتقريرإلىالم ةةةاهمينفيا
جتماعالجمعيةالعامةال نويوليمكنأليكولتقريرالحوكمةم تقمألأليكولهناكفقرةم تقلةعنالحوكمةييالتقريرال ةةةةنويللبن
كورأيمراجعالح اباتالم تقلعنمديالت امالبنكبمبادئالحوكمةوليتضمنالتقريركملمعلوماتالمتعلقةبتلكالمبادئوبصةةةةةةةفةاا
لة:
 .0أيمخالفاتارتكبتخم ل نةالماليةلبيالأسبابهالطريقةمعالجتهالسبلتفاديهاييالم تقب .
 .0األعضا،الذينيتألفمنهممجل اإلدارةللجالهوم ئولياتهمولشاطاتهمخم ل نةليقلالفئاتاألعضا،منأعضةةا،تنفي
ذيينوغيرالتنفيذيينوالم تقلينولمحياتها.
 .3طريقةتحديدمكايلتأعضا،المجل واإلدارةالتنفيذيةالعلياييالبن .
 .9بياليوضحعددحضورأعضا،المجل مجتماعاتمجل اإلدارةلاللجان.
 .2إجرا،اتالرسابةالدااليةبماييذلكاإلشرايعلىالشؤللالماليةلا ستثماراتوإدارةالمخاطر.
 .2اإلجرا،الذييتبعهالبنكلتحديةةةدالمخاطرالكبيرةلتقييمهالإدارتهالتحليلمقارللعوامملمخاطرالتييواجههاالبنكوم
لاسشةاأللدمةالمعتمدةلمواجهةالتغييراتالجذريةألغيرالمتوسعةييال وق.
 .2تقييمأدا،المجل واإلدارةالعلياييتطبيقندامالرسابةالدااليةبماييذلكتحديدعددالمراتالتيااطرييهاالمجل بم ةةةائل
رسابية( بماييذلكإدارةالمخاطر )لالطريقةالتيعالجبهاالمجل هذهالم ائ .
 .8اإلافاسفيتطبيقالرسابةالدااليةألمواطنالضةةةةةعففيتطبيقهاألحا تالطوارئالتيألرتللسدتؤلرعلىاألدا،الماليللبنكوا
إلجرا،التيتتبعفيمعالجةاإلافاسفيتطبيقالرسابةالداالية سيماالمشاكملمفصحعنهايىالتقاريرال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنوية
للبنكوبيالاتهاالمالية.
 .2ا لت امبالقواعدلالشرلطالتيتحكماإليصاحفيالبورلةالمصرية.
 .02ا لت امبألدمةالرسابةالدااليةعندتحديدالمخاطرلإدارتها.
 .00اإليصاحعنكملمعلوماتذاتالصلةالتيتصفعملياتإدارةالمخاطرلإجرا،اتالرسابةالداالية بالبن .
 -4 -2محددات ومعايير الحوكمة فى القطاع المصرفى
هناكاتفاسعلىألالتطبيقالجيدلحوكمةالشركاتمنعدمهيتوسفعلىمدىتوايرم ةةةةةةةةتوىجودةمجموعتي منالمحةةةةةةةةددات
الدااليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لالمحدداتالخارجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةو لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يوضحة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
للعرضفيمايليلهاتينالمجموعتينمنالمحدداتبش ،منالتفصيلكمايل (معراج لآدمو :)0200
:
:لتشيرإلىالمنااالعاملمستثمارييالدللةولالذييشملعلى ةةةةةةةةةةةةةبيملمثا
المحدداتالخارجيتتتتتتتتتتتتتة
القوالينالمؤس ةللنشاطا ستصاديمثلقوالين وسالمالوالشركاتوتنديمالمناي ةلمنعالممارسةةةةاتا حتكاريةلاإليم ولكفا
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،ةالقطاعالماليوالبنوكوسوسالمالفيتوييرالتمويملمزمللمشرلعاتولدرجةتناي يةأسواسال لعوعنالةةراإللتاجولكفا،ةا
هيئةسوسالمالوالبورلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةألجه ةلالهيئاتالرسابيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ييإحكامالرسابةعلىالشركاتولذلكفضمعنبعضالمؤس اتذاتيةالتنديمالتيتضمنعممألسةةةةةةةةةةةةةةةةةواسبكفا،ة
لمنهاعلى بيملمثا لجمعياتالمهنيةالتيتضعميثاسشريللعاملينفيال وقومثملمراجعينوالمحاسبينوالمحامينوالشةةركاتالعام
لةيي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوساأللراسالماليةلغيرها-
وباإلضايةإلىالمؤس اتالخالةللمهنالحرةمثلمكاتبالمحاماةلالمراجعةلالتصنيفا ئتماليوا ستشاراتالماليةلا سةةةتثماري
.
ة
لترجعأهميةالمحدداتالخارجيةإلىألوجودهايضمنتنفيذالقوالينوالقواعدالتيتضمنح نإدارةالشركةولالتيتقللمنالتعارضةةةبي
لالعائدا جتماعيوالعائدالخاص.
:
المحدداتالداخليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
لتشيرإلىالقواعدلاألس التيتحددكيفيةاتخاذالقراراتوتوزيعال لطاتدااللشركةبينالجمعيةالعامةلمجل ةةاإلدارةلالمديرين
التنفيذيي ولالتييؤدىتوايرهامنناحيةلتطبيقهامنناحيةأارىإلىتقليملتعارضبينمصالحهذهاألطرايالثملة.

المصدر( :معراج لآدمو .)0200

لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ألضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح ( حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادو  )0222ألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه تحددحوكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الشركاتفيالبيئةالبنكيةالعمساتبينإدارةالبنكوم اهميهواألطراياألارىذاتالمصلحةولتعملبشكألساسةةيعلىالجمعبينالقوالينو
التعليماتوالرسابةبهديالتأكدمنتقيدالبنكبهالتوايقهامعأهدايالبنكومعاييرال ممةبشةةةكلعاموأهدايالبنكالمرك يومتطلباتلجنة
بازلباإلضايةإلىألها تويرآليةللربطبينمصالحالم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهمينوالجهاتاألارىذاتالعمسةبهديتع ي أدا،البن
لتت ايدأهميةتفعيلوتطبيقالحوكمةييالبيئةالبنكيةلل ببينأساسيينهما:
 .0إلالقطاعالبنكيمنأهممكولاتاستصادياتالدل ولمنجهةأارىفإلالمصاريهيمنأشدالقطاعاتح اسيةللمخاطرب ةةةةببال
اصوليةييتركيبةحقوسالملكية.
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 .0اضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعالقطاعالبنكيعالميالمحلياإلجرا،اترسابةتختلفعنباس المؤس اتولذلكلكيت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتطي
المؤس اتالبنكيةمواجهةالمصةةةةةةةةةةةةةةةةارف العالمية بدلهامنا لت امبالمعاييرالرسابيةالعالميةةةةةةةةةةةةةةةةةمثلباز 0
لماحملتهمنضرلرةا لت امبكفايةرأسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمالمتطلباترسابيةأهمهاالقدرةعل
مواجهةالمخاطرسوا،كالتمخاطرائتمالألسوسألمخاطرتشغي .للقدألدرتلجنةبازلعام  2006ل خةمحدلة.
 -5 -2الحوكمة فى المصارف السالمية:
الحوكمة ي البنو اإلسممية ه تنديمات لتطبيقةات لممارسةات سةليمة تطبقهةا المصةارف اإلسةممية
لتحقيف المعاملة العادلة لحملة األسها لال ندات لالعاملي ي المصارف إللبات حقوسها لالتأكةد مة كفةا،ة تطبيةف
اإلجرا،ات التشغيلية بمع ع المصالح الشخصيةو لبالتال يتا توجيه األموا إل ا سةتخدام األمثة لهةاو منعةال
ألي م حا ت الف اد الت سد تكون مرتبطة بذل  ,لاعتماد ك م معايير اإليصةال لالشةفايية لمعةايير المحاسةبة
لمةا مة شة ية أن لجةود لدةةام يعةةا لحوكمةةة المصةارف اإلسةةممية ية كة مصةرف ي ةةاعد علة تةةويير الثقةةة
لال ةةممة لالشةةفايية الفعالةةة لال ةةليمة للعمليةةات المصةةريية اإلسةةممية ,ليهةةدف إل ة تح ةةي كفةةا،ة لأدا ،األعمةةا
المصريية اإلسممية ,كما يؤدي إل مكايحة الف اد (زعتريو .)0200
كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ألضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح ( بورسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  )0222ألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
ات متتجاربالمصارياإلسمميةبالعديدمناإلاتم تفيالت امهابمبادئالشريعةاإلسمميةلالقواعدالتي ةةةةةطرهالهاالمندرللا
أللائ وحتىألبحالكثيرمنالكتابوالباحثينوالخبرا،ينتقدللهالالةةةةةفينإياهابألهاتقومفقطبمحاكاةلعملياتالبنوكالتقليديةلتحا
لإليجادالطرسوالحيللتبريرعملياتهاغيرالشرعيةلتضعهاتحتإطارإسةةةمميفيالداهرلييهالكثيرمنالربالالغررييالباط وك
ماأل دالفجواتوالمفارساتبينماينبغيأليكولوماهوكائنفيم يرةالمصارياإلسمميةيرتبطببعضةةةةالتدابيرالجادةالتييمكناعتبار
هامنأللويةاألللياتعلىح ابالتكالرالكميالذيلميعبرعنمدىالت امهذهالمصاريبأس هاالندرية.
