
 



  
  

  البنك اإلسالمي للتنمية يف سطور
  :إنشاؤه

البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول اإلسالمية، الذي عقد يف مدينة جدة، 
  ).م١٩٧٣املوافق ديسمرب عام ( هـ ١٣٩٣يف شهر ذي القعدة من عام 

وقد مت .) م١٩٧٥املوافق شهر يوليو من عام ( هـ ١٣٩٥الفتتاحي لس احملافظني يف مدينة الرياض، يف شهر رجب عام وانعقد االجتماع ا
  ).م١٩٧٥العشرين من أكتوبر عام (هـ، ١٣٩٥افتتاح البنك رمسيا يف اليوم اخلامس عشر من شهر شوال عام 

  :أهدافه
قتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء واتمعات اإلسالمية يف الدول غري دعم التنمية اال إن هدف البنك اإلسالمي للتنمية هو

  .األعضاء، جمتمعة ومنفردة، وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية
  :وظائف البنك األساسية

ية يف الدول األعضاء، باإلضافة املسامهة يف رؤوس أموال املشروعات، وتقدمي القروض للمؤسسات واملشاريع اإلنتاج: تشتمل وظائف البنك على
  .إىل تقدمي املساعدة املالية هلذه الدول يف أشكال أخرى، ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية

 ، ومن بينها صندوق ملعونة اتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء،كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغراض معينة
  .يتوىل النظارة على صناديق األموال اخلاصةوأن 

  . وتعبئة املوارد املالية بالوسائل اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،وللبنك قبول الودائع
ية، وأن ومن مسؤوليات البنك أن يساعد يف تنمية التجارة اخلارجية للدول األعضاء، وأن يعزز التبادل التجاري بينها، وخباصة يف السلع اإلنتاج
  .يقدم هلا املساعدة الفنية، وأن يعمل ملمارسة أنواع النشاط االقتصادي واملايل واملصريف يف الدول اإلسالمية طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

  :العضوية يف البنك
س مال البنك وفقا ملا يقرره جملس إن الشرط األساسي للعضوية يف البنك أن تكون الدولة عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وأن تكتتب يف رأ

  . دولة) ٥٥( وقد بلغ عدد الدول األعضاء حىت تاريخ إعداد هذا التقرير. احملافظني
  :رأمسال البنك

الدينار اإلسالمي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة (م ألفي مليون دينار إسالمي ١٩٩٢ يونيو -هـ ١٤١٢كان رأمسال البنك املصرح به حىت اية عام 
، ووفقا لقرار من جملس احملافظني أصبح رأمسال البنك ) م١٩٩٢يوليو ) ( هـ١٤١٣ويف حمرم ) (من وحدات حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدويل

 احملافظني يف هـ، قرر جملس١٤٢٢ويف عام . املكتتب فيه أربعة باليني دينار إسالمي، تسدد وفقا جلدول حمدد، وبعملة حرة قابلة للتحويل، يقبلها البنك
 باليني دينار ٤,١ بليون دينار إسالمي، واملكتتب فيه من ١٥اجتماعه السنوي الذي عقد يف اجلزائر زيادة رأمسال البنك املصرح به من ستة باليني دينار إىل 

  . باليني دينار إسالمي٨,١إسالمي إىل 
  :مقر البنك ومكاتبه اإلقليمية

وقد مت إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية، بناء على قرارات صادرة عن جملس . دة يف اململكة العربية السعوديةيقع املقر الرئيس للبنك يف مدينة ج
والثالث يف أملآيت يف مجهورية . أحدها يف مدينة الرباط عاصمة اململكة املغربية، والثاين يف كواالملبور عاصمة ماليزيا: املديرين التنفيذيني للبنك

 قازاقستان، ليبيا، باكستان، السنغال، السودان، جامبيا، غينيا ،إندونيسيا، إيران: لون ميدانيون يف إحدى عشرة دولة هيوللبنك ممث. قازاقستان
  .بيساو، موريتانيا، واجلزائر

  :السنة املالية
  ) .القمرية(السنة املالية للبنك هي السنة اهلجرية 

  :اللغة
  .ان اإلجنليزية والفرنسية كلغيت عملاللغة الرمسية هي اللغة العربية، وتستعمل اللغت
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 ٩

