الحـوكمة في المصارف اإلسالمية اليمنية
دراسة تطبيقية


عبدالقادر

د .محمد فرحان - محمد أمين قائد عبدالقادر
ملخ ـ ــص الدراسـ ــة

ه ــدفذ ه ــرا الدراس ــة إىل التع ــرف بص ــبة أساس ــية عل ــر مب ــاد احلوكم ــة يف املص ــارف
اإلسالمية وقياس مدى تطبيق تلك املباد يف املصـارف اإلسـالمية اليمنيـةو ولتحقيـق أهـداف
الدراســة ت تيطيــة ا انــا النيــري مــا الدراســة مــا خــالل االطــالع علــر الكتــا والــدوريات
واجملالت والندوات واملؤمترات والدراسات العلميةو بينما ت تيطية ا انـا امليـدال للدراسـة مـا
خــالل اتبــاع املــنصف الوصــبي التحليلــيو وذلــك بتصــميم اســتمارة اســتبيان مكونــة مــا )02
سؤال تيطي معيم مباد احلوكمة يف املصارف اإلسالمية ومبا يتناسا مـ الطبيعـة املميـزة ـا
عا غريها ما البنوك التقليديةو إذ ت توزي االستبانة علر عينة الدراسة الـ للـذ كـل عتمـ
الدراسة املكون ما أربعة مصارف إسالمية مينية.
أم ـ ــا فيم ـ ــا يتعل ـ ــق بتحلي ـ ــل النت ـ ــائف امليداني ـ ــة للدراس ـ ــة فق ـ ــد ت االعتم ـ ــاد عل ـ ــر احلزم ـ ــة
اإلحصائية للعوم االجتماعية  )SPSSوما تتضـمن مـا متوسـطات حسـابية واارافـات معياريـة
يف عملية حتليل البرضيات واختبارهاو وما خالل ت التوصـل إىل عموعـة مـا النتـائف تـتل
يف أن مس ــتوى تطبي ــق املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة ملب ــاد احلوكم ــة وقواع ــدها ه ــو مبس ــتوى
متوس ــعو مـ ـ مالحي ــة أن هن ــاك قص ــورا يف بع ــو ا وان ــا يتمث ــل يف ع ــدم ت ــوفر متطلب ــات


أستاذ المصارف اإلسالمية المساعد – جامعة تعز.



باحث متخصص في المصارف اإلسالمية.

4

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،02العدد0

اإلفصاح والشبافية بالنسبة للعمليات املالية اإلسـالمية الـ تتميـز اـا املصـارف اإلسـالمية عـا
غريهــا مــا املصــارف التقليديــةو وكــرا عــدم تــوفر العدالــة يف نيــام الرواتــا واعجــور للعــاملني
باملقارنة م املصارف واملؤسسات املنافسة.
ومـ ــا خـ ــالل نتـ ــائف الدراسـ ــة ت التوصـ ــل إىل عموعـ ــة مـ ــا التوصـ ــيات موزعـ ــة سـ ــا
ا صات ذات العالقـةو حيـأ أوصـذ الدراسـة عـالا اإلدارة واإلدارات التنبيريـة يف املصـارف
اإلس ــالمية اليمني ــة باالهتم ــام بت ــوفري متطلب ــات اإلفص ــاح والش ــبافية بالنس ــبة للبيان ــات املالي ــة
اخلاصة بالعمليـات املاليـة اإلسـالميةو وتـوفري العدالـة يف نيـام الرواتـا واعجـور للعـاملنيو وكـرا
تبعي ــل دور هيل ــة الرقاب ــة الش ــرعية والعم ــل عل ــر اس ــتقالليتصاو كم ــا أوص ــذ ا ص ــات الرقابي ــة
واإلش ـرافية ةثل ــة بالس ــلطات النقدي ــة البن ــك املرك ــزي اليم ــين) بض ــرورة تطبي ــق مب ــاد وقواع ــد
احلوكمــة فيصــا أوالو كمــا أوصــذ الدراســة احلكومــة بالعمــل ا ــاد يف اســتكمال كافــة متطلبــات
إنشاء سوق لألوراق املالية.
مقدمة
تعد احلوكمـة مـا أهـم املصـطلحات اإلداريـة احلديثـةو وتُعـ بـادارة املنشـات املاليـة إدارة
رشــيدة بييــة حتقيــق املصــاح وةايــة حقــوق كافــة اعط ـراف املرتبطــة باملنشــحةو وحتقيــق اإلفصــاح
والشـبافيةو اــدف حتقيــق االسـتقرار املــا والنمــو االقتصــادي للمنشـحة بصــبة خاصــةو وضــمان
استقرار النيام االقتصـادي واملـا يف اجملتمـ بصـبة عامـة .وقـد هصـرت احلاجـة إىل احلوكمـة يف
العدي ــد م ــا االقتص ــاديات املتقدم ــة والناش ــلة خ ــالل العق ــود القليل ــة املاض ــيةو وال س ــيما م ـ ـ
اعزم ــات املالي ــة واال ي ــارات االقتص ــادية ال ـ م ــين ا ــا الكث ــري م ــا اقتص ــاديات الع ــا املتق ــدم
والنــامي علــر حــد س ـواءو كــان مــا أهــم أســبااا غيــاف مبــدأ اإلفصــاح والشــبافية يف الشــركات
االقتصــادية العاملــة فيصـاو وال ســيما مـ اعتمــاد غالبيــة تلــك االقتصــاديات للنيــام االقتصــادي
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الرأمســا الــري يعتمــد علــر الشــركات اخلاصــة لتحقيــق معــدالت مرتبعــة ومتواصــلة مــا النمــو
االقتصــاديو حيــأ أضــحر حتقيــق مبــدأ الشــبافية واإلفصــاح مــا أهــم اعهــداف ال ـ جعلــذ
احلكومــات وا يلــات العلميــة واملشــرعني واملنيمــات واملؤسســات املاليــة العامليــة مثــل صــندوق
النقــد الــدو والبنــك الــدو ومؤسســة التمويــل الدوليــة ومنيمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
 )OECDو ن ــة ب ــازل ت ــو ه ــرا املص ــطلأ اهتمام ــا بالي ــا حـ ـ أص ــبأ التطبي ــق ا ي ــد ــرا
املصطلأ عالمة واضحة تتميّز ب املنشات املطبقة ل .

ومب ـا أن وجــود نيــام مصــريف ســليم يعــد أحــد الركــائز اعساســية لضــمان اســتقرار النيــام
املــا وســالمة عمــل أس ـواق اعوراق املاليــة وقطــاع الشــركات إذ يــوفر القطــاع املصــريف االئتمــان
والسـ ــيولة الالزمـ ــة لعمليـ ــات الشـ ــركات و وهـ ــاو فـ ــان تطبيـ ــق مبـ ــاد احلوكمـ ــة يـ ــزداد أ يـ ــة يف
املصــارف خاصــة بعــد حــدوا اعزمــة املاليــة الـ عصــبذ باالقتصــاد العــاملي مــؤخرا وكــل ذلــك
فـرض علــر االقتصــاديات وخاصـة االقتصــاديات العربيــة الناشــلة اعـاذ إجـراءات عمليــة جديــدة
عا كيبية تطبيق احلوكمة يف املصارف.

أما املصـارف اإلسـالمية الـ هـي موضـوع هـرا الدراسـة فـان أ يـة تطبيـق احلوكمـة فيصـا
تتزايــدو وحتديــدا مـ مــا تشــصدا مــا توسـ وانتشــار عــاملي لــيا يف البلــدان اإلســالمية فحســا
بــل حـ يف أوروبــا وأمريكــا وغريهــا مــا منــاطق العــا اعخــرىو إذ إن شــرا التوسـ واالنتشــار
والقـدرة علــر املنافسـة يف االقتصــاد العــاملي هـو مواكبــة التطـورات الدوليــة الراهنــة الـ مــا أ صــا
تطبيق مباد احلوكمة مبا يتوافق وخصوصيتصا اإلسالمية.
وعلي ـ فان ـ ال غ ـ للمصــارف اإلســالمية اليمنيــة ال ـ هــي موضــوع هــرا الدراســة عــا
تطبيق مباد احلوكمةو باعتبـار أ يتصـا بالنسـبة للقطـاع املصـريف اليمـينو ولكو ـا تعمـل يف بيلـة
تتسم بالضعف والتدل يف تطبيق مباد اإلفصاح والشبافية .وقد جتلـذ تلـك السـمة بوضـوح
م إعالن ا يار البنك الوطين يف العام 0222م.
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فرضــيات الدراســة.
ت صـ ــياغة فرضـ ــيات الدراسـ ــة باالسـ ــتناد إىل مبـ ــاد حوكمـ ــة الشـ ــركات الصـ ــادرة عـ ــا
منيمة التعاون االقتصـادي والتنميـة )OECDو وكـرلك املبـاد الصـادرة عـا نـة بـازلو مـ
اعخر يف االعتبار مراعاة الطبيعة املميزة للمصارف اإلسالمية .وذلك كالتا :
 -1تلت ــزم املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة باحلب ــامه عل ــر حق ــوق املس ــا ني ومع ــامالهتم معامل ــة
عادلة ومتكافلة.
 -0حت ــدد اللـ ـوائأ وال ــنيم يف املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة بوض ــوح ص ــالحيات ومس ــلوليات
علا اإلدارةو واإلدارات التنبيريةو وهيلات الرقابة الشرعية.
 -3تلتــزم املصــارف اإلســالمية اليمنيــة بتــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات
املالية املنشورة.
 -4تلتزم املصارف اإلسالمية اليمنية باحلبامه علر حقوق أصحاف املصاح.
منهــج الدراســة.
اتبعذ الدراسة املنصف الوصبي التحليلـي الـري يتضـما أسـلوف املسـأ املكتـيو وذلـك
بــالرجوع إىل املصــادر العربيــة واعجنبيــة اــدف بنــاء اإلطــار النيــري ــرا الدراســة باإلضــافة إىل
تصميم استمارة استبيان تتضما ا وانا الرئيسة حملاور الدراسة.
الدراسات السابقة:
أشارت نتائف املسأ املكتي لألدبيات والدراسات السـابقة إىل عـدم وجـود دراسـات –
حسا علـم البـاحثني – تبحـأ بشـكل مباشـر يف احلوكمـة وتطبيقاهتـا يف املصـارف اإلسـالمية
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اليمنية .ولرلك اعتُمد منصف عـرض أهـم الدراسـات الـ سـبقذ وأحـداثصا وأقراـا إىل موضـوع
هرا الدراسةو وذلك علر النحو التا :
أوالً :الدراسات اليمنية.
 -1دراسـ ــة (مفتـ ــا ) بعن ـ ـوان " :مفهـ ــوم حوكمـ ــة الشـ ــركات وإمفانيـ ــة تطبيقـ ــه فـ ــي
الشــركات المســاهمة اليمنيــة" :4ســعذ هــرا الدراســة إىل الكشــف عــا مــدى تطبيــق
حوكم ــة الش ــركات يف الش ــركات املس ــا ة اليمني ــة .وق ــد أهص ــرت الدراس ــة عموع ــة م ــا
النتـائف أ صــا أن الشـركات املســا ة اليمنيـة بشــكل عـام تطبــق مبـاد حوكمــة الشــركات
املتعــارف عليصــاو وأوصــذ الدراســة احلكومــة ةثلــة يف ا صــات اإلش ـرافية والرقابيــة بتبــين
معايري احملاسبة واملراجعة الدولية وإلزام الشركات اـا مبـا يكبـل اإلفصـاح والشـبافيةو كمـا
أوصذ بتضمني قانون الشركات اليمنية والقوانني اعخرى ذات العالقة تشـريعات بـالزام
الشــركات املس ــا ة بتك ــويا ــان ت ــدقيق مس ــتقلة م ـ عويلص ــا ص ــالحيات متكنص ــا م ــا
القيام بدورها بشكل فعالو ملا لرلك ما أ ية يف وض الضـوابع الكبيلـة بتطبيـق نيـام
احلوكمــةو كمــا أوصــذ بانشــاء ســوق لــألوراق املاليــة لتكــون آليــة وركن ـا أساســيا لتطبيــق
حوكمة الشركات.