لل قةةد تةةا ا تفةةاق م ة جال ة الةةدل اإلسةةممية عل ة إيجةةاد لإلشةةا ،معةةايير ي ة مجلةةس الخةةدمات الماليةةة
اإلسةةممية ي ة دللةةة مالي يةةا اإلسةةممية ت ةةم معةةايير مجلةةس الخةةدمات الماليةةة اإلسةةممية للمصةةريية اإلسةةمميةو
ليرم لها ب ( )IFSBلتشةك المعةايير المكايئةة لالم ةالية لمعةايير بةاز ( Iل  )IIالعالميةةو لسةد ألةدر المجلةس
حت اآلن سبعة معاييرو منها كفاية رأ الما لالمخاطرو لحوكمة الشركات (زعتريو .)0200
ا ان هنا مجموعة مة الجةة ا تفةاق لا اةتمف بةي طبيعةة عمة الحوكمةة ية المؤس ةات الماليةة التقليديةةو
للديراتهةةةا اإلسةةةممية .تتمثةةة اهةةةا هةةةذها تفاسات لا اتميةةةات بةةةي القطةةةاعي يةةة النقةةةاط التاليةةةة(عبةةةد المجيةةةد
الصمحي :)0202,
اول :اوجه التفاق:
 .0إن الحوكمة ي المؤس ات المالية عموما ل سوا ل ،أكالا تقليدية أل إسةممية غالبةال مةا يركة ييهةا علة الجوالة
ا ئتماليةةةو لالحوكمةةة ي ة تل ة المؤس ةةات بنوعيهةةا التقليةةدي لاإلسةةمم تختل ة بةةذل ع ة سةةائر المنشةةلت
ا ستصادية كالشركات لغيرها ي تركي األايرة عل الجوال اإلداريةة لالعملياتالتشةغيليةوكما أن الحوكمةة
ي المؤس ات المالية عموما ل توجه جالبا ل كبيرال م اهتمامها إلحداث التوازن ي المصالح بي األطراف ذات
العمسةةة بألشةةطة تلة المؤس ةةات لإن كةةان التفةةالت يبةةدل لاضةةحا ل بةةي التقليديةةة لاإلسةةممية ية توسةةي مدلةةة
الحوكمة لتشم أكبر سدر ممك م مصالح األطراف كما سيأت سريبا ل.
 .0إن الحوكمة ي المؤس ات المالية عموما ل تفترم لجةود مبةاد عامةة تختلة ييهةا ية المؤس ةات الماليةة
التقليدية عنها ي المؤس ات المالية اإلسممية لذل عنةدما يتعلةف األمةر بالجوالة الفنيةة لاإلداريةة لالمهنيةة
حيث إن هذه الجوال غالبا ل ما تنبثف ع اعتبةارات علميةة تت ةا بالحيةاد لالموضةوعيةو لهةذه ا عتبةارات
لون لها لبالتال يإله يصع للفها بالتقليدية أل اإلسممية لدرال لحياديتهةا لعةدم سابليتهةا للتةألر با لتمةا،ات
الفكريةةة لاأليديولوجيةةة لكولهةةا مبتنةةاة عل ة الخبةةرات التجريبيةةة لالتراكمةةات العلميةةة ممةةا يبعةةدها ع ة دائةةرة
ا ستقطا الفكري أل المذهب .
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 .3تحت الرسابة ي جالبيهةا المةال لاإلداري باإلضةاية إلة جالبهةا الفنة مكالةال بةارزال ية أدبيةات الحوكمةة ية
المؤس ات المالية عموما ُ تقليدية كالا أل إسمميةو كما أن الجهود الت تبذ لتطوير الرسابة ي تل الجوال
ه ي الغال جهود يدهر ييها يرق بي المؤس ات المالية التقليدية للديراتها اإلسةممية أللهةا تعتمةد ية
المقةةام األل علة التجربةةة لالخبةةرة الفنيةةة التة تكت ةةبها المؤس ةةات الماليةةة عبةةر تةةاري طوية مة التطبيةةف
للمباد القالولية لاإلدارية يتا م ام ذا التطبيف الم تبصر رلد األاطا ،لالثغةراتو لمحاللةة تجنبهةا
لتمييها م ام رسا الخط لاآلليات لم ام التعدي الم تمر ي اللةوائح لاأللدمةة للةو ل إلة بيئةة
سالولية لإدارية سادرة عل تصحيح م ار تل المؤس ات عبةر ا سةتفادة مة التجةار الذاتيةة أل القطريةة أل
اإلسليميةو لهذا كله يولد بدلره أعرايا ل سالولية لإدارية لمهنية لينية يتا ا حتكام إليها عندما ت ع اللةوائح
لاأللدمة لالقوالي ي إيجةاد الحلةو المناسةبة لاشةكا ت لالتحةديات التة يفرضةها العمة لطبيعتةهو لالتة
تكتش عند ممارسة األلشطة المصةريية بتشةعباتها لتعقيةداتها لالتة تعجة اللةوائح لاأللدمةة لالقةوالي عة
ايترام لسوعهاو لم لا إيجاد الحلو المناسبة لها.
ل
 .9تحت الشفايية لالن اهة لاإليصال مكالها البارز أيضا ي أدبيات حوكمة المؤس ات المالية بق ةميها التقليةدي
لاإلسمم ألن الن اهة لالشفايية لاإليصال ه بمثابة غايات للحوكمة الرشةيدة للسةائ لتحقيقهةاو حيةث إن
الحوكمة الرشيدة تهدف إل الولو إل سدر كبير م الشفايية لالن اهة لاإليصةال كمةا أن هةذه الثملةة هة
م أها الوسائ للولو إل حوكمة رشيدة م تبصرة م ةتنيرةو لدةرال ألن الحوكمةة لي ةا غايةة بحةد ذاتهةا
لإلما ه لسيلة لري األدا ،للمؤس ة المالية لإلحداث التوازن المطلو بي مصالح األطراف المشتركة ي
عمليات تل المؤس ة لألشطتها لممارساتها.
 .5إن تفعي األدا ،المال لاإلداري لالفن لالمهن للمؤس ة المالية هو مة الثمةار المرجةوة لالمتواةاة لمبةاد
الحوكمة لآلياتها للسائلهاو ألن هذا التفعي ينعكس عل سمعة المؤس ة المالية ليكون سةادرال علة اسةتقطا
مدارات الجمهورو سوا ل ،أكان ذل ي شك أسها أل ي شك لدائ مصةريية علة ااةتمف ألواعهةاو لهةذا
األمر تختل ييه المؤس ات التقليدية ع لديراتها اإلسممية حيث تتفف ي سصةدها إلة اسةتدراج ال ةيولة
المصةةريية الت ة تمكنهةةا م ة القيةةام بألشةةطتها التمويليةةة لا ئتماليةةة لا سةةتثماريةو لتري ة سةةوية أدا،هةةا ي ة
المجا ت المختلفة الت تتجه إليها ألشطتها.
ثانيا:اوجه الختالف:
 .0ا اةةتمف ي ة المنطلقةةات الفكريةةة لالفل ةةفية الموجهةةة للحوكمةةةو يالتوس ة ا ئتمةةال لالتمةةويل لاإلسراض ة
لتعديا العوائد لتضةخيمها هةو الموجةه األكبةر للحوكمةة ية المؤس ةات الماليةة التقليديةةو لهةو المولةد األهةا
أليكارهةا لآلياتهةةاو بينمةةا تحتة المندومةةة القيميةةة اإلسةممية بامتةةداداتها العقديةةة لالفكريةة لالفقهيةةة لال ةةلوكية
المكان األبرز لاألها ي توجيه الحوكمة ي المؤس ةات الماليةة اإلسةممية لضةب م ةارها لاجتةرال آلياتهةا
لأيكارهةةاو ألن الحوكمةةة ي ة المؤس ةةات الماليةةة اإلسةةممية منبثقةةة ع ة الةةرؤى لالتصةةورات اإلسةةممية ي ة
المجا ت ا ستصاديةو حيث إن هذه الحوكمة تعتبر لتاجا ل للفكر ا ستصادي اإلسمم الذي هو استصةاد عقةدي
يكري أامس سلوك .
 .0هنا تحديات تواجه الحوكمة ي المؤس ات المالية اإلسممية تواجه المؤس ات المالية التقليديةو لم أهةا
هذه التحديات:
أ .موائمة األلشطة المصريية اإلسممية م القوالي الت يج مراعاتها ية بلةدان تلة المؤس ةاتو لذلة
لدرال للفرق الشاس بي المؤس ات المالية اإلسممية لالمؤس ات المالية التقليديةةوحيث لجةدت القةوالي
ي تلة الةبمد لتةندا لشةاطهاو تلة القةوالي التة لةا تراعة ية كثيةر مة موادهةا الخصولةية المهنيةة
لالفكريةةة للمؤس ةةات الماليةةة اإلسةةممية ممةةا ألجةةد إاةةتم ت لتحةةديات عنةةد التطبيةةف ي ة الموائمةةة بةةي
األلشةةطة ا سةةتثمارية لا ئتماليةةة لالصةةيريية المنبثقةةة عة المؤس ةةات الماليةة اإلسةةممية للديراتهةةا ية
المؤس ات التقليدية أل ي القوالي المندمة لعم المصارف.
ل
 .ضع الوع بأهمية الصيرية اإلسممية باعتبارها بديمل شةرعيا للصةيرية التقليديةة حيةث يوجةد ضةع
عام ي الوع بأهمية الصيرية اإلسممية لسدرتها عل تحقيةف العوائةد المج يةةو لهةذا بحةد ذاتةه يرتة
عل مندري الصناعة المالية اإلسممية لالصيارية الم لمي عبئا ل إضاييا ل ي مجا الحوكمة مة اةم
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القدرة عل اكت ا سمعة ح نة تجع المصارف اإلسممية أكثر إسناعا لسدرة عل استقطا مةدارات
المودعي لجذ مشاري المتمولي .