  شكر وعرفان
 كتابة هذه منحنن مدينون بالشكر لكثري من الناس الذين سامهوا بتعقيبات واقتراحات وأفكار يف مراحل خمتلفة 

 يم للتنمية، والباحثني املهنيني باملعهد اإلساليموخنص بالشكر أعضاء جلنة السياسات بالبنك اإلسال. الدراسة
  .دموا باقتراحات منذ املرحلة األوىل هلذه الدراسة وحىت كتابة النسخة النهائية منهاقلتدريب، والذين تللبحوث وا

ارف صاملراقبون، وامل:  مستوياتةثية على ثالمسالية يف املؤسسات املالية اإلسستناولت الدراسة قضايا اإلدارة املؤ
سئلة أجابوا عن أين استجابوا ولذية امسالواملصارف اإلشكر مجيع املراقبني املنظمني نو. ية، واملودعونمسالاإل

ذربيجان، والبحرين، وبنغالدش، أ من اجلزائر، ومواملراقبون املنظمون ه.  بالربيد هلماالستبيانات اليت أرسلت
يا وإندونيسيا، واألردن والكويت ومجهورية قرقيزيا، وماليزيا، وقطر، واململكة العربية السعودية، والسودان، وترك

سالمي  بنك املؤسسة املصرفية العربية اإل:واملصارف اليت أجابت عن أسئلة االستبيان هي. املتحدة مارات العربيةواإل
). الكويت(، وبيت االستثمار اخلليجي )روسيا( بنك بدرفورت ،)اإلمارات(مي ، بنك أبو ظيب اإلسال)البحرين(

، واألستاذ سرور أمحد )البحرين(كياين من جامعة البحرين يب اهللا والدكتور ظفر قونشكر كذلك الدكتور أشرف ن
ية واملالية ف للدراسات املصر من املعهد العايليش، والدكتورة عواطف يوسف والدكتور عصام حممد علدمن بنغال

م وتعاونيع معنا يف إجراء الدراسة امليدانية مع املودمبالسودان، ملساعد.  
ت ث دول بغرض إجراء مقابالالثية يف مسالية والعديد من املؤسسات املالية اإلزوقد قمنا بزيارة املصارف املرك
 م على مساعداًنشكرهم كثري. رة املؤسسية يف هذه املؤسساتإلدان قضايا اعمع املسئولني فيها وجلمع معلومات 

ف املركزية واملصارف ص بالشكر كذلك القائمني على املصارخنو.  على تزويدنا بكل املعلومات املطلوبةموتعاو
  :التالية أمساؤهم

 املدير التنفيذي، - هولدار يدارة، حممد يوسف عل رئيس جملس اإل- حممد مشس العلم:دشبنك العرفة بنغال. ١
  ).ارة الدوليةلإلدنائب الرئيس األول (والسيد حممد عبد الشاهد 

  ).املدير األول، املصرفية الدولية(ادر قاضي قد ال، وعب- املدير العام- العابدينينصالح ز: يمسالبنك الربكة اإل. ٢
  . مدير اإلدارة املالية-ي سيد زكهاين: يمال اإلسينبنك البحر. ٣



 ١٠

 رئيس – والدكتور أمحد صديق جربيل ، املدير العام– السودان، يسن احلاج عابدين –بنك فيصل اإلسالمي . ٤
  .قسم التخطيط والنظم

  ).نائب الرئيس األول لإلدارة املالية(حممد حبيب الرمحن ويان : ودبنك بنغالدش اإلسالمي احملد. ٥
  . رئيس قسم البحوث– املدير املايل، وحممد علي أمحد –عبد الباقي دفع اهللا األمني : بنك أم درمان الوطين. ٦
رئيس قسم  – املدير التنفيذي، والدكتور أمحد فؤاد درويش –الدكتور سعيد املرطان : مصرف شامل البحرين. ٧

  .البحوث والتخطيط والتطوير
 نائب – املدير العام، والسيد حممد نظر اإلسالم – بنغالدش، السيد غالم مصطفى –بنك االستثمار االجتماعي . ٨

  .العضو املنتدب
  . املدير العام باإلنابة–السيد مصطفى نور الدائم مصطفى : البنك السوداين الفرنسي. ٩

 – السيد سليمان هاشم حممد ، املدير العام– السيد عبد اهللا نقد اهللا أمحيدي :ي السودانبنك التضامن اإلسالم. ١٠
  . رئيس قسم التخطيط والبحوث– السيد املفيت إمساعيل قمر ،نائب املدير العام