1

 مفتاح ،يحى أحمد حميد :مفهوم حوكمة الشركات وامكانات تطبيقه في الشركات المساهمة اليمنية ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،صنعاء – اليمن1020 ،م.
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 -0دراســة الســنيدار) بعن ـوان" :مبــادا الحوكمــة فــي الشــركات" :1هــدفذ هــرا الدراســة
إىل التحقق ما مدى است دام معايري احلوكمة وآثارها يف اسـتمرارية الشـركات يف القطـاع
اخلاص وإجياد عالقة واضحة بينصمـاو وتوصـلذ الدراسـة إىل عمـوع مـا النتـائف أ صـا أن
الشــركات املســا ة يف ا مصوريــة اليمنيــة تلتــزم باملبــاد املتعــارف عليصــا حلوكمــة الشــركات
وأن تطبيــق مبــاد حوكمــة الشــركات ةقــق الثقــة للمســا ني ومســت دمي القـوائم املاليــة.
وعلــر الــرغم مــا تطبيــق مبــاد احلوكمــة فـان مثــة بيانــات ال يــتم اإلفصــاح عنصــا ةــا ينبــي
مبــدأ الشــبافية .وقــد أوصــذ الدراســة بضــرورة نشــر مبصــوم احلوكمــة ومبــاد احلوكمــة يف
الشركات وذلك لتبعيل اإلدارة الرشـيدة يف الشـركاتو كمـا أوصـذ كـرلك بتشـكيل نـة
خمتصــة داخــل كــل شــركة لوض ـ املعــايري والق ـوانني وتطبيــق نيــم التعيــني والتقيــيم وحتديــد
الرواتا واملزايا واملكافات.
 -3دراســة (العبســي) بعن ـوان " :متطلبــات تطبيــي تليــات الحوكمــة فــي البنــو التجاريــة
العاملة فـي الجمهوريـة اليمنيـة  -دراسـة نرريـة تطبيقيـة " :0اسـتصدفذ الدراسـة تقيـيم
م ــدى ت ــوفر متطلب ــات تطبي ــق آلي ــات احلوكم ــة يف البن ــوك التراري ــة العامل ــة يف ا مصوري ــة
اليمنية .وتوصلذ الدراسة إىل عدد مـا النتـائفو أ صـا تـوفر معيـم متطلبـات احلوكمـة يف
 - 1الســنيدارو ميســون أةــد أةــدو مبــاد احلوكمــة يف الشــركاتو رســالة ماجســتري غــري منشــورةو اعكادمييــة العربيــة للعلــوم
املالية واملصرفيةو صنعاء – اليماو 0212م.
 - 0العبسيو فكري أةد عبدامللك :متطلبات تطبيق آليات احلوكمة يف البنوك الترارية العاملة يف ا مصورية اليمنيةو دراسة
نيرية تطبيقيةو دراسة ماجستري غري منشورةو جامعة أسيواو مصرو .0212
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أعضـ ــاء علـ ــا اإلدارة ويف أعضـ ــاء ـ ــان املراجعـ ــة ويف امل ـ ـراجعني الـ ــداخليني وامل ـ ـراجعني
اخلارجيني يف البنوك الترارية العاملة باليما .كمـا أوصـذ الدراسـة بعـدد مـا التوصـياتو
أ صا حأ كافة منشات اععمال العامة واخلاصة املسا ة منصا والعائلية -مبا فيصا قطـاع
البنـ ــوك التراريـ ــة العاملـ ــة با مصوريـ ــة اليمني ـ ــة -بتطبي ـ ــق مبـ ــاد وتوصـ ــيات وإرش ـ ــادات
احلوكمةو كما أوصذ بتعديل بعو بنود القوانني والتشـريعات الـ تـنيم عمـل الشـركات
مبــا فيصــا البنــوكو وإضــافة بعض ـصا اآلخــر لتنســرم م ـ مــا تنــادي ب ـ احلوكمــة يف مبادئصــا
وإرشاداهتا.
 -4دراســة (األدي ـ ) بعنــوان" :دور المــدقي الــدا لي فــي تطبيــي حوكمــة الشــركات":4
اسـتصدفذ الدراســة التعــرف علـر دور املــدقق الــداخلي يف زيـادة تطبيــق حوكمــة الشــركات
يف ا مصوريــة اليمنيــة .وتوصــلذ الدراســة إىل عــدد مــا النتــائفو أ صــا عــدم وجــود قائمــة
موحــدة ملعــايري التــدقيق الــداخلي يف الــيماو وأن هنــاك حمــاوالت للتعريــف بح يــة حوكمــة
الشـركات يف الــيما ال تـزال يف بـدايتصا اعوىل وحتتــاد إىل زيــادة التعريـف بح يتصــا وااللتـزام
مببادئصــا .وقــد خلصــذ الدراســة إىل عموعــة مــا التوصــيات كــان مــا أ صــا إنشــاء معصــد
للمدققني الـداخليني لتطـوير مصنـة التـدقيق الـداخليو وكـرلك إجـراء املزيـد مـا الدراسـات

 - 2اعدي ــاو معم ــر حمم ــد عب ــد اا :دور امل ــدقق ال ــداخلي يف تطبي ــق حوكم ــة الش ــركاتو اعكادميي ــة العربي ــة للعل ــوم املالي ــة
املصرفيةو صنعاء -اليماو .0212
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حول عاالت حوكمة الشركات ودور ان التدقيق يف حوكمـة الشـركاتو وكـرلك تطـوير
مناهف التعليم العا للرامعات اليمنية يأ تتضما موضوع حوكمة الشركات.
 -5دراسـ ــة (علـ ــي) بعن ـ ـوان :تعزيـ ــز الحوكمـ ــة المخسسـ ــية باسـ ــتخدام معـ ــايير اإلفصـ ــا
المحاســبي لمنرمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي اــركات القطــا االقتصــادي
المخ ــتلي ف ــي الجمهوري ــة اليمني ــة :4تناول ــذ ه ــرا الدراســة إمكانيــة تطبيــق متطلب ــات
اإلفص ــاح لكون ـ أح ــد مب ــاد حوكم ــة الش ــركات عل ــر القط ــاع االقتص ــادي امل ــتلع يف
ا مصورية اليمنيةو وكرا تعريف شركات القطاع االقتصادي امل تلع مبواصـبات اإلفصـاح
وفقا ملعايري منيمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة .وكـان مـا أهـم النتـائف الـ توصـلذ ـا
هرا الدراسة عدم است دام قواعد اإلفصاح احملاسي ملنيمة التعـاون االقتصـادي والتنميـة
يف شركات القطاع االقتصادي امل تلع يف ا مصورية اليمنيـة مبـا يعـزز احلوكمـة املؤسسـية.
وقــد أوصــذ الدراســة مبرموعــة مــا النتــائف كــان مــا أ صــا االســتبادة مــا املزايــا املتعــددة
ال ـ حتققص ــا حوكم ــة الش ــركات والعم ــل عل ــر تطبيقص ــا يف الوح ــدات االقتص ــادية اليمني ــة
امل تلبـ ــة ووض ـ ـ دليـ ــل مبعـ ــايري احلوكمـ ــةو وكـ ــرا حتقيـ ــق البصـ ــل بـ ــني امللكيـ ــة واإلدارة يف
الشركات اليمنية مبا فيصا شركات القطـاع االقتصـادي امل ـتلع ومبـا يضـما اختيـار اإلدارة
الكبؤة.
 - 2علــيو عمــار مصيــوف حممــد :تعزيــز احلوكمــة املؤسســية باســت دام معــايري اإلفصــاح احملاســي ملنيمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة يف شــركات القطــاع االقتصــادي امل ــتلع يف ا مصوريــة اليمنيــةو رس ـالة دكتــوراا غــري منشــورةو اعكادمييــة العربيــة
عمان-اعردنو 0222م – 1432ه.
للعلوم املالية واملصرفيةو ّ
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 -6دراســة (بــافقير) بعن ـوان :مــد م مقتــر لقيــاا أوــر الــدور الحــوكمي للمراج ـ عل ـ
ممارسة إدارة األربا للشركات المسجلة في أسـوا األورا المـالي :4هـدفذ هـرا
الدراسـة إىل قيـاس الـدور احلـوكمي للمراجـ علـر ةارسـة إدارة اعربـاح للشـركات املســرلة
يف أسـ ـواق اعوراق املـ ـا .و وك ــان م ــا أه ــم النت ــائف الـ ـ توص ــلذ ــا ه ــرا الدراس ــة أن
الشــركات الـ يكــون فيصــا تطبيــق متطلبــات احلوكمــة من بضــا تكــون أكثــر ةارســة إلدارة
اعربــاحو وخاصــة الشــركات الـ يســيطر علــر علــا إدارهتــا أعضــاء مــا عائلــة واحــدة ــا
حصة كبرية ما ملكيـة الشـركةو وأن هنـاك دورا حوكميـا أفضـل للمراجـ يف املنشـات الـ
تطبق بشكل أفضل متطلبات احلوكمةو مقارنة بالدور الري يقوم بـ املراجـ يف املنشـات
اعق ــل تطبيق ــا للحوكم ــة .وأوص ــذ الدراس ــة بع ــدد م ــا التوص ــيات ك ــان م ــا أ ص ــا زي ــادة
االهتم ــام بتطبي ــق آلي ــات حوكم ــة الش ــركات وإعط ــاء متطلب ــات تطبي ــق آلي ــات احلوكم ــة
الصــبية اإللزاميــة سـواء عــا طريــق استصــدار قـوانني يف هــرا الشــحنو أو قواعــد ولـوائأ ــا
الص ــبية القانوني ــة امللزم ــة للش ــركات املس ــرلة يف س ــوق اعوراق املالي ــةو وأن هت ــتم ع ــالا
إدارات الشركات بوض دليل أو ميثـاق أخالقـي للمنشـاةو مـا شـان أن ةـد مـا السـلوك
النبعي الري ميكا أن متارسـ اإلدارة لتحقيـق مصـاحلصا الراتيـةو ملـا لتلـك املمارسـات مـا
ارتباا مباشر بالسلوك اعخالقي.

 - 1بافقريو سا حممد سعيد :مدخل مقرتح لقياس أثر الدور احلوكمي للمراج علر ةارسة إدارة اعرباح للشركات املسـرلة
يف أسواق اعوراق املاليةو دراسة دكتورة غري منشورةو جامعة قناة السوياو مصرو 0228م.
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وانياً :الدراسات األجنبية.
 -1دراسة (اقور) بعنوان " :الشفافية المحاسبية في البنو اإلسالمية األردنية
والعوامم المخورة فيها " :4هدفذ هرا الدراسة إىل التعرف علر الشبافية احملاسبية يف
البنوك االسالمية اعردنيةو وحتليل العوامل املؤثرة فيصاو ولتحقيق هرا ا دفو قام
الباحأ بقياس الشبافية احملاسبية ما خالل أربعة مقايا هي :احلاكمية املؤسسيةو
وعدم ةارسة إدارة اعرباحو واإلفصاح احملاسيو وتطبيق معايري التدقيق الداخلي.
واست دمذ الدراسة ال طبقذ علر البنوك اإلسالمية يف اعردن

One Sample T-

 testوأسلوف حتليل االادار الختبار البرضيات.
وخلصذ الدراسة إىل أن الشبافية احملاسبية يف البنـوك االسـالمية اعردنيـة عتمعـة تسـاوي
 %72وأن درجتصـ ــا تـ ــزداد م ـ ـ زيـ ــادة حرـ ــم البنـ ــكو كمـ ــا توصـ ــلذ إىل أن درجـ ــة احلاكميـ ــة
املؤسس ــية كان ــذ %70و ودرج ــة ع ــدم ةارس ــة إدارة اعرب ــاح ه ــي %22و ودرج ــة اإلفص ــاح
احملاســي هــي %22و ودرجــة تطبيــق معــايري التــدقيق الــداخلي هــي  %77وأوصــذ الدراســة
بضرورة زيادة االهتمام بالشبافية احملاسبية ما قبل هيلة اعوراق املاليةو عـا طريـق إجيـاد الطـرق
املناسبة للحد ما است دام اعسـاليا الـ عبـو مـا الشـبافية احملاسـبيةو وتشـري اسـت دام
وتطبيق املباد واملباهيم ال تزيد مـا درجـة الشـبافية احملاسـبية يف البنـوك والشـركات اعردنيـةو
وضرورة إنشاء مجعية للمدققني الـداخليني هتـتم مبصـاحلصم وحتـافع علـر حقـوقصم وتعـ بوضـ
قواعد للسلوك املصين ومعايري للتدقيق الداخلي يلزم املدققني الداخليني بتطبيقصا.
 2شقورو عمر فريد :الشبافية احملاسبية يف البنوك اإلسالمية اعردنية والعوامل املؤثرة فيصاو أ مقدم إىل :املؤمتر الدو
التاس لالقتصاد والتمويل اإلسالميو تركياو سبتمرب 0213م.