ج .الجه الن ب بالبدائ الت تقدمها الصناعة الماليةة اإلسةممية مة اةم أدلاتهةا ا سةتثمارية لالتمويليةة
لا ئتمالية لالتردد الملحو لدى رجا الصيرية اإلسةممية ية ا لفتةال علة لةي التموية اإلسةممية
الكثيرةو مما يضع ي أذهان المتمولي لالمودعي الفرق بي الصيرية اإلسةممية لالصةيرية التقليديةة
بحيث يشجعها ذلة علة ااتيةار المصةارف اإلسةممية لجهةة لمةداراتها أل مشةاريعهاو يصةحيح أن
المصارف اإلسممية تعةال مة أزمةة سةيولة ية الغالة ب ةب لجةود شةرائح كبيةرة ية المجتمعةات
اإلسممية م لغار المودعي لمتوسطيها ممة يحرلةون علة إيةداع مةداراتها ية تلة المصةارف
لك تل المصارف تعال م ضع لاضح ي توجيه تل المدارات لض تل األموا ية المشةاري
ا ستثمارية الت تحقف عوائد عالية ية األجلةي المتوسة لالطوية رغةا الطوائهةا علة ل ةبة مخةاطرة
عالية ل بيا مقارلة بن بة المخاطر المنخفضة الت تنطوي عليها المرابحة لآلمر بالشرا.،
د .ا اتمف البي بي الفتالى الت تصدرها هيئات الفتوى لالرسابة الشرعية للمؤس ات الماليةة اإلسةممية
مما يضع الثقة بشرعية معاممتها لألشطتهاو كمةا يضةع سةدرة الحوكمةة علة حوكمةة تلة األلشةطة
م الناحية الشرعية إذ إن تفالت المعايير الت يمك تقيةيا األدا ،الشةرع علة أساسةها يضة العراسية
أمام حوكمة سليمة لمقنعة لتل المؤس ات لدرال لذل ا اتمف.
 .3إن ك اهتمام الحوكمة ي المؤس ات المالية التقليدية ينص عل حماية المم م أعضةا ،مجلةس إدارة أل
م اهمي كبار أل حملة األسها عمومالو بينما يحد ألحا الودائ بألواعها المختلفة بما تةويره الحوكمةة
م حماية إ بالن ر الي ير لدرال لتغو ألحا المصالح م مم كبةار علة مجمة األلشةطة ا سةتثمارية
لالتمويلية لا ئتمالية لتل المؤس اتو بينما يفترم ي الحوكمة اإلسممية أن تةوير الحمايةة بشةك متةوازن
للمم لللمودعي عل حد سوا،و ب إن اهتمامها بمصالح ألحا الودائ يج أن يكةون األبةرز لاألعدةا
لدرال ألن ألحا الودائ ها الطرف الضعي مة بةي أطةراف المؤس ةة الماليةةو حيةث سةدرة أللةحا
الودائ عل المشاركة ي اتخاذ القرارات لرسا ال ياسات بخمف المم سوا ل ،كةالوا أعضةا ،مجلةس إدارة
أل أعضا ،جمعيات عمومية ي تل المؤس ات .إن إلصاف ألحا الودائ م ام حوكمة إسةممية تهةتا
بمصالحها لتحد م اإلسرام غير المنضب أل ا ستثمار الذي ينطوي عل ل بة عاليةة جةدال مة المخةاطرة
أل اإلسرام المت اه ي أاذ الضمالات لكذل ا ستثمار الذي يخض إلة دراسةات جةدلى جةادة لعلة
سد ر عال م المهنية لا حتراف هو الواج األكبر لالهدف األسم الذي بد أن تضعه الحوكمة اإلسممية
تتبدد مدارات المودعي م ام المقةامرة بهةا ية سةوق الصةيرية العالميةة ممةا ي ةب
لص أعينها ك
أزمات لالهيارات يدي لغار المودعي لمتوسطوها لمنها غاليا ل م جهدها لعرسها لعمرها.
 .9تول الحوكمة اإلسممية سةدرال عديمةا ل مة اهتمامهةا لأدبياتهةا للقواعةد األامسيةة لالعقديةة التة يمكة أن تكةون
لمام األمان ي امتثا جيد لح لمقتضيات الحوكمة مما يوجد مثله أل سريبال منه ي المؤس ةات الماليةة
التقليديةة القائمةة علة لقايةة القةوالي الجامةدة لالتة يكت ة المةدرا ،لالمو فةون ية تلة المؤس ةات الماليةةة
مهارات تراكميةل عاليةة ية القةدرة علة التفلةا منهةا لإافةا ،جةرائمها الماليةة ممةا يةوير لهةا سةدرال كبيةرال مة
الحماية القالولية لعةدم الم ةا،لة لالممحقةة القضةائية ليكةون ذلة كلةه علة ح ةا المةودعي لغيةرها مة
األطراف ذات العمسة بألشطة المؤس ة المالية.
 .2إن الحوكمة ي المؤس ات المالية اإلسممية ذات مفهوم أشم مة لديرتهةا ية المؤس ةات الماليةة التقليديةة
لدرال ألن الحوكمة اإلسممية تعتمد باإلضاية إل المعايير المالية معايير اجتماعية باعتبارها مؤس ةات ماليةة
ذات رسالةو لبنا،ال عل يهمها للدلر الحقيق الذي ينبغ أن تطلة بةه ية ادمةة المجتمة دلن أن يعنة ذلة
إغفا المعايير المهنية ي الحوكمة الشاملة الت يفترم أن تكون ال مة البةارزة لحوكمةة المؤس ةات الماليةة
اإلسةةممية بينمةةا لجةةد مث ة هةةذا الشةةمو ل سريبةةا ل منةةه ي ة المؤس ةةات الماليةةة التقليديةةةو لدةةرال ألن تلةة
المؤس ات تندر إ لتعديا العوائد الربحية ل تقةدر دلرهةا الةذي ينبغة أن تقةوم بةه ية ادمةة المجتمة و
لإن يعلا ذل ي بعم األحيان يإن ذل غالبا ل ما يكون م سبي الدعايةة لاإلعةمن للتحقيةف أهةداف ربحيةة
مالية محضة.
 .2تجم الحوكمة ي المؤس ات المالية اإلسممية بي معايير الحوكمة التقليديةة المنصةبة علة الجوالة الماليةة
لاإلداريةةة لتحقيةةف سةةدر م ة الشةةفايية لالن اهةةة لاإليصةةال لبةةي المعةةايير الشةةرعية م ة حيةةث توايةةف ألشةةطة
21

المؤس ة المالية اإلسممية م األحكام الشةرعيةو لهةذا الجالة ذاتةه -أعنة التأكةد مة التوايةف بةي األلشةطة
ا ستثمارية لالتمويلية لا ئتمالية للمؤس ات المالية اإلسممية مة أحكةام الشةريعة اإلسةممية -يحتة الجالة
األكبر م عم الحوكمة ي المؤس ات الماليةة اإلسةممية لدةرال لعكةا الجوالة الشةرعية علة الجوالة
اإلدارية لالمالية.
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المبحث الثالث
دور الحوكمة في تحسين الكفاءة واإلفصاح في البنوك اإلسالمية
ازدادا هتمامفىال نواتاألايرةبموضوعالشفاييةلاإليصةةالوأللالعديدمنالجهاتذات المصةةلحةتعتمد  -بشةةكلكبير -
يىقراراتهاعلىماتنشرهالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركاتمنمعلوماتحيثم
تملكهذهالفئات لطةالحصولعلىماتحتاجهمنهامباشرةمنمجل إدارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركاتولمما
شكفيه ألالقصوريىمتطلباتالشفاييةلاإليصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحيجعملبيالاتوالمعلوماتالواردةيىالقوائا
الماليةمضللةواألمرالذيينعك علىاتخاذالقرارمنجالبالم اهمألالم تثمرالمهتمبهذهالمعلوماتوالبيالاتوللدراللمهتمامال
مت ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد منقبأللحابالفكرلا اتصالمنأكاديميينومهنيينفىمجا لمحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةلالمراجعة
بجدلىاإليصاحالمحاسبيوالشفاييةيىالتقاريرالماليةويإلذلكيؤديإلىاستمرارالضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغوط
علىالمهنةلتطويرأدائهايىخدمةسطاعاتاألعمالمنناحيةلدعمندامالرسابةلالم ا،لة ييهامنناحيةأاري .
كما يدهر ايضا دلراإليصال المحاسب ي تويير المعلومات المزمة الت م شألها تح ي يهةا لأهميةة األدلات
الماليةةة لأدائهةةا ي ة األسةةواق الماليةةة م ة أج ة تةةويير معلومةةات محةةددة بغةةرم اسةةتخدامها ي ة تحديةةد ال ياسةةات
المحاسةةبية الممئمةةة لالمخةةاطر المترتبةةة عليهةةا لسياسةةة اإلدارة للةةتحكا ي ة هةةذه المخةةاطر و باإلضةةاية إل ة تةةويير
المعلومات الت ت اعد الم تثمري ي اتخاذ سراراتها اإلستثماريه.
للدرا ألهمية الدلر الذي تلعبه الصناعة المصريية عبر العديد م دل العالا و يقد شهدت بيئة ا عما للصناعة
المصةةريية العديةةد م ة التطةةورات ي ة ة عولمةةة لتةةدلي رأ المةةا و حيةةث أيرزتحركةةةالتنايس الشةةديدة بةةي
الشركات الت تعم ي المجا المصري ل المال و منهجا لجديةداللتفكير ية تبنة اح ة الطةرق الكفيلةة بمواجهةة
تل المناي ةو مما ي ها ي الحفا علة المركة المةال للبنة لعلة ال ةمعة الجيةدة التة يتمتة بهةاو ل ينبغة أن
يندرج ذل ي إطار لدا المعلومات الفعالة كحتمية يمك تجاهلها لتحقيف ا لفتال لا لةدماج العةالم (.سمية رة
عطي وي.)0202,
لبنا ،علية تا التعرف عل دلر الحوكمة ي تح ي الكفا،ة لاإليصال ية البنةو لاصولةا البنةو
م ام النقاط التالية:

اإلسةممية

 -0 -3ماهية ا يصال ي البنو .
 -0 -3كي يمك تقييا كفا،ة لدا المعلومات المحاسبية ي المؤس ات المصريية.
 -3 -3طرق اإليصال المحاسب ي المصارف اإلسممية.
 -9 -3كي يمك تفعي دلر الحوكمة ي تح ي معايير ا يصال لالشفايية داا البنو ا سممية.
 -2 -3بعم الهيئات المندمة لمعايير الحوكمة ي المصارف ا سممية.