  . مدير إدارة اإلشراف على املؤسسات املالية – السيد أنور خليفة السادة :مؤسسة نقد البحرين. ١١
  . نائب املدير العام–الدكتور حممد أختر الزمان : غالدشبنك بن. ١٢

قدمت املسودات األوىل هلذه الدراسة يف االجتماع الدوري للباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ويف 
دكتور  وخنص بالشكر ال،ونود أن نشكر الباحثني املهنيني باملعهد. اجتماع جلنة السياسات بالبنك اإلسالمي للتنمية

 ونثين على تعليقام القيمة ،معبد اجلارحي، والدكتور سليمان سيد علي، وكذلك أعضاء جلنة السياسات بالبنك
وحنن مدينون كذلك للمحكَّمني اخلارجيني للدراسة والذين أبدوا مالحظات عميقة واقتراحات دقيقة . واقتراحام

ومن ناحية أخرى فإن األفكار الواردة بالدراسة ال .  الدراسةحول الدراسة، واليت كانت مفيدة للغاية يف مراجعة
وحنن فقط املسؤولون عن هذه . تعكس بالضرورة وجهات نظر هؤالء املذكورين أو وجهات نظر املعهد أو البنك 

ونود كذلك أن نسجل شكرنا العميق لألخ سيد قمر الدين لقيامه . وعن األخطاء الواردة يف هذه الدراسة اآلراء
راجعة الصياغة اللغوية للنسخة النهائية للدراسة، كما نشكر األخ حممد رشيد واألخ حممد أيوب خلدمات مب

  .السكرتارية واملساعدة اليت قدماها خالل مراحل إعداد هذه الدراسة
  هـ١٤٢٣ رجب ٢٢ حممد عمر شابرا

 م٢٠٠٢ سبتمرب ٢٩ حبيب أمحد 



 ١١

  تقدمي
وهذا إجناز مشكور يف ظل معطيات . مو سريعاً خالل العقود الثالثة املاضيةظلت الصناعة املصرفية اإلسالمية تن

ولعل من العوامل اليت ساعدت على هذا النمو هو احلجم الضخم . عدم االستقرار اليت تسود األسواق املالية الدولية
ا ما ساعد على إزالة وهذ. واملتنامي من الكتابات حول املوضوع واليت قام ا عدد كبري من األفراد واملؤسسات

الغموض الذي علق بالتمويل اإلسالمي اخلايل من الفائدة الربوية، وساعد كذلك يف أن يكون التمويل اإلسالمي 
  .مقبوالً كنظام له جدواه ومكانته كأحد طرق الوساطة املالية

ته، وبراجمه للمحاضرات وقد قام املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بدور مهم يف هذا التطور من خالل منشورا
يف املراحل األوىل قام املعهد بإعداد ونشر . والندوات يف الكثري من الدول اإلسالمية وكذلك البلدان غري اإلسالمية

عدد من الدراسات اليت توضح مفاهيم املصرفية اإلسالمية، وأهدافها وأساليب متويلها، والطرق اليت من خالهلا ميكن 
الية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقطاعات املختلفة يف االقتصاد مبا فيها القطاع العام توفري االحتياجات امل

إال أن هذا مل يكن كل ما يريد أن يعرفه القراء عن هذه الصناعة الناهضة اليت تقوم على تكوين متفرد من . احلكومي
يود القراء أن يعرفوا كذلك نوع الرقابة و. الوساطة املالية خيتلف عن الشكل الذي تعمل وفقه املصارف التقليدية

واإلشراف، وإدارة املخاطر، واإلدارة املؤسسية اليت حتتاجها هذه الصناعة لتتمكن من مواجهة التحديات اليت جتاها 
  .بنجاح يف بيئة مالية دولية نشطة ومتقدمة

عهد مهمة إعداد حبوث حول هذه وبالتايل، فإن جملس املديرين التنفيذيني للبنك اإلسالمي للتنمية أوكل للم
ومن بني هذه . وقد استجاب املعهد لذلك التكليف بإعداد عدد من أوراق املناسبات حول املوضوع. املواضيع