13

الحوكمة وتطبيقاتها في المصارف اليمنية/محمد فرحان  ،محمد أمين قائد

 -0دراس ــة ( لي ــم) بعنـ ـوان" :ال ــدور المتوقـ ـ للم ــدقي ال ــدا لي عن ــد تق ــدي
التأكيد في البنو التجارية األردنية في ظم الحاكمية المخسسية"

ــدمات

1

هــدفذ هــرا الدراســة إىل تقيــيم دور املــدقق الــداخلي يف نيــام احلوكمــة املؤسســية عنــد
تنبيــر أعمــال التــدقيق الــداخليو وكــرا دراســة مــدى تــحثري معــايري اعداء املصــين ملمارســة مصنــة
الت ـدقيق علــر مبــاد احلوكمــة املؤسســية .وقــد خرجــذ هــرا الدراســة بعــدة نتــائف أ صــا عــدم
وج ــود عالق ــة جوهري ــة ب ــني عناص ــر الت ــدقيق ال ــداخلي وعناص ــر احلوكم ــة يف البن ــوك العامل ــة يف
اعردنو كمـا اسـتنترذ أن مثــة التـزام مبعـايري الصــبات عنـد قيـام املــدقق الـداخلي بتقـد خدمــة
التحكيد داخل عينة الدراسةو وأيضا وجـود اسـتقالل تنييمـي عنـد قيـام املـدقق الـداخلي بتقـد
خدمات بشحن أنشطة التدقيق الداخلي داخل البنوك الترارية العاملـة يف اعردن .ومـا أهـم مـا
أوصذ ب هرا الدراسة أن يشمل نشـاا التـدقيق الـداخلي حتديـد طبيعـة العمـل بشـحن التقيـيم
واإلسصام يف حتسني إدارة امل اطر والرقابة وعمليات احلوكمة.
 -3دراسة (أبو زر) بعنوان" :إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية
المخسسية في القطا المصرفي األردني" :0سعذ هرا الدراسة لتقد تصورات
وحلول للكيبية ال جيري اا تعزيز مباد حاكمية الشركات يف اعردن ما أجل
 - 2خليـلو عطـا اا وراد :الـدور املتوقـ للمـدقق الـداخلي عنـد تقـد خـدمات التحكيـد يف البنـوك التراريـة اعردنيـة يف هـل
احلاكميــة املؤسســيةو املـؤمتر العــرو اعول حــول التــدقيق الــداخلي يف إطــار حوكمــة الشــركات تــدقيق الشــركات – تــدقيق
املص ــارف واملؤسس ــات – ت ــدقيق الش ــركات الص ــناعية)و الق ــاهرةو املنيم ــة العربي ــة للتنمي ــة اإلداري ـةو  02 _ 04س ــبتمرب
0225م.
 - 1أبــو زرو عبــاف إســحاق حممــد :إس ـرتاتيرية مقرتح ـة لتحســني فاعليــة احلاكميــة املؤسســية يف القطــاع املصــريف اعردلو
عمان-اعردنو0222م.
عمان العربية للدراسات العلياو ّ
أطروحة دكتورااو جامعة ّ
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النصوض مبصنة احملاسبة عامةو والعمل علر زيادة مساحة اإلفصاح والشبافية خاصة.
وقد أهصرت الدراسة عددا ما النتائفو أ صا أن هناك اتساقا كبريا يف القوانني
والتشريعات اعردنية م قواعد ومباد احلاكمية املؤسسية الصادرة عا  )OECDلعام
0224مو وأن هناك توافقا بني ا صود املبرولة ما قبل احلكومة اعردنية بشان
التشريعات االقتصادية ا ديدة ذات العالقة مبصنة احملاسبةو م تلك ا صود املبرولة ما
قبل منيمات اجملتم املدلو وخصوصا منيمة التعاون االقتصادي والتنميةو وصندوق
النقد الدو و والبنك الدو و وكرلك فان مثة عالقة قوية بني مصنة احملاسبة ومتطلبات
احلاكمية املؤسسية ما خالل التقارير املالية املنشورة .كما توصلذ الدراسة إىل أن
هناك قصورا يف التقارير السنوية للمصارف اعردنية تتمثل يف عدم التزامصا باإلفصاح
عا حاكمية الشركات يف ضوء نة بازل الصادرة سنة  .)1222وأوصذ الدراسة
بعدد ما التوصياتو أ صا أن يقوم البنك املركزي اعردل باصدار تعليمات مي
املصارف العاملة يف اعردن بتضمني تقاريرها رب السنوية ونصف السنوية والسنوية تقريرا
عا احلاكمية املؤسسيةو كما أوصذ بتطوير مباد احملاسبة املتعارف عليصا والتدقيقو
لتحقيق شبافية عالية يف التقارير املاليةو ولضمان جودة ونزاهة التقارير املالية يف
املستقبل .كما أوصذ ا امعات واملعاهد اعردنية بضرورة تطوير برامف املراحل ا امعية
امل تلبة لتشمل التطورات االقتصادية العامليةو وخصوصا فيما يتعلق باحلاكمية
املؤسسية.
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 -4دراســة (الرحيلــي) بعنـوان " :لجــان المراجعــة كأحــد دعــائ حوكمــة الشــركات فــي
السعودية" :" 4هدفذ هرا الدراسة إىل إلقاء الضوء علـر مبصـوم حوكمـة الشـركات مـا
الناحية النيريـة والتطبيقيـة مـ

ـأ مناقشـة دور ـان املراجعـة بصـبتصا أحـد أبـرز دعـائم

هـرا املبصــوم ا ديـد بــالرتكيز علـر حالــة اململكـة العربيــة السـعودية .ومــا أهـم النتــائف الـ
توصــلذ إليصــا الدراســة وجــود حمــاوالت جــادة لتعميــق مبصــوم حوكمــة الشــركات وآليــات
تطبيقصا عملياو وأن ان املراجعة يف الشـركات املسـا ة تلعـا دورا مصمـا يف تطبيـق هـرا
املبصوم كو ا متثل حلقة وصل بني اعجصزة الرقابية يف الشركة وعلا اإلدارة.
 -5دراس ــة (جبي ــر) بعن ـوان" :م ــدل التـ ـزام النقاب ــات المهني ــة األردني ــة بتطبي ــي مب ــادا
الحاكميـة المخسسـية" :0هـدفذ هـرا الدراسـة إىل قيـاس مـدى التـزام النقابـات املصنيــة
اعردنيــة بتطبيــق مبــاد احلاكميــة املؤسســية .وكــان مــا أهــم النتــائف الـ توصــلذ إليصــا
هرا الدراسة أن النقابات املصنية اعردنية تلتزم بتطبيق مبـاد احلاكميـة املؤسسـيةو وأن
مستوى التزامصا كان مابني املتوسع والعا و كمـا أن مـا أهـم التوصـيات الـ توصـلذ
إليصا حأ النقابات املصنية اعردنية بااللتزام بتطبيـق احلاكميـة املؤسسـيةو وخاصـة نقابـة
املصندسني اعردنيني.

 - 2الرحيلــيو عــوض بــا ســالمة :ــان املراجعــة كححــد دعــائم حوكمــة الشــركاتو حالــة الســعوديةو علــة جامعــة امللــك عبــد
العزيز -االقتصاد واإلدارةو علد 00و 0228م.
 - 1جبريو إياد :مـدى التـزام النقابـات املصنيـة اعردنيـة بتطبيـق مبـاد احلاكميـة املؤسسـيةو رسـالة ماجسـتريو كليـة اععمـالو
جامعة الشرق اعوسع للدراسات العلياو اعردنو 0228م.
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 -6دراس ــة ( لي ــم) بعنـ ـوان" :دور حوكم ــة الش ــركات ف ــي تحقي ــي ج ــودة المعلوم ــات
المحاس ــبية وانعفاس ــها علـ ـ س ــو األورا المالي ــة" :4ه ــدفذ ه ــرا الدراس ــة إىل
التعرف علر إجيابيات ومزايا حوكمة الشركات وكيبية االستبادة منصا يف حتسـني جـودة
املعلومات احملاسبيةو وكان ما أهم نتائرصا أن هناك إجيابيات ومزايا حلوكمـة الشـركات
وخاصة يف حتسني جودة املعلومات احملاسبيةو وكرلك يف زيادة ثقة املستثمريا احلـاليني
واملـ ـرتقبني يف ه ــرا املعلوم ــات .وق ــد أوص ــذ ه ــرا الدراس ــة بض ــرورة االهتم ــام بتطبي ــق
حوكمة الشركات ملا ةققـ مـا مزايـا خمتلبـة حتـد مـا الكثـري مـا املشـاكل الـ تواجصصـا
الشركاتو أ صا املشاكل املالية وفقدان الثقة يف املعلومات احملاسبية.
ما يميز هذه الدراسة:
تتميــز هــرا الدراســة عــا غريهــا مــا الدراســات الســابقة بح ــا دراســة حديثــة وجديــدة يف
البيلــة اليمنيــة حيــأ متــذ يف العــام 0213مو كمــا تتميــز بح ــا ركــزت علــر التحكــد مــا مــدى
تطبيــق مب ــاد احلوكم ــة مب ــا يتواف ــق وخصوص ــية املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــةو إذ إن ـ و س ــا
املسأ املكتـي الـري قـام بـ الباحثـان جيـدا أي دراسـات سـابقة تناولـذ موضـوع احلوكمـة يف
املصــارف اإلســالمية اليمنيــة ناهيــك عــا اهتمامصــا باعــادة ق ـراءة مبــاد احلوكمــة املصــرفية مبــا
يتوافق وخصوصية املصارف اإلسالميةو وهو ما جيعل منصا اعوىل ما نوعصا يف هرا اجملال.
أوالً :اإلطار النرري

 - 2خليلو حممد أةد ابراهيم :دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومـات احملاسـبية وانعكاسـصا علـر سـوق اعوراق
املاليةو 0222م.
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مصـطلأ احلوكمــة بصـبت مصــطلحا إداريـا حـديثا يُعـ بوضـ الضـوابع إلدارة املنشــات
املاليــة بصــورة رشــيدةو هصــر بســبا اليــروف االقتصــادية الـ شــصدها العــا يف منتصــف القــرن
املاضي وبداية القرن احلا وخاصـة يف االقتصـاديات املتقدمـةو ويُعـرف بحنـ النيـام الـري تـدار
ب ـ املنشــات إدارة رشــيدة اــدف تــوفري املصــاح وةايــة احلقــوقو وحتقيــق الشــبافية واإلفصــاحو

بييـة حتقيــق االســتقرار املــا والنمــو االقتصــاديو وهــرا املصــطلأ لـ ركــائز وحمــددات ومقومــات
وأهداف ال يتس اجملال هنا لركرها.
وقد حيي هرا املصطلأ باالهتمام ما قبل املنيمات واملؤسسات الدولية وبورصات
اعوراق املالية يف العديد ما الدولو وما أهم هرا املؤسسات صندوق النقد والبنك
الدولينيو ومنيمة التعاون االقتصادي والتنمية  )OECDال أصدرت مباد حوكمة
الشركات1و و نة بازل ال أصدرت مباد لتعزيز احلوكمة يف املصارف0و إضافة إىل علا
اخلدمات املالية اإلسالمية الري أصدر الضوابع اإلرشادية إلدارة املؤسسات املالية
اإلسالمية.3
أ :مفهوم الحوكمة في المصارف اإلسالمية.
 2إنير :املوق اإللكرتول ملنيمة التعاون االقتصادي والتنمية  :)OECDمباد حوكمة الشركاتو متاح علر الرابع
اإللكرتول .http://www.oecd.org/daf/corporate/principles :واجملم العرو للمحاسبني القانونيني
 :)ASCAدليل حوكمة الشركات.
 0املوق اإللكرتول ملركز املشروعات الدولية اخلاصة وغرفة الترارة اعمريكية واشنطنا متاح علر الرابع اإللكرتول:
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance

 - 3علـا اخلــدمات املاليــة اإلســالمية :املبــاد اإلرشــادية لضـوابع إدارة املؤسســات الـ تقتصــر علــر تقــد خــدمات ماليــة
إسالميةو إصدار 0222و ص.12-2
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ع ــرف أح ــد الب ــاحثني احلوكم ــة يف املص ــارف اإلس ــالمية بح ــا " تنييم ــات وتطبيق ــات
وةارسات سليمة تطبقصا املصارف اإلسالمية لتحقيق املعاملة العادلة حلملة اعسـصم والعـاملني
يف املصارف اإلسالمية إلثبات حقوقصم والتحكد ما كباءة تطبيـق اإلجـراءات التشـييلية مبعـزل
عا املصـاح الش صـيةو وبالتـا يـتم توجيـ اعمـوال إىل االسـت دام اعمثـل ـاو منعـا عي مـا
حــاالت البســاد ال ـ قــد تكــون مرتبطــة بــرلكو واعتمــاد كــل مــا معــايري اإلفصــاح والشــبافية
ومعايري احملاسبة".1
فيمــا يــرى آخــر أن حوكمــة املصــارف اإلســالمية هــي "عموعــة مــا اعنيمــة والق ـوانني
ال ـ تــوفر معلومــات ســليمة جمللــا اإلدارة يف املصــارف اإلســالميةو مثــل اإلفصــاح والشــبافية
والوضـ ــوحوووذلك لتحقيـ ــق اعهـ ــداف ال ـ ـ تكـ ــون يف مصـ ــلحة عمـ ــالء املصـ ــرف ومسـ ــا ي .
وتعتمــد علــر اعنيمــة القانونيــة والنياميــةو إضــافة إىل عوامــل أخــرى مثــل أخالقيــات اععمــال
املصرفية ما ثقة وصدق وأمانة ".0
وةا يؤخر علر هرا التعاريف وغريها ةا ال يتس اجملال للتبصـيل فيصـاو أ ـا تتعـرض
للنقـاا اعساسـية للحوكمـةو مــا أ صـا اإلفصـاح والشــبافية وحتديـد الصـالحيات واملســلولياتو
كمــا ق ــد يؤخ ــر عليص ــا أ ــا ترك ــز عل ــر الس ــمة اعساســية للمص ــارف اإلس ــالمية املتمثل ــة يف
 - 2سـ ــليمانو حمم ــد مصـ ــطبر :حوكم ــة الشـ ــركات ومعا ــة البس ــاد امل ــا واإلداريو ال ــدار ا امعي ــةو مص ــرو ا /اعوىلو
0222مو ص.080
 - 0ا بــريو أةــد بــا عبــد الــرةا :احلوكمــة واملصــارف اإلســالميةو انيــر ذلــك علــر موق ـ منتــدى التمويــل اإلســالمي علــر
الرابع:
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
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االلتزام بححكـام الشـريعة اإلسـالميةو وأنـ عنـد تطبيـق هـرا املصـارف للحوكمـة جيـا أن يكـون
هرا التطبيق متوافقا ومنسرما م الطبيعة اإلسالمية املميزة ا.
وعلــر ذلــك فان ـ ميكــا تعريــف مصــطلأ احلوكمــة يف املصــارف اإلســالمية بحن ـ " ذلــك
النيــام الــري تــدار ب ـ املصــارف اإلســالمية إدارة رشــيدة ا ـدف تــوفري املصــاح وةايــة احلقــوق
لكافــة اعط ـراف املرتبطــة اــاو وحتقيــق الشــبافية واإلفصــاح عــا أداء املصــارف اإلســالمية ويف
عرض القوائم والتقارير واملعلومـات املاليـةو وعـا التزامصـا بححكـام الشـريعة اإلسـالميةو مبـا ةقـق
االس ــتقرار امل ــا والنم ــو االقتص ــادي للمص ــرف نبسـ ـ وللقط ــاع املص ــريف اإلس ــالميو وك ــرلك
حتقيــق النمــو االقتصــادي العــام يف اجملتم ـ بــل حـ حتقيــق النمــو االقتصــادي لألمــة اإلســالمية
كلصا".
ب :مبادا الحوكمة في المصارف اإلسالمية.
علر الرغم ما أن املصـارف اإلسـالمية كاملصـارف التقليديـة شـركات مسـا ة يلزمصـا مـا
يلــزم الشــركات مــا مبــاد احلوكمــةو فــان خصوصــية تلــك املصــارف جيعلصــا متتــاز بالعديــد مــا
املبــاد ال ـ متيزهــا عمــا س ـواها مــا املصــارف التقليديــة والشــركاتو مبع ـ أن صــياغة مبــاد
احلوكم ــة يف املص ــارف اإلس ــالمية جيعلص ــا تتك ــون م ــا ش ــقني اثن ــنيو اعول منص ــا م ــا يتب ــق م ـ
املباد اخلاصة بالشركات واملصارف التقليديةو والثال منصـا مـا متتـاز بـ هـرا املصـارف .وعلـر
ضوء ذلك فان عرض مباد احلوكمة يف املصارف اإلسالمية سيحيت وفقا للمنصرية التالية:
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المب ــادا الت ــي تتف ــي فيه ــا المص ــارف اإلس ــالمية مـ ـ

يره ــا م ــن الش ــركات

والمصارف.
 .4الحفاظ عل حقو المساهمين والمعاملة العادلة والمتساوية له .
املقصــود مــا هــرا املبــدأ ضــمان تــوفر احلمايــة الالزمــة للمســا ني ومتكيــنصم مــا ةارســة
حقوقصم كاملةو ما أ صا املشاركة يف التصويذ واالنت افو وكرلك حقصم يف احلصول علـر
نصيبصم ما اعرباحو وحقصم يف التصرف مبا ميلكـون مـا أسـصم كـالبي أو الـرها أو التحويـلو
وحقصم يف احلصول علـر املعلومـات املصمـة عـا املصـرف كتيـري النيـام اعساسـي للمصـرف أو
يف إصـ ــدار أسـ ــصم إضـ ــافيةو وكـ ــرلك الق ـ ـرارات املتعلقـ ــة باحليـ ــازة أو السـ ــيطرة علـ ــر

الرتخ ــي

املصرفو والعمليات االستثنائية مثل االندماد وبي حص

جوهرية ما أصول املصرف.

كما يعين هرا املبدأ ضمان املعاملـة العادلـة لكافـة املسـا ني وةايـة حقـوقصم وةـايتصم
مــا أي تعــارض بــني املصــاح احملتملــةو وخاصــة مســا ي اعقليــة وةــايتصم مــا أي عمــل يضــر
مبصاحلصم.
 .0الحفاظ عل حقو أصحاب المصالح.
يص ــدف ه ــرا املب ــدأ إىل احملافي ــة عل ــر حق ــوق أص ــحاف املص ــاح واحرتامص ــاو وض ــمان
البعــال مقابــل انتصــاك حقــوقصمو وكــرا حصــو م علــر املعلومــات الـ
حصــو م علــر التعــويو ّ

هتمصــم .ومــا أهــم أصــحاف املصــاح العــاملنيو ومــا حقــوقصم تــوفر احلمايــة الكاملــة ــم يف
حالــة إعــدادهم لتقــارير عــا ةارســات غــري قانونيــة أو غــري أخالقيــة مــا أي إج ـراءات تحديبيــة
قصم عند قيامصم برلكو وكرا توفر العدالة يف سياسات اعجور واملرتبات واحلوافز.
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 .3سالمة النرام الدا لي للمصرف.
يعــين هــرا املبــدأ ضــرورة متتـ الــنيم الداخليــة للمصــرف بالســالمة ومواكبــة التطــورات
والتح ــوالتو وم ــا أ صــا ت ــوفر إس ـرتاتيرية واض ــحة للمص ــرفو وت ــوفر نيــم حماس ــبية جي ــدة
وغريهــا مــا اعنيمــة .كمــا يعــين ضــرورة التوزي ـ الســليم واملناســا للمصــام واملســلوليات مــا
خ ــالل وج ــود هيك ــل إداري ة ــدد الص ــالحيات واملس ــلوليات جملل ــا اإلدارة واإلدارة العلي ــا
واملديريا التنبيريني والعاملني.
 .1كفاءة المراقبين وفعاليته .
يعين هرا املبدأ ضـرورة تـوفر الكبـاءة والبعاليـة للمـراقبني واملـراجعني واملـدققني الـداخليني
واخلارجينيو ومتكينصم ما القيام بدورهم علر أكمل وج .
 .5تحقيي اإلفصا والشفافية.
ويع ــين حتقي ــق اإلفص ــاح والش ــبافية والوض ــوح ع ــا البيان ــات املالي ــة املنش ــورة يف التق ــارير
الســنوية واملرحليــةو وكــرلك اإلفصــاح عــا كافــة أعمــال وأنشــطة املصــرف واإلدارة مبــا يف ذلــك
الوض املـا وامللكيـة واإلدارةو ونشـر ذلـك مـا خـالل قنـوات بـأ مـا أ صـا املوقـ اإللكـرتول
للمصرف.
 .6مسئوليات مجلس اإلدارة.
يعــين ضــمان كبــاءة أعضــاء علــا اإلدارة ومتــتعصم بالتحهيــل الكامــلو وأن يتحملــوا كافــة
مســلولياهتم يف اإلشـراف علــر اإلدارة وحتقيــق عائــد مناســا للمســا ني ومنـ تعــارض املصــاح
ووضـ ـ أه ــداف اعداء ومراقب ــة التنبي ــر وخط ــع العم ــل الرئيس ــة وسياس ــة امل ــاطر واملوازن ــات
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التقديرية والعمل علر حتقيق الكباءة التشييلية واالقتصادية للمصرفو واعهم مسلوليتصم عـا
قوة املركز املا للمصرف ومتانت وسالمت .
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المبادا التي تمتاز بها المصارف اإلسالمية.

استنادا إىل اخلصوصية ال متتاز اا املصارف اإلسالمية عما سواها ما الشركات
واملصارف التقليديةو وإضافة إىل ما سبق عرض و متتاز احلوكمة يف املصارف اإلسالمية
باملباد التالية:
 -7التركيز عل الحفـاظ علـ مصـالح أصـحاب حسـابات االسـتثمار المطلقـة والمقيـدة
"المودعين".
علـ ــر الـ ــرغم مـ ــا تنـ ــاول مبـ ــاد حوكمـ ــة الشـ ــركات الصـ ــادرة عـ ــا منيمـ ــة التعـ ــاون
االقتص ــادي والتنمي ــة  )OECDومب ــاد احلوكم ــة يف املص ــارف الص ــادرة ع ــا ن ــة ب ــازل
للرقابة املصرفية العاملية ملبدأ احلبامه علر حقوق املودعنيو فان ذلـك كـان باإلشـارة السـريعة
ضما مبدأ احلبامه علر حقوق أصحاف املصاحو باعتبار أن أسـاس التعامـل بـني املـودعني
املقرض ــني) أو أص ــحاف الس ــندات وب ــني الش ــركات واملص ــارف التقليدي ــة يق ــوم عل ــر مب ــدأ
البائدة الثابتة احملددة مسبقاو فصم ال يشاركون املسا ني أصـحاف اعسـصم) يف مـا حققتـ
املنشــحة مــا ربــأ أو خســارةو وإ ــا يصمصــم احلصــول علــر البائــدة احمل ـددة مســبقا عم ـوا م
املودعــة يف املنشــحة .1أمــا يف املصــارف اإلســالمية فــاعمر خمتلــف متامــا فحســاس التعامــل بــني
املــودعني واملصــرف يقــوم علــر أســاس املشــاركة بــالربأ واخلســارةو وهــرا يعــين أن املــودعني يف
املصـ ــارف اإلسـ ــالمية يتحملـ ــون خمـ ــاطر عاليـ ــة مقارنـ ــة بيـ ــريهم مـ ــا املـ ــودعني يف املنشـ ــات
 - 1السـعيدو هالـة :تطبيـق احلوكمـة يف البنـوك العامـةو Corporate Governance In State Owned
 Banksو انيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإللك ـ ـ ـ ـ ـ ــرتول ملنت ـ ـ ـ ـ ـ ــدى التموي ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي عل ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابع:
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
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اعخــرىو وهــو مــا يســتلزم إدارة عادلــة ورقابــة فاعلــة وشــبافية تامــة توضــأ حقــوق وواجبــات
ك ــل ط ــرف1و مبع ـ ـ ض ــرورة الرتكي ــز واالهتم ــام باحلب ــامه عل ــر مص ــاح أص ــحاف الودائ ـ ـ
االستثمارية "املـودعني"و وكـرا أصـحاف االسـتثمارات املقيـدةو ومتكيـنصم مـا كافـة حقـوقصم
ومــا أ صــا تــوفري املعلومــات ــم حــول أســا توزيـ اعربــاح قبــل فــتأ حســابات االســتثمار
وخاصــة نســبة املشــاركة يف اعربــاح واخلســائرو وهــو مــا ت اعخــر بـ مــا قبــل مصــرف ســوريا
املركزي.0
 -8كفاءة وفعالية هيئة الرقابة الشرعية.
إن اعط ـراف املعني ــة بتطبي ــق حوكم ــة الش ــركات ه ــم س ــة أط ـرافو وه ــم املس ــا ون
وعلا اإلدارة واإلدارة وأصحاف املصاح واحلكوم.و أمـا يف املصـارف اإلسـالمية فصنـاك طـرف
ســادسو هــو هيلــة الرقابــة الشــرعيةو وهــي هيلــة مســتقلة مصمتصــا الرقابــة علــر شــرعية عمليــات
املصـرف والتحكــد مــا مطابقــة أعمــال املصــرف للشـريعة اإلســالمية .و ــرا فــال بــد مــا االهتمــام
باإلفصــاح والشــبافية عــا عمــل ا يلــة وقيامصــا بــدورهاو وكــرلك ضــرورة تــوفر الكبــاءة والبعاليــة
ععضــاء هيلــة الرقابــة الشــرعية يف أداء دورهــم باإلفتــاء علــر املســائل الشــرعية املعروضــة علــيصم
املتعلقـة بعمليـات املصـرف ودورهـم الرقـاو علـر شـرعية عمليـات املصـرف والتحكـد مـا مطابقــة
كاف ــة أعم ــال املص ــرف للشـ ـريعة اإلس ــالمية..ويف ه ــرا الس ــياق ش ــدد عل ــا اخل ــدمات املالي ــة
 - 2بورقبــةو شــوقي :احلوكمــة يف املصــارف اإلســالميةو علــة كليــة العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيريو جامعــة فرحــات عبــاسو
سطيفو ا زائرو0222و ص 15و.14
 - 1مصـرف ســورية املركـزي :دليــل احلوكمـة لــدى املصــارف اإلسـالمية العاملــة يف ا مصوريـة العربيــة الســوريةو 0222/4/1مو
ص.02
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اإلسـ ــالمية علـ ــر ضـ ــرورة أن يبقـ ــر تنـ ــوع اآلراء الشـ ــرعية مـ ــا اخلصـ ــائ