 -1 -3ماهية الفصاح في البنوك:
يعد مبدا ا يصةال مة أهةا األسةس التة ترتكة عليهةا المبةاد المحاسةبية المتعةارف عليهاوأللةه يعمة علة
اشهار لا هار المعلومات المحاسبيةو حيث تدعو هذه المباد إل ضرلرة اإليصال الكام ع جمي المعلومةات
الهامة ذات العمسة بنشةاط مؤس ةة مةا (كةالبنو ) لتكةون ية لةالح م ةتفيدي آاةري لةديها مصةلحة ية التعةرف
لالتطل عل هذه المعلوماتو للقد استرلا معدا تعةاري اإليصةال بةالقوائا الماليةةو رغةا لجةود مصةادر أاةرى
لايصال كتقرير مجلس اإلدارةو لالكشوف اإلضايية....ال و لبالندر إل هذا يقد تعددت آرا ،الباحثي ية تحديةد
تعري لاضح لدسيف لمصطلح اإليصال (عطيويو : )0202
يمنها م عريه بأله :بث المعارف أل لق المعلومةاتم مصةدر إلتاجهةا إلة م ةتقر ا سةتفادة منهةا أل اسةتخدامهاو
يعلمها.
ياإليصال هو لق هادف إلىنق المعلومات مم يعلمها لم
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لمنها م عريه بأله :إ هار ك المعلومات الت سد تؤلر ي موس متخذ القةرار المتعلةف بالوحةدة المحاسةبيةلهذا
يعن أن تدهر المعلومات ي القوائا لالتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئدلن لبس أل تضلي .
لمةةنها مة عريةةه بألةةه :شةةمو التقةةارير الماليةةةعل جمية المعلومةةات المزمةةة إلعطةةا ،م ةةتخدم هةذه التقةةارير
لورة لاضحة للحيحة عنالوحدة المحاسبية.
لمنها م عريه بأله :تقديمالمعلومات لالبيالات إل الم تخدمي بشك مضةمون للةحيح لممئةا لم ةاعدتها ية
اتخاذالقراراتو لذل يهو يشم الم تخدمي الدااليي لالخارجيي ي آلواحد.
يرى الباحثون أن التعةاري ال ةابقة ركة ت علة ضةرلرة إ هةار المعلومةات بشةكليعكس حقيقةة لضة
المنشأة دلن تضلي بحيث ي تطي م تخدم هذه المعلومات ا عتماد عليهاي اتخةاذ القةرار ال ةليا إ ألهةا ااتلفةا
ييما بينها حو كمية لمقدار المعلوماتالمقدمة إل م تخدميها.
لي هذا اإلطارو للدرال ألهمية اإليصال المحاسب ية البيالةات الماليةة للبنةو و ألةدرت لجنةة معةايير
المحاسبة الدللية معيةار المحاسةبة الةدلل )  ( IAS 30المتعلةف باإليصةال عة البيالةات الماليةة للمصةارف حيةث
يعد تطبيف معاييرالمحاسةبة الدلليةة ية المصةارف مةدامل ضةرلريا ل للولةو إلة معلومةات ت ةاعد متخةذيالقرار
عل تقويا المرك المال لاألعما لاإللجازات الت تقوم بهةا المصةارف ليهمةالممي ات الخالةة لطبيعةة أعمةا
المصارفو لم هذه المعايير(عطيويو :)0202
 -0معيةةار الودائع ةأي اإليصةةال ع ة بيالةةات الودائ ة .
 -0معيار التغيرات المحاسبية لتعديمألاطا.،
 -3معيار المعالجة المحاسبية للمعاممت.
 -9معيةةار الموجةةودات الثابتةةة الت ة حص ة عليهةةا المصةةرف إلسةةتيفا ،ديةةون م ةةتحقة ليحةةدد هةةذاالمعيار الطةةرق
المحاسةبية لقيةةا العمليةةات لالم ةةتجدات لالدةةرلف الناتجةةة عة شةةرا،الموجودات الثابتةةة ية المصةةرف لحيةةازة
العقارات لالموجودات األارىو لكذل يحددمتطلبات العرم لاإليصال لهذه الموجودات.
-2معيار العرم لاإليصال العامو ليحةدد هةذا المعيةار متطلبةات العةرم لاإليصةال العةام ية البيالةات الح ةابية
للمصارف المعدةألغرام النشر .ليتضم هذا المعيار اعتبارات تحةدد مةا إذا كةان مة الواجة عةرم البنةودأل
األج ا ،أل المجموعات ي شك م تق ي البيالات الح ابية بما ي ذل إيضاحاتهاأل دمجهةا مة بنةود أل أجة ا،
أل مجموعات أارىو كما يشير هذا المعيار إل ضرلرة مراعاةالمعايير األارى ييما يتعلف بةالعرم لاإليصةال
ي البيالات المالية.لسد حدد هذاالمعيار القوائا المالية الواج لشرها لتتمث ي :
 .0المي اليةةة العموميةةة )سائمةةة المرك ة المةةال (:يةةتا ترتي ة المي اليةةة عل ة شةةك سائمةةة تبةةي الموجةةودات
تليهاالمطاليةةة لمةةة لةةةا حقةةةوق الم ةةةاهمي  .لتةةةدرج البنةةةود الرئي ةةةية التةةة تكةةةون كةةةمل منةةةالموجودات
درجة سيولتهاو لتتضم القائمة باإلضاية إلىأرسةام ال ةنة الماليةة الحاليةة
لالمطالي بشك تنازل ح
أرسام ال نة ال ابقة ألغرام المقارلة.
 .0بيةةةان األربةةةال لالخ ةةةائر لتخصةةةيص األربةةةال (سائمةالةةةدا (  :يعةةةد علةةة شةةةك سائمةةةة لبةةةنفس الوسةةةا
تدرجقائمة مقارلة لبيالات ال نة الماليةة ال ةابقةو يةتا إعةدادها بحيةث تبةي للقةار األرباحالتشةغيلية التة
حققها المصرف لاإليرادات غير التشغيلية لالمصاري غير التشةغيليةالت تحملهةا المصةرف للولةو
إل األربال الصايية لم لا توزيعها عل البنودالمختلفة.
 .3سائمة التديقات النقدية :تعد عل شك سائمة مقارلة م ال نة المالية ال ابقة.
بنا،ا عل ما تقدم ل تنتج أن هذا المعيار سد غطىالمواضي الهامة لالمطلو اإليصال عنها ية البنةو و
لالمتمثلة ي ال يولة لالربحية لالمخاطر ييالمصارفو لبهذا راعة المعيةار تةويير كايةة المعلومةات التة ت ةاعد
م تخدم القوائمالمالية ي التقييا الشام ألعما لمصرف.
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 -2 -3كي

يمكن تقييم كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في المؤسسات المصرفية:

هنا مجموعة م المعايير لتقييا كفا،ة لدا المعلومات المحاسبية ي البنو لالت تشك لموذجا متكامم للتقييا
(الشحادة ل العال :) 0222,
أ -معيار تلبية وإشباع حاجات مستخدمي المعلومات:
ة
ان الهدف األساس لندا المعلومات المحاسبية ي أي لحدة استصادية هو التاج لتولي المعلومات لألطراف
الم تف يدة سوا ،كالا داالية ام اارجيةو لبالتال يج اعداد هذه الندا بما يمئا حاجات لمتطلبات متتبع
المؤس ات المالية م المعلومات المحاسبية بحيث تعبر مخرجات هذه الندا ع أيض هذه المعلومات منها
معلومات داالية ع النشاط الحال للمندمةو معلومات داالية ع الخط لالموازلات ال ابف اعدادهاو معلومات
رلف المناي ةو الدرلف التكنولوجيةو المؤشرات ا ستصاديةو م تجدات البيئة المصرييةو
اارجية ع
لغيرها م المعلومات الت تمث ا حتياجات األساسية تخاذ القرارات ا ستراتيجيةو للشير بأن هذه المعلومات
) المخرجات( أن تحقف الخصائص النوعية للمعلومات )المم،ة لالثقة(...لالت حددها مجلس معايير المحاسبة
الدللية .IASB
ب- -معيار تفعيل أنشطة البنك:
ة
إن تفعي ألشطة البن ل تحقيف أهدايه بكفا،ة يحتاج دلما ال تديف البيالات لالمعلومات بي األس ام المختلفة
للبن و إذ أن تويير البيالات تعتبر الركي ة ألدا ،األعما ي ك س ا م أس ام البن ي اطار الف التكام
لالتراب المطلو لهذه األس ام ييما بينهاو لبذل يؤدي تكام هذه الندا ال تفعي ألشطة هذه األس ام لت يد هذه
الندا م يعالية البن لذل بوجود ساعدة بيالات لاسعة موحدة لمرك ية تؤدي ال تن يف لتكام كاية ل ائ
الوحدة الم صرييةو لبالتال يإن تكام ألشطة ليعاليات العم المصري تبق مرهولة بوجود لدا معلومات
محاسبية ذات كفا،ة تحقف للبن التديف ال ليا للبيالات لالمعلومات ي الوسا لالشك ال ليمي .
ج -المساعدة على تحقيق ميزة تنافسية:
يمك لندا المعلومات المحاسبية المتكاملة أن تقدم المعلومات الممئمة لالمولوسة بدسة لي الوسا المناس لبذل
تحقف تخفيضا ي تكالي الحصو عل المعلومات لتحليلهاو لبالتال ت مح للبن بالحصو عل مي ات تناي ية
استخدام الندا اآللية للمعلومات.
عل مناي يها ي الصناعة المصريية سيما ي
د -معيار الرقابة والتحكم الداري:
ان لجود لدا معلومات محاسبية ذات كفا،ة ي البنو يج أن تؤدي ال تحقيف لوع م الرسابة عل كاية
ة
لأن الخطة تنفذ لألةها تتحر لحو بلود
ألشطة البن م ام التأكد بأن المندمة تعم ليقا لألسلو المخط
أهداف البن المرجوةو لعليه يإن لدا المعلومات المحاسبية ي البنو و يضم عل ألةها تقدم معلومات ع
أرلدة الح ابات )ي شك سوائا مالية(و يه تقدم رسابة إدارية لمعلومات ع العمليات التشغيلية.
هـ -تقليل المخاطرة والمساهمة في إدارتها:
م ة تنةةوع لتطةةور لتعةةدد األلشةةطة لالخةةدمات المصةةريية ألةةبحا المخةةاطر جةة ،ا يتج ة أ مةة بيئةةة العمةة
المصرييةو حت باتا ال مة األساسية الت تحكا لشةاط البنةو هة كيفيةة إدارة المخةاطر للةيس تجنبهةاو لبالتةال
ة
يإن المخاطر هة حالةة تنحةرف ييهةا النتةائج المحققةة عة عة النتةائج المتوسعةة سةوا ،كةان ا لحةراف ايجابيةا أل
سلبياو لعليه يإن تقييا المخاطر عملية م ةتمرة تعتمةد علة شةبكة معلومةات بعيةدة المةدى تولةد تةديقا م ةتمرا مة
المعلومات حو ألشطة البن .