 واليت أعدها منور إقبال، وأوصاف أمحد، وطارق اهللا »التحديات اليت تواجه املصرفية اإلسالمية«األوراق دراسة 
 من تأليف حممد عمر شابرا، وطارق اهللا »بة واإلشراف على املصارف اإلسالميةالرقا«خان، ودراسة أخرى حول 

، واليت أعدها »حتليل قضايا يف الصناعة املصرفية اإلسالمية: إدارة املخاطر«، والثالثة دراسة حول )٢٠٠٠(خان 
املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلدارة «طارق اهللا خان، وحبيب أمحد، والدراسة الرابعة، واليت بني يدي القارئ، حول 

   واليت أعدها حممد عمر »اإلسالمية
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شابرا، وحبيب أمحد، فباإلضافة إىل حتليل القضايا اليت تتصل باإلدارة املؤسسية للمصارف اإلسالمية، فإن هذه الورقة 
وب يف بيئة اقتصادية وهذا جهد ال يغطي بطبيعة احلال كل ما هو مطل. تقدم نتائج الدراسة امليدانية حول املوضوع

وسيحاول املعهد أن يبذل كل ما يف وسعه أن . ومالية متغرية جتلب معها دائماً حتديات وفرصاً جديدة يف ذات الوقت
يروي عطش الباحثني عن املزيد من األدبيات النامية يف حجمها حول املوضوع لتستطيع الصناعة املصرفية اإلسالمية 

  .ستفيد من الفرص املتاحة بطريقة أمثلأن تواجه التحديات بنجاح ولت
وسنكون من الشاكرين للقراء وخباصة املنظمني واملصرفيني منهم الذين يدلون على القضايا اليت حتتاج إىل مزيد 

  .وهذا أمر سيساعدنا يف االستجابة بفعالية أكثر حلاجيات الصناعة املصرفية اإلسالمية. من البحث
رب عن عميق شكرنا وتقديرنا لس املديرين التنفيذيني، وملعايل رئيس البنك وإدارة ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنع

  .البنك على دعمهم السخي إلجناز ما هو مطلوب
  هـ١٤٢٣ رجب ٢٢  معبد علي اجلارحي

  م٢٠٠٢ سبتمرب ٢٩  مدير املعهد
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  تلخيص موجز
ة ازدهار احلضارة اإلسالمية، والذي حلَّ إن نظام التمويل اإلسالمي الذي عمل بكفاءة لعدة قرون خالل فتر

فعدد كبري . محلَّه النظام التقليدي إثر احتالل معظم البلدان اإلسالمية، شهد ضة وعودة طيلة العقود الثالثة املاضية
من املؤسسات املالية اإلسالمية أنشئت حول العامل، وعدد من املصارف التقليدية افتتحت هلا نوافذ خدمات مالية 

ولكنها بالرغم من ذلك . وكل هذه املؤسسات قد قامت إىل اآلن مبهمتها بدرجة مقبولة والقت قبوالً دولياً. إسالمية
  .حتتاج إىل مزيد من الدعم حىت يكون بوسعها االستمرار يف منوها املتواتر وتعزيز قبوهلا دولياً

وأحد هذه التدابري إجياد بيئة . قوية هذه املؤسساتوهذا أمر يدعو إىل االحتفاء بالتدابري اليت يتعين اختاذها لت
قطاع مايل يتمتع بانضباط تام يف سوقه، والتزام أخالقي كامل من جانب : ومن بني عناصر هذه البيئة املطلوبة. مواتية

املؤسسات املالية وكذا من طرف مستخدمي التمويل، وحميط اجتماعي وسياسي مناسب، مع وجود املؤسسات 
ومما ال غىن عنه كذلك إجياد . املطلوبة للنظام املايل اإلسالمي، وضوابط قانونية ومؤسسية فاعلة ومطبقة فعالًاملشتركة 

ولإلدارة . إدارة مؤسسية متطورة، واليت اكتسبت أمهية كربى خالل العقدين املاضيني حىت يف النظام املايل التقليدي
لمخاطر اإلضافية اليت يتعرض هلا املودعون بسبب أم يشاركون يف املؤسسية أمهية أكرب يف النظام اإلسالمي نظراً ل

  .املخاطر
وهذا ما حدا ذه الدراسة أن تناقش بعض اجلوانب األساسية لإلدارة املؤسسية، مبا يف ذلك أهدافها، وآلياا 