الدائمـ ــة للمصـ ــارف

اإلســالميةو وجيــا أن ةصــل املراجعــون الــداخليون واملراقبــون الشــرعيون علــر التــدريا الــالزم
واملناســا لتحســني مصــاراهتم مــا حيــأ مراجعــة مــدى االلت ـزام بححكــام الش ـريعة اإلســالمية1و
كمــا جيــا علــر املصــرف االلت ـزام بق ـرارات ا يلــة الش ــرعية املركزيــة – يف ح ــال وجوده ــا  -أو
اإلفصاح عا سبا عدم االلتزام بقراراهتا.
كما يعين ذلك ضرورة تقيد املصارف اإلسالمية بالقواعد الشرعيةو يأ تكـون هـي
احلاكمـة لكافــة أعمــال وأنشــطة املصــرف .وجيــا أن تلتــزم املصــارف التزامــا كــامال بتطبيــق تلــك
القواع ــد يف ك ــل معامالهت ــاو مب ــا ذل ــك احتس ــاف نت ــائف عم ــل ه ــرا املص ــارفو باإلض ــافة إىل
االهتمـام بالشــبافية واإلفصــاحو وخاصــة عنـد تبصـيل العقــود وحتديــد شــروطصا وأحكامصــا بدقــة
ما الناحيتني الدينية والتنييمية مبا يبتعد عا أي تدليا أو غرر أو جصالة.0
 -9مراعاة المعايير المحاسبية اإلسالمية.
تتميـز املصــارف اإلسـالمية بشــمولية اعنشـطة الـ متارسـصاو حيــأ متـارس أنشــطة تــدخل
يف وهائف البنوك التقليدية مجيعا عدا ما هو خمـالف للشـريعة اإلسـالميةو فصـي تبـتأ احلسـابات
ا اريــة وتقبــل اإليــداعات ومت ــول القطــاع الترــاري والصــناعي والزراعــي والعقــاري واملس ــا ة يف

 - 2علا اخلدمات املالية اإلسالمية :املباد اإلرشادية لضوابع إدارة املؤسسات ال تقتصر علر تقد خدمات مالية
إسالميةو إصدار 0222و ص.12-2
 - 0ا بــريو أةــد بــا عبــد الــرةا :احلوكمــة واملصــارف اإلســالميةو انيــر ذلــك علــر موق ـ منتــدى التمويــل اإلســالمي علــر
الرابعhttp://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657 :
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رأمســال الشــركات وغريهــا .1ولــرلك فــان الدراســة تشــدد علــر ضــرورة املعا ــة احملاســبية الســليمة
والصــحيحة لكاف ـة عمليــات وأنشــطة املصــرف وأن تراع ـر يف كــل هــرا النقــاا وغريهــا املع ــايري
احملاسبية اإلسالميةو وهو ما يعين كـرلك ضـرورة تـوافر اعنيمـة احملاسـبية السـليمة الـ تبـي اـرا
اليــرضو وأن يتمتـ احملاســبون املــاليون يف املصــرف بالكبــاءة واخلــربة العاليــةو كمــا أن ـ ال بــد مــا
إعطائصم الدورات والتدريبات الكافية يف هرا اجملال.

 -42الدقة المحاسبية في احتساب الزكاة وتسجيلها في التقارير المالية المنشورة.
إذ ال ب ــد م ــا الدق ــة يف احتس ــاف الزك ــاةو واعتم ــاد أس ــاليا حماس ــبية مناس ــبة وواض ــحة
وموض ــوعة عل ــر ض ــوء النســا واملق ــادير لزك ــاة اعم ـوال املوج ــودة يف البق ـ اإلس ــالميو وك ــرلك
ضرورة توفر الشبافية واإلفصاح عند تسريلصا يف التقارير املالية.
 -44التأكد من صحة العمليات المصرفية من الناحية الشرعية.
يُقصـد بـ ضـرورة التـزام املصـارف اإلســالمية يف معامالهتـا بالصــدق والصـراحة والوضــوح

واملكاشــبة التامــة بــني املصــرف واملتعــاملني مع ـ وكــرا العــاملني في ـ و كمــا يعــين ضــرورة أن تقــوم
املصــارف اإلســالمية ةثلــة مبرــالا إداراهتــا وإداراهتــا بب ـرل قصــار ا صــد حلســا اختيــار اعف ـراد
الــريا ســيتولون إدارة اعم ـوال س ـواء مــا بــني موهبي ـ أو مــا بــني عمالئ ـ الــريا ســيتم إتاحــة

 - 2سـ ــليمانو حمم ــد مصـ ــطبر :حوكم ــة الشـ ــركات ومعا ــة البس ــاد امل ــا واإلداريو ال ــدار ا امعي ــةو مص ــرو ا /اعوىلو
0222مو ص.335
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اعموال م إلدارهتـاو كمـا يعـين اختيـار أرشـد السـبل لتوهيـف املـال وإ ائـ وإدارتـ إدارة رشـيدة
دون إسراف أو تقتريو وبالشكل الري يبي اجة اعفراد وحاجة اجملتم اإلسالمي.1

 - 2املرج نبس و ص.337
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وانياً :الدراسة الميدانية.
تشمل عينة الدراسة مجيـ مـدراء اإلدارات ونـواام ورءسـاء اعقسـام يف اإلدارات العامـة
للمصارف اإلسـالمية اليمنيـة الكائنـة يف العاصـمة صـنعاء وعـددها أربعـة مصـارفو إذ ت توزيـ
 )005اســتمارة اســتبيانو بلــا عــدد املعــاد منصــا والصـاحلة للتحليــل  )127اســتبانة مبـا نســبت
 )%88ما إمجا االستمارات املوزعة.
ومــا أجــل حتقيــق أهــداف الدراســة إعــدت اســتمارة اســتبيان خمصصــة عغ ـراض معا ــة
أسللة الدراسة ال سبق عرضصاو وذلك علر النحو التا :
 -1إعداد استمارة استبيان أولية ما أجل است دامصا يف مج البيانات واملعلومات.
 -0االستبادة ما الدراسات السابقة يف تصميم استمارة االستبيان.
 -3عرض االستمارة علر احملكمني ما اجل اختبار مدى مالءمتصا م البيانات.
 -4توزي االستمارة علر مجي أفراد العينة م البيانات الالزمة للبحأ.
وقد ت تقسيم استمارة االستبيان إىل جزأيا ا:
ا ـزء اعول :خيــت بالبيانــات واملعلومــات الش صــية عف ـراد عينــة الدراســةو ويتضــما
الوهيبةو واملؤهل العلميو والت ص العلميو وسنوات اخلربة العملية).
ا ــزء الثــال :ةتــوي هــرا ا ــزء علــر عموعــة مــا البقـرات البــالا عــددها  02فقــرة) إذ
إن البق ــرة م ــا  )3-1تتعل ــق بالبرض ــية اعوىل الـ ـ تتعل ــق باحلب ــامه عل ــر حق ــوق املس ــا ني
ومعاملتصم معاملة عادلةو أما البقرة ما  )2-4فتتعلق بالبرضية الثانية اخلاصـة باحلبـامه علـر
حقــوق أصــحاف املصــاحو وأمــا البقــرة مــا  )12-7فتتعلــق بالبرضــية الثالثــة اخلاصــة بتــوفري
متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورةو وأمــا البقــرة مــا )02-11
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فتتعل ــق بالبرض ــية الرابع ــة اخلاص ــة بتحدي ــد ص ــالحيات ومس ــلوليات عل ــا اإلدارة واإلدارات
التنبيرية وهيلات الرقابة الشرعية.
أ :تحليم البيانات اإلحصائية للدراسة .
اعتُمــد علــر احلــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة  )SPSSيف عمليــة التحليــل واختبــار

البرضياتو حيأ استُ دمذ الوسائل اإلحصائية التالية:
 .1اختبار كرونباخ ألبا ملعرفة مدى ثبات أداة الدراسة ومدى مصداقية آراء العينة.

 .0التكرارات والنسا امللوية حلساف تكرار ونسبة البيانات العامة للمشاركني يف العينة.
 .3املتوس ــع احلس ــاو امل ــوزون امل ــرجأ حس ــا اعوزان) واالاـ ـراف املعي ــاري ملعرف ــة متوس ــع آراء
العينة املشاركة يف الدراسة ومدى ااراف إجابات العينة عا متوسطصا.
 .4درجة الثقة  %25لدرجة املوافقة لتعميم النتائف علر عتم البحأ.
 .5التقدير اللبيي لتبسري مع املتوسع ودرجة املوافقة.
 .2حتليــل التبــايا  Fاملتعــدد

Way Anova

 )Oneملعرفــة داللــة البــروق يف آراء العينــة حســا

متيرياهتـا الش صــية الـ تتكــون مـا ثــالا فلــات فـحكثر الوهيبــة واملؤهـل العلمــي والت صـ
وسنوات اخلربة).
 .7أُجـ ـ ــري اختبـ ـ ــار كرونبـ ـ ــاخ ألبـ ـ ــا) للتحكـ ـ ــد مـ ـ ــا درجـ ـ ــة ثبـ ـ ــات االسـ ـ ــتبيان وصـ ـ ــدق إجابـ ـ ــات
العينة علي .
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جدول رق ( )4يوضأ نتائج ا تبار كرونباخ (ألفا) ألداة البحث:
المحاور الرئيسة

عدد

درجة الثبات

درجة المصداقية

الفقرات

Alpha

Alpha

3

5024%

7024%

4

8328%

2125%

12

2020%

22%

احلبامه علر حقوق أصحاف املصاح

3

77%

87.88728%

إجمالي االستبيان

09

9338%

9639%

احلب ـ ــامه عل ـ ــر حق ـ ــوق املس ـ ــا ني ومع ـ ــاملتصم معامل ـ ــة
عادلة ومتكافلة
تــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات
املالية املنشورة
حتدي ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــالحيات ومس ـ ـ ـ ـ ــؤوليات علـ ـ ـ ـ ـ ــا اإلدارة
واإلدارات التنبيرية وهيلات الرقابة الشرعية

½

يتضــأ مــا ا ــدول رقــم  )1أن قيمــة معامــل الثبــات عداة مج ـ البيانــات بشــكل عــام
جاءت بنسبة )%2328و وهرا يعين أ ا جاء بنسبة ثبات مرتبعـة .وجـاءت نسـبة املصـداقية
إلجاب ــات العين ــة )%2222و وه ــرا يع ــين أن درج ــة مص ــداقية اإلجاب ــات مرتبع ــة ج ــداو وأن
العينة مترانسة يف االسترابة علر االستبيانو وأن قابلية التعميم علر عتم البحأ ةتازة.
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ب :النتائج اإلحصائية للدراسة:


النتائف اإلحصائية لقياس مدى تطبيق احلوكمة يف املصارف اإلسالمية
اليمنية.