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 -3 -3طرق اإلفصاح المحاسبي في المصارف اإلسالمية
يتا اإليصال المحاسب ي مجموعة م القوائا المالية الختاميةو ليتص إعداد القوائا المالية الختامية بعدة
لفات سد تتفف أل تختل ع طبيعة األلشطة المصريية المعتادةو لذل كما يل :
أ -تدهةةةةةر مشةةةةةكمت الجةةةةةرد آاةةةةةر المةةةةةدة بالن ةةةةةبة للبضةةةةةائ التةةةةة يقةةةةةوم البنةةةةة بت ةةةةةويقها عنةةةةةد البيةةةةة
بالتق ةةةةةي لبيةةةةة المرابحةةةةةة لبةةةةةذل تضةةةةةي هةةةةةذه النقطةةةةةة جديةةةةةدا يةةةةة العمةةةةة المصةةةةةري لةةةةةا يكةةةةة
موجودا م سب و ليشبه البن ي ذل المنشأة التجارية.
 أن إتباع سياسة الحيطة لالحذر لالت تقض بعدم ااذ أي أربال متوسعة ( غير محققة ) ي الح بان م ااذك الخ ائر المتوسعة ي الح بان يتناي م أحكام لمفاهيا الشريعة لالمعاممت عند تحديد لتائج األعما
لالمرك المال و يإذا تضمنا القوائا المالية أرباحا م تترة بغرم عدم توزيعها يه أل لأايرا مملوكة
أللحابها لبذل يم اعترام عل ذلكا ي حالة إعداد لعا ،ال كاةو ييج أن يتا التقويا بالقيمة ال وسية
الجارية.
لتشم القوائا المالية ما يل
 -1قائمة الدخل:
يوجد شك موحد متعارف عليه بي المحاسبي إلعداد سائمة الدا و ب ت تخدم األشكا المختلفة ي الحياة
العملية طالما الذل يدهر المعلومات الضرلرية لحاجة م تخدميهاو يهنا سائمة الدا ذات المرحلتي لسائمة
الدا ذات المراح المتعددةو لالتيتحدد احتياجات المصرف اإلسمم عل لمث مراح ه :
المرحلة األولي:
ل ه إعداد ح ا المضاربة الذي يجم لتائج أعما جمي عمليات المضاربةو ليحمله بالتكلفة المباشرة الت
تكبدهاو لا ترح ي النهاية الحصتان الت تخصان المصرف إل ح ا األربال لالخ ائرو لهما حصة
المصرف كر ما للمضاربةو لحصته كمضار بالعم .
أما الحصة الت تخص الم تثمري يترح إل ح ا التوزي م مراعاة احتجاز مخصص ا ائر المضاربةو
لا يرح الباس إل ح اباتهاو لي حالة لجود بعم المضاربات الخالة تعد ح ابات االة بها لحدها دلن
الح ابات العامة.
المرحلة الثانية:
ليتا ي هذه المرحلة مقابلة المصرليات المباشرة الت ألفقا عل ألجه األلشطة ال ابقة باإليرادات المحققة منها
ليشبه هذا الح ا ح ا المتاجرة ي المنشلت التجاريةو إذا ع طريقه يحدد مجم الربح ع األلشطة
التجارية الت سام بها البن و كما ألهذا ا سلو يتناس أيضا م طبيعة البن اإلسمم و للذا ي م هذا الح ا
بح ا المتاجر ة لهو يضا لتائج عمليات األلشطة التجارية الت سام بها البن و ليضا لتائج عمليات البي
بالتق ي لالمرابحة لعوائد األلشطة التجارية طويلة األج ....ال الت سام بها البن لح ابهو مطرلحا منها تكلفة
البي لالتوزي المباشرةو لا ترح هذه اإليرادات إل ح ا األربال لالخ ائر.
ليمك أن لجم المرحلتي ال ابقتي ي مرحلة لاحدة إذا سام البن باستخدام األموا المملوكة للم تثمري ي
جمي األلشطة ا ستصادية الت يقوم ها كالمضاربة لالمرابحة لالبي ...ال باإلضاية إل موارده الذاتية دلن
تفرسة ك منهماو لي هذه الحالة يم يج التفرسة بي ك م النوعي ي الح اباتو لإلما يعد ح ا المتاجرة
يق لجمي اإليرادات لالمصرليات الخالة بهذه األلشطة لترلد لترح لتائج األعما إل ح ابي  :ح ا
التوزي لتوزي الربح عل الم تثمري بعد اصا سيمة مخصص ا ائر األلشطة لهو لصي الم تثمري
لح ا األربال لالخ ائر لتحديد لاي الربح الذي يخص البن .
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المرحلة الثالثة:
له إعداد ح ا اإلربال لالخ ائر لهو يضا كاية اإليرادات الت تخص البن م ح ا المضاربة لح ا
المتاجرة لكاية الح ابات األارى الخالة بألشطة البن كإيرادات األلراق المالية لالخدمات المصريية....ال و
لكذل يضا كاية المصرليات اإلدارية الت لا تحم ي مرحلة سابقةو ليتا ع طريف هذه المرحلة تحديد
لاي لتيجة األعما المحققة ع ال نة المالية.
لبتوزي األربال عل عنالرها م أربال تخص الم اهمي لأربال محتج ة ألغرام أارى لاحتياطيات
تخص البن تنته مشكلة إعداد الح ابات الختامية.
 -2الميزانية العمومية:
توضح المي الية العمومية المرك المال للبن ي تاري معي و يه توضح مصادر أموا البن أل اصومه
لاستخدامات هذه المصادر ألألوله.
ويتم ترتيب أصول البنك اإلسالمي بأحد بديلين هما:
البديل األول:
إما ترتيبها ليقا لل ياسة المعتادة للبنو التقليديةو أي ليقا لمدي سهولة تحوي األل إل لقديةو يتبدأ القائمة
بالنقدية لدي البن و لا للنقدية لدي البن و لا النقدية لدي الفرلع لا النقدية لدي البن المرك ي لا النقدية لدي
المراسلي و لبعد ذل استثمارات المضاربة طبقا أللواعهاو لا األلراق الماليةو لا األلو الثابتة.
البديل الثاني:
لأما ترتيبها تبعا لألهمية الن بية لعنالر النشاطو يتبدأ بالمضاربة بألواعها المختلفة لا المخ لن ال لع تحا
ح ا المرابحة لالمخ لن ال لع تحا ح ا البي بالتق ي و ليل ذل ا ستثمارات األارى ي األلراق
المالية لالحصص المملوكة للبنو ي المنشات ا ستصادية لا عنصر النقدية بألواعه ي الخ ينة للدي الفرلع
للدي البن المرك ي للدي المراسلي و لأايرا األلو الثابتة بألواعها.
لإما ترتي الخصوم ي البنو اإلسمميةو ييكون تبعا لل ياسات المعتادة للبنو التقليدية.
لي ضو ،ما سبف إن عمليات المصرف اإلسمم تتنوع لتعددو لبتعرم اغلبها لمخاطر غير مح وبة مما
ي يد األعبا ،المفرلضة عل الجهاز اإلداري لالمحاسب ليتطل ذل م يدا م عمليات المتابعة لالرسابة عل
التو يفات المصريية المتنوعةو لإم ا ح ابات مراسبة متعددة لتغط كاية لواح النشاطو يضم ع إجرا،
تقديرات لنتائج التو يفات غير المنتهية – اغلبها مبن عل الحكا الشخص – بهدف توزي أربال يثرية عل
ألحا الودائ ا ستثمارية .لذل يراع الحرص لالحذر الشديدي عند أجرا ،مث هذه التقديرات حت تكون
األربال الموزعة حقيقية للي ا م رأ الما .
لأايرا ليس آارالو يج أن يتمي هذا الندام المحاسب ي البنو اإلسممية بالب اطة لالوضول لالمرللة لان
يكون ممئما حتياجات البن و لان يمك الندام الموضوع م تق يا العم إلمكان سيام لدام للرسابة الداالية م
تكون تكلفته عبئا عل البن هذا م جهة لم
امله للك ي ه مراجعتهو لان يكون الندام استصاديا حن
جهة أارىو يج أن يتمش الندام م أحكام لتعاليا اإلسمم.
 -3قائمة التدفقات النقدية
له تعرم التديقات النقدية الواردة لالصادرة لالت يتا تصنيفها كتديقات م
ا ستثمارات لم التموي  .لهذه التديقات يتا تصنيفها إل -:
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لشاطات العمليات لم

أ .-التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية :لالت تكون لاتجة م العمليات لالصفقات الرئي ية للمصرف .
ب .-التدفقات النقدية من الستثمار-:له لتيجة م حيازة أل بي ممتلكات لألو المصرف أل أحد يرلعه أل
شرا ،أل بي استثمارات م شركات أارى .
ج -التدفقات النقدية من التمويللهو لاتج م عمليات التموي سوا ،تحصي أل سداد.
لتهدف سائمة التديقات النقدية إل بيان التديقات النقدية الداالة لالخارجة م األلشطة المختلفة لرليد النقدية
أل لآار ال نة المالية.
 -3قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
له تهدف إل بيان التغير ي حقوق المم ام ال نة المالية لرليد حقوق المم أل لآار ال نة المالية.
أي التغير ي رأ الما لا حتياطيات لاألربال المبقاة.
 -4 -3كيفية تفعيل دور الحوكمة لتحسين معايير الفصاح والشفافية داخل البنوك السالمية.