دف احلرص على حتقيق وأحد أهم هذه األهداف هو تسوية أو إزالة تعارض املصاحل بني املوكل والوكيل . وأدواا
ومن أهم آليات هذا اهلدف هي جملس . مصاحل مجيع أصحاب احلقوق إضافة إىل سالمة واستقرار النظام املايل

وقد ناقشت الدراسة التدابري اليت ستجعل جملس املديرين واإلدارة . املديرين، واإلدارة العليا، واملسامهون واملودعون
أداء مهامها، واليت ستجعل املسامهني واملودعني يقومون بدور أكرب يف محاية حقوقهم العليا أكثر فعالية وحماسبة على 

. مث تناولت الدراسة بعض الوسائل املوحدة املتوفرة اليت جتعل جملس وأعضاء اإلدارة أكثر فعالية ومسؤولية. اخلاصة
ية، وحماسبة القروض واإلفصاح عنها، وتشمل هذه الوسائل نظم الرقابة الداخلية املناسبة وإدارة املخاطر، والشفاف

  ومن الضروري تطبيق كل هذه . واملوافقة الشرعية، والتدقيق الشرعي، والتدقيق اخلارجي، والرقابة واإلشراف
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ولكن كل ذلك ال يغين عن احلاجة إىل االلتزام األخالقي اجلاد من جانب من يقومون بتصريف . الوسائل بفعالية
ومن دون ذلك االلتزام، يصعب إجياد التزام على املستوى الفردي لتطبيق هذه التدابري . سالميشؤون النظام املايل اإل

فالذين يعملون يف السوق سيسعون إىل الطرق املتعددة للخروج على القانون دون أن يتم التحقيق معهم . والوسائل
يصحب التطبيق الفعال هلا زيادة نفقات وهذا أمر يدعو إىل ظهور الضوابط واملوانع القانونية واليت س. ومعاقبتهم

ومما هو مطلوب كذلك تأسيس عدد من املؤسسات املشتركة اليت جتعل النظام املايل يعمل . املعامالت بدرجة كبرية
وإذا مل تقم هذه املؤسسات فإن املصارف، حىت تلك اليت لديها إدارة مؤسسية جيدة، لن تستطيع أن . بفعالية كبرية
  .اتتتفادى األزم

وطاملا أن األداء الفعال آلليات وأدوات اإلدارة املؤسسية وكذلك إنشاء املؤسسات املشتركة ستتم تدرجيياً خالل 
وهذه الدعوة للمنهج املتدرج جيب أالَّ تكون رخصة . فترة زمنية، فإن النظام املايل اإلسالمي سيتطور كذلك بالتدريج

 اإلسالمي على التوسع والتحسن السريع ليكون بوسعه مواجهة التحديات لعدم القيام بأي شيء يساعد النظام املايل
  .اليت جتاه بنجاح

وإلضفاء ملسة واقعية على هذه الدراسة، فقد أجريت دراسة ميدانية تطبيقية على املنظمني، واملؤسسات املالية، 
نة صغرية نسبياً، فيجب احلذر يف استخالص وحيث إن العي. واملودعني يف الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية

ومع ذلك فإن النتائج احملصل عليها قد أعطت نظرة جيدة ومعقولة عن بعض اخلصائص األساسية للمصارف . النتائج
فقد أشارت النتائج إىل أن املصارف اإلسالمية تعمل يف بيئة غري مواتية وبعض مصاعبها قد تكون بسبب . اإلسالمية
مبا أن هذه املصارف مل تستطع حىت اآلن حتقيق تقدم كبري حيال صيغ التمويل اليت تقوم على املشاركة يف و. هذه البيئة

وهذا ما . األرباح واخلسائر فإن املنظمني ال يرون فارقاً كبرياً يف املخاطر املرتبطة باملصرفية اإلسالمية والتقليدية
هنالك آفاقاً أرحب لإلصالح الرقايب الذي يساعد املصارف انعكس يف نطاق اإلشراف والرقابة ونتيجة لذلك، فإن 

وتشري نتائج الدراسة امليدانية كذلك إىل أن هنالك حاجة . اإلسالمية على مواجهة التحديات اليت تقف أمامها بنجاح
 للتحسني يف تشكيل جمالس املديرين واإلدارة، ويف اإلجراءات القانونية ومحاية أصحاب احلقوق اآلخرين غري
املسامهني، وخاصة املودعني، وقد أشارت الدراسة امليدانية للمودعني أن نظام السوق يؤدي دوراً مهماً يف ضبط 