مل

يف ا دول رقم  )0أدنااو أن متوسع
أكدت نتائف التحليل النصائية وال تتل
موافقة عينة الدراسة حول مدى تطبيق املصارف اإلسالمية اليمنية ملباد احلوكمة تراوحذ
بني نسبة  )%2222و )%2425و وهي نسبة متوسطة) تقتضي ضرورة اهتمام املصارف
اإلسالمية اليمنية بالتطبيق اعمثل ملباد احلوكمة ومعا ة أوج القصور يف عاالت تطبيق
تلك املباد و وال ستتبني ما خالل العرض التحليلي املوجز لنتائف اختبار صحة البرضيات
ال بنيذ عليصا هرا الدراسة.
جدول رق ( :)0ملخص نتائج اإلستبيان حس المتغيرات ودرجة موافقة
العينة.

الـ ـ ـ ـ ـ ــر
تبة

احملاور

املتوسع

1

احلبـ ـ ــامه علـ ـ ــر حقـ ـ ــوق
املسـ ـ ـ ــا ني ومعـ ـ ـ ــاملتصم
معاملة عادلة ومتكافلة

32725

االاراف
املعياري
22724

درجة
املوافقة
7523%

مدى املوافقة للمرتم
بدرجة الثقة %25
النسبة
النسبة
الدنيا
العليا
7823%

7023%

احلكم
متوفرة
بدرجة
كبرية
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ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفري متطلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلفص ـ ـ ـ ـ ــاح والش ـ ـ ـ ـ ــبافية
بالنســبة للبيانــات املاليــة
املنشورة
حتديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات
ومسـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليات علـ ـ ـ ـ ـ ــا
واإلدارات
اإلدارة
التنبيرية وهيلات الرقابة
الشرعية
احلبـ ـ ــامه علـ ـ ــر حقـ ـ ــوق
أصحاف املصاح

المتوسي العام لالستبيان

32424

22212

2821%

7125%

2422%

متوفرة
بدرجة
كبرية

32154

22822

2321%

2221%

2222%

متوفرة
بدرجة
متوسطة

32231

222..

222%

33359

23704

6730%

متوفرة
 5722% 2423%بدرجة
متوسطة
متوفرة
 6135% 6939%بدرجة
متوسطة

ه ــرا وق ــد ج ــاءت النت ــائف التحليلي ــة الختب ــار فرض ــيات الدراس ــة اعرب ـ عل ــر النح ــو
التا :


نتائج ا تبار صحة الفرضية األول .
كمـ ــا هـ ــو موضـ ــأ يف ا ـ ــدول رقـ ــم )0و يُالحـ ــع أن فرضـ ــية احلبـ ــامه علـ ــر حقـ ــوق

املسـ ــا ني ومعـ ــاملتصم معاملـ ــة عادلـ ــة ومتكافلـ ــة) جـ ــاء مبتوسـ ــع  )32725وبدرجـ ــة موافقـ ــة
)%7523و وهـ ــو مـ ــا يعـ ــين أن احلبـ ــامه علـ ــر حقـ ــوق املسـ ــا ني ومعـ ــاملتصم معاملـ ــة عادلـ ــة

ومتكافل ــة مت ــوفر بدرج ــة كب ــرية يف املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة العامل ــة يف العاص ــمة ص ــنعاء.
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ومبعـ آخــر رفــو البرضــية الـ تــن
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علــر أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة ال تقــوم باحلبــامه

علر حقوق املسا ني ومعاملتصم معاملة عادلة ومتكافلـة)و إال أنـ وعلـر الـرغم مـا ذلـك فـان
نسبة القصور تعد واضحة فيمـا يتعلـق بتطبيـق املصـارف اإلسـالمية اليمنيـة ـرا املبـدأو وهـو مـا
قد تتضأ أسباب يف اآليت:

 تــدل مســتوى العدالــة يف نيــام الرواتــا واعجــور للعــاملني يف البنــك باملقارنــةم ـ البنــوك واملؤسســات املنافســةو حيــأ تترــاوز درجــة موافقــة العينــة علــر
عدالة نيام الرواتا واعجور مقارنة م البنوك اعخرى نسبة .)%5221

 ت ــدل كب ــاءة وفاعلي ــة قنـ ـوات االتص ــال اخلاص ــة بتوص ــيل املعلوم ــات املناس ــبةعصحاف املصـاحو إذ بليـذ درجـة املوافقـة يف حـرص إدارة البنـك علـر تـوفري
املعلومات املناسبة عصـحاف املصـاح مـا خـالل قنـوات اتصـال نشـطة وفعالـة
نسبة  )%2521فقع.

 الت ـ ـزام إدارة البنـ ــك قـ ــوق أصـ ــحاف املصـ ــاح احملـ ــددة ـ ــم مبوج ـ ــا الل ـ ـوائأوالق ـواننيو مبــا يف ذلــك تعويضــصم عــا أي أض ـرار تلحــق اــمو جــاءت بدرجــة
موافقة تتعدى .)%2222


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

املالية املنشورة) جاءت مبتوسع  )32424وبدرجـة موافقـة )%2821و اعمـر الـري يعـين أن
تــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورة متــوفر بدرجــة كبــرية يف
املصارف اإلسالمية اليمنيـةو وهـو مـا يعـين كـرلك رفـو البرضـية الـ تـن

علـر أن املصـارف
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اإلس ــالمية اليمنيـ ــة ال تق ــوم بتـ ــوفري متطلبـ ــات اإلفص ــاح والشـ ــبافية بالنس ــبة للبيانـ ــات املاليـ ــة
املنشورة) .ومبع آخر فان املصارف اإلسالمية باليما تعمل علـر إعـداد املعـايري احملاسـبية الـ
متكــا عمــالء تلــك املصــارف مــا الرجــوع إليصــا واالطــالع علــر تلــك الق ـوائم املاليــة اخلاصــة
بالتدفقات النقدية وسبل توهيبصا حسا أحكام الشريعة اإلسالمية.
وباملنصري ــة السـ ــابقة نبسـ ــصا فان ـ ـ ورغـ ــم رفـ ــو البرض ــية إال أن املالحـ ــع مـ ــا النتـ ــائف
التبص ــيلية ــرا البرض ــية أن أس ــباف ض ــعف أداء املص ــارف يف تطبي ــق ه ــرا املب ــدأ ترتك ــز عل ــر
التوا فيما يحيت:

 أن إدارة البنك ال حترص بشكل كايف علر توفري معلومـات كافيـة وشـبافة عـاأهــدافصا وخططص ــا املس ــتقبلية وع ــا امل ــاطر املني ــورة حالي ــا ومس ــتقبالو إذ
تتراوز درجـة املوافقـة علـر فقـرة حـرص البنـك علـر تـوفري املعلومـات حـول مـا
سبق نسبة .)%2222

 مســتوى حــرص البنــك علــر الشــبافية واإلفص ـاح عــا حســابات االســتثماراتاملقيدة ال تعرض خـارد امليزانيـة كانـذ متوسـطةو إذ تترـاوز درجـة املوافقـة
يف أن البن ـ ــك ة ـ ــرص عل ـ ــر اإلفص ـ ــاح ع ـ ــا البيان ـ ــات خ ـ ــارد امليزاني ـ ــة نس ـ ــبة
.)%2422

 بعو التدل يف درجة التزام إدارة البنـك بتـوفري معلومـات كافيـة عـا العمليـاتاملاليـ ــة م ـ ـ اعط ـ ـراف ذوي العالقـ ــة م ـ ـ البنـ ــكو حيـ ــأ إن درجـ ــة املوافقـ ــة
تتراوز نسبة .)%7120
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 القص ــور النس ــي يف نش ــر البنــك لبيانات ـ املالي ــة ال ـ عض ـ لش ــروا اإلفص ــاحالعام بشكل دوري وبشبافية ومدققة وفقا للمعايري الصـادرة عـا هيلـة احملاسـبة
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية واملعــايري الدوليــة اعخــرىو إذ وصــلذ
درجة املوافقة علر هرا البقرة إىل نسبة  )%7721فقع.


نتائج ا تبار صحة الفرضية الثالثة.
أمـ ــا فيمـ ــا يتعلـ ــق ببرضـ ــية حتديـ ــد صـ ــالحيات ومسـ ــلوليات علـ ــا اإلدارةو واإلدارات

التنبيري ـ ــةو وهيل ـ ــات الرقاب ـ ــة الش ـ ــرعية) فق ـ ــد ج ـ ــاءت مبتوس ـ ــع  )32154وبدرج ـ ــة موافق ـ ــة
)%2321و وه ـ ـ ــرا يع ـ ـ ــين أن حتدي ـ ـ ــد ص ـ ـ ــالحيات ومس ـ ـ ــلوليات علـ ـ ـ ــا اإلدارةو واإلدارات
التنبيريــةو وهيلــات الرقابــة الشــرعية متــوفر بدرجــة متوســطة يف املصــارف اإلســالمية اليمنيــةو ةــا
يعين رفو البرضية ال تن

علر أن اللوائأ والنيم يف املصارف اإلسـالمية اليمنيـة ال حتـدد

بوضوح صالحيات ومسلوليات علا اإلدارةو واإلدارات التنبيريةو وهيلات الرقابة الشرعية).
وميكا التعرف علر أسباف تدل مستوى التطبيق اعمثل را البرضية يف املصارف
اإلسالمية اليمنية .ما خالل عرض النتائف البرعية للبقرات اخلاصة ارا البرضية مرتبة
سا درجة القصورو إذ كانذ النتائف علر النحو التا :

 تقوم إدارة البنك باعطاء دورات تدريبية للعاملني فيصا للتعريف مبباد احلوكمةوكيبية حتقيقصا :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )02048وبدرجة موافقة
.)%4522
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 يوفر علا اإلدارة واإلدارة العليا احلماية الالزمة للعاملني الريا يعدون تقارير عاةارسات غري قانونية أو غري أخالقية ما أي إجراءات تحديبية مباشرة أو غري
مباشرة :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )02587وبدرجة موافقة .)%5127
 لدي أعضاء علا اإلدارة دراية تامة باحلوكمةو ويعملون علر حتقيقصا :جاءت هراالبقرة مبتوسع  )02722وبدرجة موافقة .)%5421

 هتدف إدارة البنك ما تطبيق مباد احلوكمة إىل حتقيق ا ودة يف أعما ا :جاءتهرا البقرة مبتوسع  )02705وبدرجة موافقة .)%5425

 خيض علا اإلدارة للمساءلة ما قبل املسا ني يف اجتماعات ا معية العمومية:جاءت هرا البقرة مبتوسع  )02705وبدرجة موافقة .)%5425

 تبصم إدارة البنك احلوكمة وتسعر إىل حتقيقصا :جاءت هرا البقرة مبتوسع )02782وبدرجة موافقة .)%5528

 ال يستيل ذوو العالقة بالبنك عالقتصم ومناصبصم يف احلصول علر متويالت ميسرةوجاءت هرا البقرة مبتوسع  )32222وبدرجة موافقة .)%2222

 أعضاء علا اإلدارة واملديرون التنبيريون يتمتعون بالكباءة يف شيل مواقعصمالقياديةو جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32283وبدرجة موافقة .)%2127

 خيض املدراء التنبيريني للمساءلة ما قبل أعضاء علا اإلدارة :جاءت هرا البقرةمبتوسع  )32174وبدرجة موافقة .)%2325
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 يلتزم أعضاء علا اإلدارة بعدم تعارض مصاحلصم م مصلحة البنك عند أداءأعما م :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32002وبدرجة موافقة .)%2424