يشكمإليصاحوالشفاييةعنصراأساسيامنعنالرالحوكمةالجيدةلبالتاليالضباطال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقً
حيثألهلايصاحالجيدعدةلواحيإيجابيةييمايتعلقبكلمنالمصريمنجهةوحيثيؤديإلىجذبرؤلساألموالوبنا،الثقةبالمصةةةةريويم
كنمتخذيالقراراتمناتخاذالقراراتال ليمةييالعم ولالم اهمينوألحابالعمسةلال ةةوسوالمراسبينمنجهةأارىوحيثيعطيهما
لمعلوماتالمزمةالتيتمكنمنت هيلعمليةالرسابةعلىالمصريويهمنشاطاتهوالحكمعلىأدا،إدارةالمصةريوتمكينهمبالتاليمناتخا
ذالقراراتال ليمةييتعاملهممعالمصرف (المصرف المرك ي ال وريو .)0222
لي ضو ،المتطلبات األساسية الت تتطلبها مباد الحوكمة ي القطاع المصري اإلسمم ييج تع ي لم لةا
تكثة الحاجةةة إلة م يةةد مة اإليصةةالً لك ة لقةةة العمةةم ،ية ذل ة القطةةاع لمة لةةا جةةذ الم يةةد مة العمةةم،
لالم تثمري (.)Satkunasingam and Shanmugam, 2004; Bukhari, et al., 2013
يفة ة اإللتة ام بلليةةات حوكمةة الشةركات تةةا التولة إلة أن هنةةا بعةم اآلليةات التة ت ةاعد علة ا يصةةال
بدرجة أكبر م غيرهاً عل سبي المثا أتضح أن أعضا ،مجلس اإلدارة لإدارة المخاطر ي ةاعدلا علة عمليةة
األيصال بدرجة كبيرة علة اةمف لدةا الرسابةة الدااليةة لاللجةان المنبثقةة عة مجلةس اإلدارةً يدرجةة ا يصةال
المتعلقة بتل ا ليتان األايرتان اس م مجلس اإلدارة لإدارة المخاطر (.)Darmadi, 2013
لعل الجال اآلار هنا بعم القواعد لميصةال عة بنةود المعةاممتً يعلة سةبي المثةا يجة اإليصةال عة
سياسة المصرف ي استغم أموا المضاربة سوا ،كالا م أمواله الذاتية أل مشتركة م أموا المودعي و كما
أن األجرا ،الشرع الذي يعم عليه المصرف اإلسمم هو أن يجع مجموع الودائ ملكا مشةاعا إلة مجمةوع
المودعي ي عمليات المضةاربة ليكةون لكة مةودع حصةته مة األربةال بمةا يتناسة لمبلة لديعتةه إلة مجمةوع
الودائ و لبذل يصبح لاح را المةا ية عقةد المضةاربة هةو المجمةوع الكلة ألمةوا المةودعي الةذي يمثة
المصرف اإلسمم إرادتها بصفته لكيم عنها (الشرعو .)0223
يتضح مما سبف أن هنا مراعاة لحقوق العمم ،تتج ةد ييهةا النةواح اإليجابيةة ية التعامة المصةري اإلسةمم
لم ذل ما يل (الشرعو :)0223
 .0يج اإليصال ضةم إيضةال ال ياسةات المحاسةبية الهامةة عة األسةس التة اتبعهةا المصةرف ية توزية
األربال بي ألحا حقوق الملكية لالحا ح ابات ا ستثمار المطلقة لح ابات ا ستثمار المقيدة
 .0اإليصال ع األسس الت اتبعها المصرف ي تحمي المصرليات عل ح ابات ا ستثمار المطلقة.
 .3اإليصال عما إذا كان المصرف سد أشر ح ابات ا ستثمار المطلقة ي إيرادات العمليات المصريية.
ألضةةح ( )The Institute for Corporate Governance, 2011ييمةةا يتعلةةف باإليصةةال لالشةةفايية يجة
مراعاة النقاط التالية:
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 .0يجة علىالمؤس ةةات الماليةةة الدلليةةةأن تكشةةفع ممارسةةاتحوكمة الشةةركاتف تقريرحوكمةةة الشةةركاتلتكولج ،ا
منالتقرير ال نوي.
 .0المؤس ةةات الماليةةة الدلليةةةينبغ أن تعامأللةةحا ح ةةابات ا سةةتثمار علةة سةةدم الم الاةمعالم ةةاهمينفيما
يتعلقبالكش عنالمعلومات المتعلقةبح ابات ا ستثمارو لتمهيدالل ياسةا حتياطيات لعائدات ا ستثمارات.
كما ينبغ اإليصال ع األهداف لال ياسات الت يةتا تقةديمها إلة ألةحا ح ةابات ا سةتثمار غيةر المقيةدة بنةا،
عل ا ستراتيجية التجارية العامة لسياسات تقاسا المخاطر م مؤس ات الخدمات المالية اإلسمميةو بما ي ذلة
ااتمط األموا .
إل التطبيقال ليملحوكمةالشركاتيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكملمداملفعاللتحقيقجودةالتقاريرالمالية لالمعلوماتالناتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعنها
وكما ألهيعتبرأحدالمعاييراألساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةللحوكمةمنخمإلبرازدسة
لموضوعيةالتقاريرالماليةبجالبا لت امبالقوالينوالتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعاتولبالتاليفهناكعمسة
لليقةالصلةبينتطبيققواعدالحوكمةلالمعلوماتالمحاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيةيىالتقاريرالماليةوحيث ألتطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف
هذهالقواعديؤلرعلىدرجةلم توي اإليصاحالمحاسبيممايؤكدعلىألاإليصاحوالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفايية
ل اهرةحوكمةالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركاتوجهاللعملةلاحدةيؤلركلمنهماباآلارليتألربهويإذاكان
اإليصاحهوأحدلأهممبادئالحوكمةيإلإطاراإلجرا،اتالحاكمةللشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركاتيجبأليحقف
اإليصاحبأسلوبيتفقومعاييرالجودةالماليةلالمحاسبيةوكذلكفإلاأللرالمباشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرمنتطبيف
سو اعدالحوكمةهوإعادةالثقةيىالمعلوماتالمحاسبيةلتيجةتحقيقالمفهومالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامللهذه
المعلوماتباعتبارألالمعلوماتالتيتنتجهاالتقاريرالماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهيمنأهمالركائ التييمك
:مخاطرال وسومخاطرال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيولة
ا عتمادعليهالقياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحجمالمخاطربألواعهاالمختلفةمث
لمعد لفائدةلمخاطراألعمالواإلدارةلأسعارالصرفويضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةملعندلرهايىعمليةالتنبؤو
باعتبارهامداملأيضالتعتبرلتحليملقرارا ستثماريفى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوساأللراسالماليةالذييعتمد
علىفرضرئي يمؤداهألكلورسةماليةلهاسيمةحقيقيةيمكنالولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوإلليهامنخم
المعلوماتالمحاسبيةبدراسةالعائدالمحاسب ولمعد لتوزيعاتولمعد لنمولبعضالن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
المحاسبي ةوكماألالتقاريرالماليةتؤلريىقراراتالم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمرينبإمدادهمبالمعلوماتع
الشركاتالتيتطرحأسهمهايىال وسالماليقبمتخاذسرارالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا،ألالبيعبهديدعا لترشةةةةةةةةةةةةةةةةةةيدذلكالقرار,كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
إلأهمدلايعتطبيققواعدالحوكمةبالن بةللشركاتواألسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواسالماليةهوإعادةلقة
المتعاملينمنم تثمرينوم اهمينوإدارةالشركاتفىتلكاألسواستجنباللتعرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاإل
الهياراتألحا تفشلب ببعدمدسةالبيالاتوالمعلوماتالمحاسبيةلسلةالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفاييةلعدم
الم ا،لةيىالتقاريرالماليةولذلكفإلالدسةلالموضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعيةيىالتقاريرالماليةبجالبا لت ام
بالقوالينوالتشريعاتالتيتصدرهاالدللةلالجمعياتالمهنيةالمتخصصةلهااأللرالواضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحف
تنشيطحركةسوساأللراسالماليةلزيادةحركةالتداللوأسعاراألسهاويضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةملعنأهمية
التوسيتالممئمفىاإليصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحعنكايةالمعلوماتالمزمةلذل واألمرالذييؤلريىالقدرة
التنبؤيةلكملمعلوماتوعلى لوكالم تثمرينالحالينوالمتوسعي .
دورالحوكمةفيرفعكفاءةالمصارفاإلسالمية (بورسبةو :)0222
يعتبرموضوعالكفا،ةالمصرييةلمحدداتهاموضوعابالغاألهميةلدراللماتلعبهالمنشلتالمصرييةمندلررئي ةيفيتموي
ستصادمنخملدلرالوساطةالذيتلعبهبينوحداتالفائضالماليولحداتالعج المال ولذلكتعتبرعمليةتقيياكفتاءةاألدا،ل
هذهالمنشلتوتحليملعوامملمحددةلذلكأمراضرلرياي يدمنثقةألحابالودائعوالم تثمرينعلىحدسةةوا.،لتتمثملكفةةا،
ةييالعمسةبينوسائمإللتاجالم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدمةلالنتائجالمحققةوحيثيمكنأن لقوأللالمنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأةذات
كفا،ةإذاتمتحقيقالنتائجمعاستعمالعقمليورشيدللوسائملمتاحة.
لكماالصناييماسبقألالحوكمةتهديبتنديمالعمساتبينمختلفاألطرايذليالمصالحالمختلفةولالحدمناسةةةتغم لمديرينلم
را ك هموتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير لهمالمعلوماتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالت
ت اعدييت ييرالمنشأةليقاألهدايهمالشخصيةوأيألهاتهديلتق ةيمعادللخلقالقيمةبينمختلفاألطرافوممايؤديإلىالريعم
كفاءتهاالتشغيلية،كماألوضعأس للعمسةبيناإلدارةلمجل اإلدارةلهيئةالرسابةلالم اهمينوألحابالمصالحاألار
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ىيؤديإلىتجنبتعارضالمصالحولضوححقوسولاجباتكلطرييريعمنإمكاليةاستغم لوسائملمتاحةبشةةكألمثلومنثمريع
م توىالكفاءةا ستصاديةللمصرف.