  .وهذا أمر ميكن تعزيزه وحتسينه إذا مت متثيل املودعني يف جمالس اإلدارات كما يقول بذلك أغلبهم. إدارات املصارف
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  املقدمة
  . عودة ظهور التمويل اإلسالمي١-١

موعة من األزمات اليت واجهت النظام املايل الدويل قد قادت إىل الدعوة إلعادة بناء هذا النظام من جديد إن جم
واملالمح األساسية هلذا البناء اجلديد واليت أكدت عليها امللتقيات الدولية هي اإلدارة املؤسسية املتطورة واملدعومة 

 يف تقوية سالمة النظام املايل واستقراره إال – وال ريب –ستساعد ومع أن هذه التدابري . بالرقابة احلكيمة واإلشراف
وما هو مطلوب أيضاً هو إدخال االنضباط الذايت يف النظام املايل للتأكد من أن التوسع يف . أا لن تكون كافية

ات واألنشطة االئتمان ال يزيد بدرجة كبرية عن االقتصاد احلقيقي، وأن هذا االئتمان ال يتوفر ألغراض املضارب
ونظام التمويل اإلسالمي موجه حنو إدخال هذا االنضباط، إذ أنه جيعل االعتماد أكثر . اهلامشية إالّ يف نطاق حمدود

أي صيغ التمويل باملشاركة يف األرباح واخلسائر، ويقلِّل من االعتماد ] املضاربة أو املشاركة[على التمويل باألسهم 
لدين مقيد بشراء وبيع بضائع وخدمات حقيقية يف إطار صيغ التمويل اإلسالمية اليت كما أن ا. على التمويل بالدين

تقوم على البيوع مثل املراحبة، واإلجارة، والسلم، واالستصناع، حيث يتحمل فيها مقدم التمويل بعض املخاطر اليت 
   .)١(العوض الذي يأخذه ] شرعاً[تبيح له 

هر لقرون خالل فترة الذروة احلضارية اإلسالمية ولكن حل حمله النظام  والذي ازد– اإلسالمي –إن هذا النظام 
فهناك عدد .  قد عاد للظهور ثانيةً بعد استقالل هذه البلدان–التقليدي، إثر فترة استعمار معظم البلدان اإلسالمية 

افة لذلك، فإن عدداً وإض. كبري من املصارف اإلسالمية قد أنشئت حول العامل خالل اخلمسة والعشرين سنة األخرية
وهذه املصارف قد عملت بصورة . من املصارف التقليدية قد أنشأت كذلك نوافذ إسالمية جلذب ودائع املسلمني

مرضية حىت اآلن بالرغم أا يف املراحل األوىل لنموها، ورغم معدل منوها املتسارع، إال أا جنحت حلد اآلن يف 
اع املايل يف الدول اإلسالمية، ناهيك عن احلديث على نطاق أوسع وهو االستحواذ فقط على جزء يسري من القط

  وعالوة على ذلك، فإن هذه . التمويل الدويل] جمال[

                                                
   . قدم املؤلفان شرحاً باللغة اإلجنليزية للمصطلحات العربية املستخدمة يف صلب الدراسة يف ذيل النسخة األصلية اإلجنليزية)1(
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املصارف قد عولت أكثر على صيغ التمويل بالدين، وحتاشت صيغ التمويل باملشاركة يف األرباح ويف اخلسائر، واليت 
  .سالميتشكل األساس احلقيقي لنظام التمويل اإل

ولذلك، فإن هنالك فرصاً أوسع للنمو ولتحسني أداء هذه املصارف ولتمكينها من أن تستجيب بنجاح لكل 
وليس مبقدور املصارف أن . ومن أهم ما حتتاج إليه هلذا الغرض هو ثقة اجلمهور يف النظام. التحديات اليت تواجهها

مار، وزيادة فرص العمل، ومساعدة احلكومات يف متويل تباشر دورها األساسي يف استقطاب الودائع وتنمية االستث
العجز يف ميزانيات التنمية، وزيادة معدالت النمو االقتصادي الذي يعترب أحد احلاجات امللحة للعامل اإلسالمي يف 