 يتمت أعضاء علا اإلدارة باالستقاللية عا اإلدارة التنبيرية :جاءت هرا البقرةمبتوسع  )32022وبدرجة موافقة .)%2523

 ةدد النيام الداخلي للبنك بوضوح الصالحيات والواجبات اخلاصة مبرلااإلدارة :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32075وبدرجة موافقة .)%2525

 وجود قنوات اتصال واضحة بني هيلة الرقابة الشرعية واعجصزة الرقابية اعخرىوأ صا نة املراجعةو واملراج الداخليو واملراج اخلارجي :جاءت هرا البقرة
مبتوسع  )32084وبدرجة موافقة .)%2527

 تقوم هيل ة الرقابة الشرعية بتقد النصأ واملشورة للمراج اخلارجي وإلدارة البنكحول املعا ات احملاسبية اخلاصة بصيا االستثمار املالية اإلسالمية :جاءت هرا
البقرة مبتوسع  )32452وبدرجة موافقة .)%2220

 حترص إدارة البنك علر احلبامه علر استقاللية املدقق اخلارجي و ان التدقيقووتستريا القرتاحاهتم وتوصياهتم :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32482وبدرجة
موافقة .)%2227

 حترص هيلة الرقابة الشرعية علر وض خطة شاملة تسري وفقا ا ملراقبة ومراجعةوفح

وتدقيق مجي أنشطة املصرف :جاءت هرا البقرة مبتوسع )32204

وبدرجة موافقة .)%7025
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 يلتزم أعضاء علا اإلدارة باللوائأ والتعميمات ال يصدرها البنك املركزي خبصوصمتويل أعضاء علا اإلدارة وذوي العالقة م البنك :جاءت هرا البقرة مبتوسع
 )32240وبدرجة موافقة .)%7028

 تتمت هيلة الرقابة الشرعية باالستقاللية التامة عا كل ما علا اإلدارة واإلدارةالتنبيرية للبنك :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32712وبدرجة موافقة
.)%7423

 -تقوم هيلة الرقابة الشرعية بوض

اذد العقود ومراجعة العمليات االستثمارية

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


نتائج ا تبار صحة الفرضية الرابعة.
وفيمــا خيـ

فرضــية احلبــامه علــر حقــوق أصــحاف املصــاح) فــان نتــائف التحليــل تبــني

أ ــا ج ــاءت مبتوس ــع  )32231وبدرج ــة موافق ــة  )%2222وه ــرا يع ــين أن احلب ــامه عل ــر
حق ــوق أص ــحاف املص ــاح مت ــوفر بدرج ــة متوس ــطة يف املص ــارف اإلس ــالمية اليمني ــة العامل ــة يف
العاصــمة صــنعاءو ةــا يشــري إىل رفــو البرضــية الـ تــن

علــر أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة

ال تقوم باحلبامه علر حقوق أصحاف املصاح).
وميكــا التع ــرف عل ــر م ـواطا القص ــور فيم ــا يتعلــق بتطبي ــق مب ــدأ احلب ــامه عل ــر حق ــوق
أص ــحاف املص ــاح م ــا خ ــالل ع ــرض النت ــائف التحليلي ــة البرعي ــة الختب ــار ه ــرا البرض ــيةو وق ــد
كانذ كالتا :
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 تتوفر العدالة يف نيام الرواتا واعجور للعاملني يف البنك باملقارنة م البنوكواملؤسسات املنافسة :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )02525وبدرجة موافقة
.)%5221
 حترص إدارة البنك علر توفري املعلومات املناسبة عصحاف املصاح ما خاللقنوات اتصال نشطة وفعالة :جاءت هرا البقرة مبتوسع  )32057وبدرجة موافقة
.)%2521
 تلتزم إدارة البنك قوق أصحاف املصاح احملددة م مبوجا اللوائأ والقواننيو مبايف ذلك تعويضصم عا أي أضرار تلحق ام :جاءت هرا البقرة مبتوسع
 )32332وبدرجة موافقة .)%2222
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النتائج والتوصيات.
أوالً :النتائج

س ــعذ ه ــرا الدراس ــة إىل الكش ــف ع ــا م ــدى تطبي ــق مب ــاد احلوكم ــة يف املص ــارف
اإلسالمية اليمنيةو وقد أهصر حتليل البيانات الواردة يف هرا الدراسة عموعة مـا النتـائف ميكـا
تل يصصا يف هرا السياق باآليت:
 .1أهصرت نتائف الدراسة أن املصارف اإلسالمية اليمنيـة بشـكل عـام تطبـق مبـاد احلوكمـة
املتعـارف عليصــا مـ االلتـزام مبراعــاة الطبيعــة اإلسـالمية املميــزة ــاو وذلـك بدرجــة متوســطة
تراوحذ بني نسبة  )%2222و .)%2425
 .0أهصــرت نتــائف الدراســة أن املصــارف اإلســالمية اليمنيــة تلتــزم مببــدأ احلبــامه علــر حقــوق
املس ــا ني فيص ــا ومع ــاملتصم معامل ــة عادل ــة ومتكافل ــةو ومبس ــتوى مرتبـ ـ وبدرج ــة موافق ــة
.)%7523
 .3أهصـ ــرت نتـ ــائف الدراسـ ــة أن املصـ ــارف اإلسـ ــالمية اليمنيـ ــة تقـ ــوم باحلبـ ــامه علـ ــر حقـ ــوق
أصـحاف املصــاحو وأن درجــة التزامصـا اــرا املبــدأ كانــذ مبسـتوى متوســع وبدرجــة موافقــة
.)%2222
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 .4بينذ النتـائف عـدم العدالـة يف نيـام الرواتـا واعجـور للعـاملنيو إذ بينـذ أن موافقـة أفـراد
العينة علر ذلك كانذ بدرجة  )%5221وبتقدير لبيي موافق بدرجة قليلة).
 .5أهصرت نتائف الدراسة أن املصارف اإلسالمية اليمنية توفر متطلبـات اإلفصـاح والشـبافية
بالنسبة للبيانات املالية املنشورةو حيأ إن التزامصا ارا املبدأ هـو مبسـتوى مرتبـ وبدرجـة
موافقـ ــة )%2821و ويُشـ ــار يف هـ ــرا السـ ــياق إىل أن إجابـ ــات أعضـ ــاء هيلـ ــات الرقابـ ــة
الش ــرعية عل ــر اس ــتمارات االس ــتبيان اخلاص ــة ا ــم كان ــذ تب ــني أن املص ــارف اإلس ــالمية
اليمنيــة ال تقــوم بتــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورةو
وهــرا يــدل علــر أن املصــارف اإلســالمية ال تق ــوم بتــوفري متطلبــات اإلفص ــاح والشــبافية
للبيانات املاليـة اخلاصـة بالعمليـات الـ

ـا طبيعـة خاصـة متيزهـا عـا غريهـا مـا العمليـات

املالي ــةو حي ــأ إن درج ــة م ـ ـوافقتصم علـ ــر ذل ــك كان ــذ  )%0025وبتق ــدير لبيـ ــي ال
أوافق).
 .2أهصــرت نتــائف الدراســة أن الل ـوائأ والــنيم يف املصــارف اإلســالمية اليمنيــة حتــدد بوضــوح
الصــالحيات ومســلوليات علــا اإلدارة واإلدارات التنبيريــة وهيلــة الرقابــة الشــرعية فيصــاو
حيأ إن التزامصا ارا املبدأ هو مبستوى متوسع وبدرجة موافقة .)%2321
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وانياً :التوصيات
بعد عرض النتائف ال توصلذ إليصا هرا الدراسة فان ميكا تل ـي

أهـ التوصـيات

ال ـ يعتق ــد الباحث ــان أ ــا ض ــرورية وميك ــا االس ــتبادة منص ــا يف اجمل ــاالت ذات الص ــلة مبوض ــوع
الدراسةو وهرا التوصيات مبوبة علر النحو التا :
أوالً :توص ـ ــي الدراس ـ ــة المص ـ ــارف اإلس ـ ــالمية  -ةثل ـ ــة مبر ـ ــالا اإلدارة واإلدارات العلي ـ ــا
وا معيات العمومية للمسا ني – باآلتي:
 -1رف مستوى االهتمام بتطبيق مباد احلوكمة م االلتزام مبراعاة الطبيعة اإلسالمية املميـزة
ا.
 -0رفـ مســتوى االهتمــام باحلبــامه علــر حقــوق العــاملنيو وأهــم هــرا احلقــوق تــوفري العدالــة
يف نيام الرواتا واعجور واحلوافز م.
 -3تــوفري متطلبــات اإلفصــاح والشــبافية بالنســبة للبيانــات املاليــة املنشــورةو واعخــر يف االعتبــار
الطبيعة اإلسالمية املميزة ا.
 -4زي ــادة االهتم ــام مبراجع ــة الل ـوائأ وال ــنيم املنيم ــة ــا ي ــأ تكب ــل ه ــرا الل ـوائأ وال ــنيم
التحديــد الواضــأ والســليم للصــالحيات واملســلوليات لكــل مــا علــا اإلدارة واإلدارات
التنبيرية وهيلة الرقابة الشرعية فيصا.
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 -5ضرورة تبعيل دور التقارير الشرعية ال متد علا اإلدارة واإلدارة العليا واملسـا ني ومجيـ
اعطـراف مبــدى شــرعية العمليــات الـ قــام اــا املصــرفو وكــرلك تبعيــل دور هيلــة الرقابــة
الشرعية والعمل علر استقالليتصا ملا ا مـا أ يـة يف تطبيـق مبـاد احلوكمـة يف املصـارف
اإلسالمية.
 -2ضــرورة تطبيــق القواعــد املصنيــة واعخالقيــة يف عمــل املصــارف اإلســالمية اليمنيــةو وضــرورة
متت ـ امل ـراقبني الشــرعيني واملــدققني الــداخليني واخلــارجني مبســتوى تعليمــي جيــد وتــدريا
مستمر م االطالع علر الكتا والدوريات والنشرات واجملالت املت صصة الـ تسـاهم
يف التعريف مبتطلبات تطبيق مباد احلوكمة يف املصارف اإلسالمية اليمنية.
 -7ضـرورة العمــل علــر نشــر مبصــوم وثقافــة احلوكمــة لــدى كافــة اعطـراف الداخليــة واخلارجيــة
ذات العالق ــةو وب ــاعخ