للكنفينف الوستوجودهيئةالرسابةالشرعيةييالمصارياإلسمميةيؤديإلىعدمإمكاليةهذهاألايرةا ستثماريينشةاطاتمح
رمةمنطريالشريعةاإلسمميةوممايديعإلىتخفيضهامشأرباحالمديرينفيالمصارياإلسمميةمقارلةبمثيمتهمعلىم ةةةتو
ىالمصاريالتقليديةوحيث يعملمديريالمصارياإلسمميةعلىإلغا،كملعملياتالمصرييةالتيمتوايقالشريعةاإلسةةةمميةح
تىولوكالتجدمربحةةة.كماألعدمات امهيئةالرسابةالشرعيةبالفعاليةلالكفا،ةلالوضوحفيإلدارالفتالىيمكنأليكلفالمص ة
رياإلسمميتكاليفإضاييةتؤلرعلىتناي يتهوكفا،تهأمامالمصريالتقليديالذيميتحملهذهالمصاريفاإلضاييةوليينف ةةةةال
لستربمايؤديةةةإلىنفورجمهور العمم،ولمنثمالخفاضحجمالعملياتممايؤديحتماإلىالخفاضالكفا،ةالتشغيليةللمصةةةرف
اإلسمم .
لبالتالييمكنالقوأللنجاحالمصارياإلسمميةيعتمدعلىتحقيقالكفا،تينفينف الوستالكفا،ةالدينيةلهيئةالرسابةالشةةرعيةلالك
يا،ةالماليةلالتشغيليةلادارةلاألطراياألارى.للاجابةعنال ؤا لمطرلحنقوإللالحوكمةتؤلربشكلمباشرعلىكفا،
ةالمصارياإلسمميةلذلكمنخملحوكمةاإلدارةلحوكمةهيئةالرسابةالشرعيةويالتطبيقالجيدلمبادئهماجنباإلىجنبيؤديإ
لىريعكفا،ةأدا،المصرياإلسمميوالعك صحيح.
 .5 -3بعض الهيئات المنظمة لمعايير الحوكمة فى المصارف السالمية:
لدرالمهتمامالمت ايدبمفهومالحوكمةويقدحرلتعديدمنالمؤس اتعلىدراسةهذاالمفهوموتحليلهولضةةعمعايير
محددةلتطبيقهو لمنهذهالمؤس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات :مندمةالتعاللا ستصاديوالتنميةولبنكالت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوياتالدللية BIS
ممثمييلجنةباز ولمؤس ةالتمويملدلليةالتابعةللبنكالدلل (معراج لآدمو .)0200
وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرت ماليزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
معيارحوكمةالمنشآتالماليةاإلسالميةالصادرعنمجلسالخدماتالماليةاإلستتالميةليعتبرهذاالمعيارأللمعيارلدربخص ة
للحوكمةالشركاتفيالمصارياإلسمميةوللقداعتمدتهالكثيرمنالدللكمرجعلوضعالمبادئاألساسيةللحوكمةييالمصةةةةاريا
إلسمميةعلىغرارمجل النقديال عوديوالمصريالمرك يال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوري
لدرهذاالمعيارولسدتضمنالمعيارسبعةمبادئإرشاديةعليالنحوالتال ( :بورسبةو )0222
 يجبعلىمؤس اتالخدماتالماليةاإلسمميةاعتمادالتولياتذاتالعمسةمثلمبادئمندمةالتعاللا ستصةةاديوالتنميةللرسةلجلةبازللاشرايالمصرييوتعاليموتوجيهاتال لطاتاإلشراييةولسدألليالمبدأبضرلرةا لت امبأحكامالشريعةاإلسةةم
ميةلمبادئها.
 ت ليدمجل اإلدارةبالتقاريرالتيتبينمديالت اممؤس ةالخدماتالماليةاإلسمميةبالمعاييرالمحاسةةبيةالمتعاريعليهادلليالالتيت ريعلىقطاعالخدماتالماليةاإلسمميةولسدجا،تالتوليةبضرلرةسيامالمصاريبإلشا،لجنةالمراجعة.
 يجبعلىمؤس اتالخدماتالماليةاإلسمميةألتتحملم ئوليةائتماليةتجاهألحابح اباتا ستثمارومعاإليصاحوالشةةةفاييةعنالمعلوماتولسدجا،تالتوليةبأليتمذلكمنخمللجنةضوابطاإلدارةً
"
احتياطيمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ألربال
 تكليفلجنةضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوابطاإلدارةبمراسبة"ل"احتياطيالمخاطر"لالتوليةلمجل اإلدارةحولكيفيةاستخدامه.
بدلأليبقيتنوعاآلرا،الشرعيةمنالخصائصالدائمةلقطاعالخدماتالماليةاإلسمميةوليجبأليحصةةةملمراجعولالداالي
للوالمراسبولالشرعيولعلىالتدريبالمزموالمناسبلتح ينمهاراتهممنحيثمراجعةمدىا لت امبالشريعة.
 يجبألتعتمدمؤس ةالخدماتالماليةاإلسمميةالشفاييةيياعتمادهاتطبيقأحكامالشريعةاإلسمميةلمبادئهاالصةةادرةعنعلما،الشريعةللمؤس ةوليجبعلىالمنشأةا لت امبقراراتالهيئةالشرعيةالمرك يةألاإليصاحعن ببعدما لت ام.
 يجبعلىالمنشلتالماليةاإلسمميةتوييرالمعلوماتأللحابح اباتا ستثمارحوألس توزيعاألرباحقبلفتحح ابا سةةةتثمارلاالةل بةالمشاركةيياألرباحوالخ ائر.
وقد أوضح (المصرف المركزي السوري )2002 ،أهمية تكوين لجنة الحوكمة على أن تكون على النحو التالي:
أ -أهدافاللجنة:
لضعإطارلدليملحوكمةلمراسبةتنفيذهوتعديلهعندالضرلرة.
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ب -تشكيالللجنةودوريةاجتماعاتها:
 تتكوللجنةالحوكمةمنأعضا،غيرتنفيذيي وعلىألميقلعدداألعضا،عنثملةوليشترطألتضماللجنةأحدأعضا،لجنةالت
دسيقالم تقلي ولأليترأسهارئي مجل اإلدارة.
 يجبعلىأعضا،اللجنةيهمأحكامومبادئالشريعةاإلسمميةذاتالعمسةلتطبيقاتهاعلىالمنتجاتوالخدماتالتييقدمهاالمصةةةةر
فوليجبأليكوللديهمإلمامبالمعاييرالصادرةعنهيئةالمحاسبةلالمراجعةللمؤس اتالماليةاإلسمميةلتلكالصةةةادرةعن
مجل الخدماتالماليةاإلسمميةوليفضألليكولأحدأعضا،اللجنةمنذليالمؤهمتالعلميةل/ألالخبرةالعمليةةييمجا لرسا
بةالشرعيةومنغيرأعضا،هيئةالرسابةالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرعية
للمصرفولللجنةا ستعالةبخبراتشرعيةاارجيةبعدموايقةمجل اإلدارة.
ت  -صالحياتومهاماللجنة:
تتولىلجنةالحوكمة:
 .0اإلشرايعلىإعدادلتطبيقدليملحوكمةلمراجعتهوتحديثهعندالضرلرة.
 .0التن يقمعهيئةالرسابةالشرعيةللجنةالتدسيقللتأكدمنا لت امبالدلي .
 .3التركي علىخصوليةالعمملمصريياإلسمميوحمايةمصالحألحابح اباتا ستثمارالتيتنصةةعليهاالعقودالموسعةم
عها.
 .9ت ليدمجل اإلدارةوسنويلاعلىاألس وبالتقاريرلالتولياتبنا،علىالنتائجالتيتمالتولاليهامنخملعممللجنة.
 .2التأكدمناعتمادلتطبيقاستراتيجيةاستثمارسليمةتتم،ممعالمخاطرلالعوائدالمتوسعةأللحابح اباتا ستثمار.
 .2التأكدمناإليصاحالممئمأللحابح اباتا ستثمارييالوستالمناسبوبالطريقةالمم،مةولكذلكالتأكدمن ةةةممةتنفيذعقو
دا سةةتثمار.مراسبةاستخداماحتياطيمعد ألرباحواحتياطيمخاطرا ستثمارلتقديمالتولياتالمناسبةلمجل ةةاإلدارة
حولكيفيةا سةتخدام .تراعىأحكامالمادةالمتعلقةبتشكيمحتياطيمخاطرا ستثمارييالمرسومالتشةريعيرسا ) ( 35
لعام  2005لتعديمته )الخالبالمصارياإلسممية).
 .2تعقداللجنةاجتماعلالصف نويعلىاألس .
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الخالصة والنتائج والتوصيات
اول :الخالصة والنتائج:
هرمفهومالحوكمةالمنشةةةلتف الثمليناتمنالقرلالماضةةةيإلىأن اإلهتمامالملحو بهايرجعإلىمنتصةةةفالثمالينات
عل الم توى الدلل لتيجة القضايا لا زمات المالية الت عصفا با ستصةاديات المتقدمةةً حيثعملةا المندمةات
لالهيئةةةات العاملةةةة يةةة هةةةذا المجةةةا مثلمندمةالتعاللا ستصةةةادي لالتنميةةةة لكةةةذل لدلرسالول اربن الك ةةةل
ييعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام ٣٠٠٣مفيالو ياتالمتحدةاألمريكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
لحةلسممةالقوائمالماليةولكيتعك الوضعالحقيقيللشركةو لكذل زيةادة ا هتمةام بمبةاد لمعةايير الحوكمةةً حيةث
ألدرت مجموعة م المباد لالمعايير الت تع ز التة ام المؤس ةات بتطبيةف متطلبةات الحوكمةة حيةث الةدرت
هذه الهيئات مجموعة م المعايير المندمة لها مث ,معايير مندمة التعالن ا ستصادية لالتنمية ,معايير لجنة باز
للرسابة المصريية العالمية ,معايير مؤس ة التموي الدللية .
هنا مجموعة م المباد الت تقوم عليها حوكمة الشركات لالت تمثلا ي تواير إطار يعا لحوكمة
الشركات ,حقوق الم اهمي  ,المعاملة العادلة للم ةاهمي  ,دلر األطةراف ذات المصةلحة أل الصلةبالن ةبة للقواعةد
المندمة لحوكمة الشركات ,اإليصال لالشفايية ,م ئوليات مجلس اإلدارة .
تعتبةةةةةةةةر الحوكمةةةةةةةةة المصةةةةةةةةريية أحدالدعائماألساسةةةةةةةةية إللعاشأيمؤس ةلاسةةةةةةةةتمرارلجاحهاعلىالمدى
الطوي وليعتمدلجاحهذاالندامعلىمهاراتوابراتومعريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقائمينعلىإدارة
المؤس ةةة,لت دادأهميةالحوكمةييالمصاريمقارلةبالمنشلتاألارىولدرالطبيعتهاالخالةباعتبارألالمصةةاريتحتويعلىم
جموعةمنالعنالر توجدييالقطاعاتاألارىمثملتأمينعلىالودائعوإدارةالمخاطرالنداميةلالنوعيةلتقديررأسةةةةةالما لمخ
لصللمقترضينولدامالرسابةالدااليةلكذلكهيكلرأسالما لذييكولعمومايتشكلبن بةكبيرةمنالديولول ةةةبةسليلةمناألموا ل
االةوكماألمصادراألموالفيالمصريتكولأغلبهاعلىشكلودائعيشةةةةةةةترطألتكولمتويرةعندالطلبمنطريالمودعي وييحينألأ
لو لمصريتكولفيأغلبهاسرلضمتوسطةلطويلةاألجلوبالتاليتكولالمراسبةأكثرتشدداعلىم توىالمصاريمقارلةبالمنشلت
األارىحيثتتمي بوجودتداالفيالمصالحبينمختلفاألطرايبشكلمعقد.
تتضةةةةةةةم الحوكمةةةةةةةةييالبنو مجموعةةةةةةةة مةةةةةةة المبةةةةةةةاد ا ساسةةةةةةةية المتمثلةةةةةةةة يةةةةةةة المبةةةةةةةدأاألل :
يجبأليكولأعضا،مجل ةةةاإلدارةمؤهلينتمامالمراك همواليكولواعلىدرايةتامةبالحوكمةلبالقدرةعلىإدارةالعملبالبن وليك
للأعضا،مجل اإلدارةم ئولينبشكلتامعنأدا،البنكوسممةموسفةالمال وليقوممجل اإلدارةبتشكيللجاللم ةةاعدتهومنهالج
لةتنفيذيةللجنةمراجعةدااليةكمايشكلمجل اإلدارةلجنةإدارةللجنةاألجور,المبةدأالثال :يجبأليوايقويراسبمجل ةاإلدارةا
ألهداياإلستراتيجيةللمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريوسيمومعايير
العم ,المبدأالثالث:يجبعلىمجل اإلدارةأليضعحدلدالاضحةللم ئولياتوالمحاسبةييالبنكلادارةالعليالالمديرينوللعاملي
,المبدأالراب :يجبأليتأكدمجل اإلدارةمنوجودمبادئومفاهيملادارةالتنفيذيةتتوايقمع ياسةالمجلس,المبدأالخامس:يجةبعلى
مجل اإلدارةأليقرباستقملمراجعالح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاباتوبو ائفالرسابةالداالية ,المبدأال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد :
يجبأليتأكدمجل اإلدارةمنأل ياساتاألجورلالمكايلتتتناسبمعثقايةلأهدايوإستراتيجيةالبنكفياآلجملطوي ,المبدأال اب :تةع
دالشفاييةضرلريةللحوكمةالفعالةلال ليمةولتبعالدليللجنةبازلعنالشفاييةييالمصاريفإلهمنالصعبللم اهمينوألةةةةحابالم
لالحوالمشاركيناآلارينفيال وسأليراسبوابشكلصحيحويعاألدا،إدارةالبنكفيدلنقصالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفايية,
المبدأالثام :يجبأليتفهمأعضا،المجل واإلدارةالعلياهيكلعملياتالبنكوالبيئةالتشريعيةالتييعملمنخملها.
هنا مجموعةة مة ا اتميةات بةي المصارياإلسةممية لالتقليديةة ية طبيعةة العمة  ,ادت الة هةور
العديةةةدمناإلاتم ت يةةة المصةةةارف ا سةةةممية تمثلةةةا ييالت امهابمبادئالشريعةاإلسةةةمميةلالقواعدالتيتعم مةةةة
املهاوحتىألبحالكثيرمنالكتابوالباحثينوالخبرا،ينتقدللهالالةةةةفينإياهابألهاتقومفقطبمحاكاةلعملياتالبنوكالتقليديةلتحا
لإليجادالطرسوالحيللتبريرعملياتهاغيرالشرعيةلتضعهاتحتإطارإسةةةةةةةمميفيالداهرلييهالكثيرمنالربالالغررييالباط ,
مما أدىإلى ا تفاق م جال الدل اإلسممية عل إيجاد لإلشةا ،معةايير ية مجلةس الخةدمات الماليةة اإلسةممية ية
دللةةة مالي يةةا اإلسةةممية ت ةةم معةةايير مجلةةس الخةةدمات الماليةةة اإلسةةممية للمصةةريية اإلسةةمميةو ليرم ة لهةةا ب ة
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( )IFSBلتشك المعايير المكايئةة لالم ةالية لمعةايير بةاز ( Iل  )IIالعالميةةو لسةد ألةدر المجلةس مجموعةة مة
المعايير الت تحكا العم ي هذه المؤس ات و منها كفاية رأ الما لالمخاطرو لحوكمة الشركات.
لدرال ألهمية اإليصةال المحاسةب ية البيالةات الماليةة للبنةو و ألةدرت لجنةة معةايير المحاسةبة الدلليةة
معيةةار المحاسةةبة الةةدلل )  ( IAS 30المتعلةةف باإليصةةال ع ة البيالةةات الماليةةة للمصةةارف ة
لأن تطبيةةف
معاييرالمحاسبة الدللية ي المصارف يعد مدامل ضرلريا ل للولو إل معلومات ت اعد متخذيالقرار علة تقةويا
المرك المال لاألعما لاإللجازات الت تقوم بها المصارف ليها الممي ات الخالة لطبيعة أعمةا المصةارفو
لمةةة هةةةذه المعةةةايير :معيةةةار اإليصةةةال عةةة بيالةةةات الودائةةة ,معيةةةار التغيةةةرات المحاسةةةبية لتعةةةدي األاطةةةا،
 ,معيةةار المعالجةةة المحاسةةبية للمعةةاممت ,معيةةار الموجةةودات الثابتةةة التة حص ة عليهةةا المصةةرف اسةةتيفا ،لةةديون
م تحقة ,معيار العرم لاإليصال العام .لهنا مجموعة م المعايير لتقييا كفا،ة لدا المعلومةات المحاسةبية ية
البنو لالت تشك لموذجا متكامم للتقييا لمنها  :معيار تلبية لإشباع حاجات م تخدم المعلومات ,معيار تفعية
ألشطة ليعاليات البن  ,معيار الم اعدة علة تحقيةف مية ة تناي ةية ,معيةار الرسابةة لالةتحكا اإلداري ,معيةار تقلية
المخاطرة لالم اهمة ي إدارتها.
اإليصاحوالشةةةةةةةةةةةةةفايية ل اهرةحوكمةالشةةةةةةةةةةةةةركاتوجهاللعملةلاحدةيؤلركلمنهماباآلارليتألربهويإذاكان
اإليصاحهوأحدلأهممبادئالحوكمةيإلإطاراإلجرا،اتالحاكمةللشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركاتيجبأليحقف
اإليصاحبأسلوبيتفقومعاييرالجودةالماليةلالمحاسبيةوكذلكفإلاأللرالمباشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرمنتطبيف
سواعدالحوكمةهوإعادةالثقةيي المعلوماتالمحاسبيةلتيجةتحقيقالمفهومالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامللهذه
المعلوماتباعتبارأل المعلوماتالتيتنتجهاالتقاريرالماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهيمنأهمالركائ التييمك
ا عتمادعليهالقياسحجمالمخاطربألواعهاالمختلفةلي ضو ،المتطلبات األساسية التة تتطلبهةا مبةاد الحوكمةة ية
القطاع المصري اإلسمم ,يج تع ية ل تكثة الحاجةة إلة م يةد مة اإليصةالً لك ة لقةة العمةم ،ية ذلة
القطاع لم لا جذ الم يد م العمم ،لالم تثمري م ام بعم اآلليات الت ت ةاعد علة اإليصةال بدرجةة
أكبر م غيرها ,لاإليصال ع األهداف لال ياسات الت يتا تقديمها إل ألحا ح ابات ا ستثمار غير المقيةدة
بنا ،عل اإلستراتيجية التجارية العامة لسياسات تقاسا المخاطر م مؤس ات الخدمات المالية اإلسمميةو بما ية
ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمط األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  ,كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ان الدسةلالموضةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعيةيىالتقاريرالماليةبجالبا لت ام
بالقوالينوالتشريعاتالتيتصدرهاالدللةلالجمعياتالمهنيةالمتخصصةلهااأللرالواضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحف
تنشيطحركةسوساأللراسالماليةلزيادةحركةالتداللوأسعاراألسهاويضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةملعنأهمية
التوسيتالممئمفىاإليصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحعنكايةالمعلوماتالمزمةلذل واألمرالذييؤلريىالقدرة
التنبؤيةلكملمعلوماتوعلى لوكالم تثمرينالحالينوالمتوسعي .
ثانيا :التوصيات:





العملعلىتأسي ةةجهة رسةةمية إللةةدار معةةايير لحوكمةةة البنةةو اإلسةةممية ي ة مصةةرً لذل ة ليق ةال حكةةام
الشريعة اإلسممية.
إيةةم ،األهتمةةام للم يةةد مة األبحةةاث للمشةةكلة محة البحةةث لدةةرال لنةةدرة هةةذه الدراسةةات ية بيئةةة البنةةو
المصرية.
إلشا،مجل أعلىللفتوىيتكولمنصفوةالشيواوالعلما،لالخبرا،ذلىالمعريةالرييعةبأحكامالشةةةةرعوبالمعاممتالم
لرييةولي اهمفيإلرا،القراراتالشرعية.
تفصيملعقودلتحديدشرلطهالأحكامهابدسةمنالناحيتينالدينيةلالتنديميةبمايبتعدعنأيتدليس.
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