الع ــاملنيو وذل ــك م ــا خ ــالل إعط ــاء دورات تدريبي ــة وإص ــدار

النشـ ـرات والتعليم ــات الـ ـ تعك ــا دور وأ ي ــة احلوكم ــة وااللتـ ـزام مببادئص ــا يف املص ــارف
اإلسالمية اليمنية.
وانياً :توصي الدراسة السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركـزي والحفومـة فـي الجمهوريـة
اليمنية باآلتي:
 -1ضــرورة تطبيــق احلوكمــة داخــل البنــك املركــزي اليمــين نبس ـ ح ـ يكــون القــدوة ليــريا مــا
الشركات واملصارف اليمنية اعخـرىو وحـ يتسـ لـ فـرض تطبيـق احلوكمـة يف املصـارف
اليمنية ومراقبة ذلك التطبيق.
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 -0ضرورة توفري اإلطار املؤسسي والقانول الري ميثل بيلة مناسبة لتطبيق مبـاد احلوكمـة يف
الشركات واملنشحة املالية وخاصة املصارف اإلسالمية.
 -3التعري ــل يف إص ــدار التعليم ــات اخلاص ــة بض ــرورة تطبي ــق احلوكم ــة يف املص ــارف التراري ــة
واإلسالمية اليمنية والرقابة علر ذلك التطبيق.
 -4نشر مبصوم وثقافة احلوكمة لـدى كافـة العـاملني واملـوهبني يف البنـك املركـزيو مـا خـالل
إصـ ــدار النش ـ ـرات وال ـ ــدوريات والتعليم ـ ــات ال ـ ـ تعك ـ ــا دور وأ ي ـ ــة احلوكمـ ــة وااللت ـ ـزام
مببادئصا.
 -5توصــي الدراســة احلكومــة اليمنيــة بح يــة تــوفري املتطلبــات الالزمــة إلنشــاء ســوق لــألوراق
املالية يف اليما باعتبارا املرتكز الرئيا لتطبيق مباد احلوكمة.
والثاً :توصي الدراسة الباحثين واألكاديميين المتخصصين بضرورة:
إج ـراء املزيــد مــا الدراســات والبحــوا حــول احلوكمــة وخاصــة يف القطــاع املصــريف واإلســالمي
من بشكل خاصو لتعميق فصمصا وأ يتصاو وال سيما فيما يتعلق بدور أعضـاء هيلـات الرقابـة
الشرعية يف تعزيز احلوكمة يف املصارف اإلسالمية.
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أه المراج
 .1أبو زرو عباف إسحاق حممد :إسرتاتيرية مقرتحة لتحسني فاعلية احلاكمية
عمان العربية
املؤسسية يف القطاع املصريف اعردلو أطروحة دكتورااو جامعة ّ
عمان-اعردنو 0222م.
للدراسات العلياو ّ
 .0اعدياو معمر حممد عبد اا :دور املدقق الداخلي يف تطبيق حوكمة الشركاتو
اعكادميية العربية للعلوم املالية املصرفيةو صنعاءو اليماو 0212م.
 .3بافقريو سا حممد سعيد :مدخل مقرتح لقياس أثر الدور احلوكمي للمراج علر
ةارسة إدارة اعرباح للشركات املسرلة يف أسواق اعوراق املاليةو دراسة دكتوراا غري
منشورةو جامعة قناة السوياو مصرو 0228م.
 .4بورقبةو شوقي :احلوكمة يف املصارف اإلسالميةو علة كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيريو جامعة فرحات عباسو سطيفو ا زائرو 0222م.
 .5ا بريو أةد با عبد الرةا :احلوكمة واملصارف اإلسالميةو املوق اإللكرتول ملنتدى
التمويل اإلسالمي.
 .2جبريو إياد :مدى التزام النقابات املصنية اعردنية بتطبيق مباد احلاكمية املؤسسيةو
رسالة ماجستريو كلية اععمالو جامعة الشرق اعوسع للدراسات العلياو اعردنو
0228م.
 .7خليلو عطا اا وراد :الدور املتوق للمدقق الداخلي عند تقد خدمات التحكيد يف
البنوك الترارية اعردنية يف هل احلاكمية املؤسسيةو املؤمتر العرو اعول حول التدقيق
الداخلي يف إطار حوكمة الشركات تدقيق الشركات – تدقيق املصارف
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واملؤسسات – تدقيق الشركات الصناعية)و القاهرةو املنيمة العربية للتنمية اإلداريةو
 02 _ 04سبتمرب 0225م.
 .8خليلو حممد أةد ابراهيم :دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات
احملاسبية وانعكاسصا علر سوق اعوراق املاليةو 0222م.
 .2دليل احلوكمة لدى املصارف اإلسالمية العاملة يف ا مصورية العربية السورية الصادر
بتاريخ 0222/4/1م.
 .12الرحيليو عوض با سالمة :ان املراجعة كححد دعائم حوكمة الشركاتو حالة
السعوديةو علة جامعة امللك عبد العزيز -االقتصاد واإلدارةو علد 00و .0228
 .11السعيدو هالة :تطبيق احلوكمة يف البنوك العامةو Corporate Governance In
State Owned Banksو املوق اإللكرتول ملنتدى التمويل اإلسالمي.
 .10سليمانو حممد مصطبر :حوكمة الشركات ومعا ة البساد املا واإلداريو الدار
ا امعيةو مصرو 0222م.
 .13السنيدارو ميسون أةد أةدو مباد احلوكمة يف الشركاتو رسالة ماجستري غري
منشورةو اعكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفيةو صنعاء – اليماو 0212م.
 .14العبسيو فكري أةد عبدامللك :متطلبات تطبيق آليات احلوكمة يف البنوك الترارية
العاملة يف ا مصورية اليمنيةو دراسة نيرية تطبيقيةو دراسة ماجستري غري منشورةو
جامعة أسيواو مصرو 0212م.
 .15عليو عمار مصيوف حممد :تعزيز احلوكمة املؤسسية باست دام معايري اإلفصاح
احملاسي ملنيمة التعاون االقتصادي والتنمية يف شركات القطاع االقتصادي امل تلع
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يف ا مصورية اليمنيةو رسالة دكتوراا غري منشورةو اعكادميية العربية للعلوم املالية
عمان-اعردنو 0222م – 1432ه.
واملصرفيةو ّ
 .12املباد اإلرشادية لضوابع إدارة املؤسسات ال تقتصر علر تقد خدمات مالية
إسالميةو علا اخلدمات املالية اإلسالميةو 0222م.
 .17مبتاحو ةي أةد ةيد :مبصوم حوكمة الشركات وإمكانات تطبيق يف الشركات
املسا ة اليمنيةو رسالة ماجستري غري منشورةو اعكادميية العربية للعلوم املالية
واملصرفيةو صنعاء – اليماو 0212م.
 .18وهبـةو حممـد سـليم :حوكمـة املصـارف واملؤسسـات املاليـة اإلسـالميةو مقـال يف علـة
املســتثمرونو دون تــاريخ نشــر أو عــددو مت ـاح علــر موق ـ منتــدى التمويــل اإلســالمي
علر الرابع اإللكرتول:
.http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657

 .12املوق اإللكرتول :ملنيمة التعاون االقتصادي و التنمية :)OECD
http://www.oecd.org/daf/corporate/principles

 .02املوق اإللكرتول ملركز املشروعات الدولية اخلاصة وغرفة الترارة اعمريكية واشنطا:
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance
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الملحي
إستمــارة االستبي ــان

احملــرتم

اعخ
حتية طيبة  ..وبعد:

يشرفنا أن نض بني يدي ش صكم الكر هرا االستبيان الري ت إعدادا ما قبل
الباحثني ما أجل احلصول علر البيانات املتعلقة با انا التطبيقي لدراسة املاجستري ال
حتمل عنوان الحـوكمة في المصارف اإلسالمية  -دراسة تطبيقية عل المصارف
اإلسـالميـة اليمنيــة).
إن ا دف ما هرا االستبيان هو احلصول علر معلومات كافية للتعرف علر مدى

تطبيق مباد احلوكمة يف املصارف اإلسالمية اليمنيةو وذلك ما خالل دراسة وحتليل
إجابتكم علر االستبيان .لرا نرجو منكم التكرم باإلجابة علر اعسللة بدقة وعناية م إبداء
أي مالحيات ترو ا مناسبةو علما أن اإلجابات ال يتم احلصول عليصا سوف تست دم
عغراض البحأ العلمي فقع وستعامل بسرية تامة.
شاكريا لكم حسا تعاونكم ووو
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ا ـ ــزء اعول

الوهيبة.
رئيا قسم
عضو علا إدارة

رئيا قطاع

مدير إدارة

.

نائا مدير عام

عضو هيلة الرقابة الشرعية

غري ذلكو اذكر ما فضلك . .........................................
املؤهل العلمي.
.

دكتوراا
ماجستري
بكالوريوس
دبلوم
غري ذلكو اذكر ما فضلك . .........................................

الت ص .
مصارف إسالمية
إدارة أعمال

مصارف
حماسبة

قانون

دراسات شرعية

.

مصندس

.
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غري ذلكو اذكر ما فضلك . .........................................

عدد سنوات اخلربة.
5 -1

12 - 2

أكثر ما  12سنوات

.
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ا ـ ــزء الثـ ـ ــانـي
بني مدى موافقتك علر مدى توفر اعمور التالية يف البنك الري تعمل في .

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

م

1

تكبل اللوائأ مي املسا ني حق احلصول علر أرباح
بنسبة مسا ة كل منصم.

2

تكبل اللوائأ للمسا ني حق املعاملة املتكافلة.

موافق
بدرجة
كبرية
جدا

موافق
بدرجة
كبرية

موافق
بدرجة
متوسطة

موافق
بدرجة
قليلة

ال أوافق

تكبل اللوائأ للمسا ني حق االطالع علر حماضر

3

اجتماعات علا اإلدارة عند الضرورة.

4

تلتزم إدارة البنك قوق أصحاف املصاح احملددة م
مبوجا اللوائأ والقواننيو مبا يف ذلك تعويضصم عا أي
أضرار تلحق ام.

5

حترص إدارة البنك علر توفري املعلومات املناسبة عصحاف
املصاح ما خالل قنوات اتصال نشطة وفعالة.

6

تتوفر العدالة يف نيام الرواتا واعجور للعاملني يف البنك
باملقارنة م البنوك واملؤسسات املنافسة.

7

حترص إدارة البنك علر توفري معلومات كافية وشبافة عا
أهدافصا وخططصا املستقبلية وعا امل اطر املنيورة.

8

ينشر البنك بيانات املالية ال عض لشروا اإلفصاح العام
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العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

م

بشكل دوري وبشبافية ومدققة وفقا للمعايري الصادرة عا
هيلة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
واملعايري الدولية اعخرى.
9
10
11
12
13

توفر إدارة البنك معلومات كافية عا العمليات املالية م
اعطراف ذوي العالقة م البنك.
حترص إدارة البنك علر الشبافية واإلفصاح عا حسابات
االستثمارات املقيدة ال تعرض خارد امليزانية.
أعضاء علا اإلدارة واملديرون التنبيريون يتمتعون
بالكباءة يف شيل مواقعصم القيادية.
يوجد للبنك نيام داخلي ةدد بوضوح الصالحيات
والواجبات اخلاصة مبرلا اإلدارة.
أعضاء علا اإلدارة يتمتعون باالستقاللية عا اإلدارة
التنبيرية.
يلتزم أعضاء علا اإلدارة باللوائأ والتعميمات ال

 14يصدرها البنك املركزي خبصوص متويل أعضاء علا
اإلدارة وذوي العالقة م البنك.
يلتزم أعضاء علا اإلدارة بعدم تعارض مصاحلصم م
15
مصلحة البنك عند أداء أعما م.
ال يستيل ذوو العالقة بالبنك عالقتصم ومناصبصم يف
16
احلصول علر متويالت ميسرة.
خيض املدراء التنبيريني للمساءلة ما قبل أعضاء علا
17
اإلدارة.
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خيض علا اإلدارة للمساءلة ما قبل املسا ني يف
18
اجتماعات ا معية العمومية.
لدي أعضاء علا اإلدارة دراية تامة باحلوكمةو ويعملون
19
علر حتقيقصا.
 20تبصم إدارة البنك احلوكمة وتسعر إىل حتقيقصا.
تقوم إدارة البنك باعطاء دورات تدريبية للعاملني فيصا
21
للتعريف مبباد احلوكمة وكيبية حتقيقصا.
هتدف إدارة البنك ما تطبيق مباد احلوكمة إىل حتقيق
22
ا ودة يف أعما ا.
يوفر علا اإلدارة واإلدارة العليا احلماية الالزمة للعاملني
 23الريا يعدون تقارير عا ةارسات غري قانونية أو غري
أخالقية ما أي إجراءات تحديبية مباشرة أو غري مباشرة.
حترص إدارة البنك علر احلبامه علر استقاللية املدقق
 24اخلارجي و ان التدقيقو وتستريا القرتاحاهتم
وتوصياهتم.
تتمت هيلة الرقابة الشرعية باالستقاللية التامة عا كل ما
25
علا اإلدارة واإلدارة التنبيرية للبنك.
تقوم هيلة الرقابة الشرعية بوض اذد العقود ومراجعة
 26العمليات االستثمارية وإصدار البتوى يف املسائل ال
تعرض عليصاو وتعترب قراراهتا ملزمة للبنك.
حترص هيلة الرقابة الشرعية علر وض خطة شاملة تسري
 27وفقا ا ملراقبة ومراجعة وفح وتدقيق مجي أنشطة
املصرف.
 28يوجد قنوات اتصال واضحة بني هيلة الرقابة الشرعية
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واعجصزة الرقابية اعخرى وأ صا نة املراجعةو واملراج
الداخليو واملراج اخلارجي.
تقوم هيلة الرقابة الشرعية بتقد النصأ واملشورة للمراج
 29اخلارجي وإلدارة البنك حول املعا ات احملاسبية اخلاصة
بصيا االستثمار املالية اإلسالمية.

وانياً :أسماء األساتذة المحفمين الستمارة االستبيان:

أ .د .حسا ثابذ فرحان  /أستاذ االقتصاد – جامعة صنعاء.
د .عمار مصيوف  /رئيا قسم احملاسبة – اعكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية –
صنعاء.
د .عبد العزيز امل اليف  /أستاذ اإلدارة املساعد – جامعة صنعاء.