سبان ذلك أن على النظم املالية أن تأخذ يف احل. الوقت احلاضر، إالَّ إذا استطاعت أن تكتسب ثقة املتعاملني معها
فاملودعون ال . احلقيقة املطلقة وهي أن للذين يقدمون التمويل توقعات وأم لن يقدموا التمويل إن مل تتحقق توقعام

يأمتنون املصارف على أمواهلم حىت يقتنعوا بسالمة أمواهلم وباحلصول على العائد املعقول، وباخلدمات املرضية، 
، ولضمان حتقيق هذه التوقعات وكذلك ضمان سالمة واستقرار النظام ومبقدرم على سحب ودائعهم مىت ما شاءوا

املايل، فإن اإلدارة املؤسسية املتطورة، واليت أكدت عليها املنتديات املالية الدولية يف الوقت احلاضر ستكون ذات أمهية 
  .كربى يف نظام التمويل اإلسالمية

  مي يف املاضي العوامل اليت ساعدت يف جناح نظام التمويل اإلسال٢-١
هذا جيعلنا ننظر للوراء يف تاريخ احلضارة اإلسالمية أيام جمدها، لنرى العوامل اليت ساعدت الصيارفة على حتقيق 
توقعات املتعاملني معهم، وعلى أدائهم املتميز يف نطاق البيئة التقنية السائدة آنذاك ألغلب املهام اليت كان يقوم ا 

إذ كانوا يقومون بتقييم صحة ونقاء النقود املعدنية، وهذه وظيفة مهمة يف  )١(. املعاصرةالصيارفة، وتؤديها املصارف
كما كانوا يقومون بوضع هذه العمالت يف أكياس خمتومة . ذلك الوقت عندما كانت النقود تصنع من املعادن النفيسة

فع املشقة عن املتعاملني حىت ال وبأحجام متباينة حيتوي كل منها على كميات حمددة من القطع النقدية وذلك لر
حيتاجون لعدها يف كل مرة يقومون فيها إما بسداد مبالغ أو استالمها، كما أم كانوا يقومون بتحويل األموال من 
مكان آلخر دون احلاجة لنقل النقود نفسها، وذا ال يوفرون السالمة فقط هلذه األموال، وإمنا كذلك تشغيل نظام 

  نوا وكا. الدفع أيضاً

                                                
 أقل –خر مسمى آوهناك   .Fischel, 1992، ٨٩٦: ، صفحة ١٩٨٦، الدوري، ١٩٧٩يسي، ب، الك١٩٨٥السعدي، : انظر  )1(

   . للصيارفة وهو اجلهابذة، ومفرده جهبذ –شيوعاً 
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يقومون بصرف الشيكات، وإصدار السندات اإلذنية، وخطابات االعتماد، وكذلك القيام بالوظيفة األساسية للوساطة 
من خالل استقطاب املوارد من املدخرين وتوفريها للمنتجني والتجار، على أساس املضاربة واملشاركة بصفة . املالية

. ويل الزراعة والصناعة والتجارة طويلة األجل، والتنمية االقتصاديةوذه الطريقة فإم قد قاموا بتم )١(.أساسية
وعالوة على ذلك، فإن الصيارفة ساعدوا بعضهم بعضا يف معاجلة نقص السيولة على أساس ترتيبات التعاون املشترك 

  )٢(. والذي عرف يف السابق باإلبضاع أو بضاعة
وهذا ما يقود إىل السؤال عن . ج إىل الثقة املتبادلة بني املتعاملنيإن مجيع الوظائف اليت أداها الصيارفة كانت حتتا

العنصر الذي استطاع مبوجبه الصيارفة احلصول على كل هذه الثقة لقرون عديدة يف العامل اإلسالمي، وكيف ميكن 
 اإلجابة يف وتكمن. للمصارف اإلسالمية احلالية أن تفعل نفس الشيء بعد عودة ظهورها من جديد يف العصر احلاضر

  :الدعم الذي وجده النظام من البيئة املساعدة واملتمثل يف
، آلية السوق اليت شجعت كل املتعاملني يف السوق على أداء وظائفهم بصدق وكفاءة حلماية مصاحلهم يف أوالً

عدت البيئة الدينية وقد سا. وقد تعزز هذا السلوك بالقيم اإلسالمية اليت رعاها املتعاملون يف السوق. املدى البعيد
  .السائدة يف ذلك الوقت على تقوية هذه القيم ذاتياً

وعلى هذا، فإن .  عمل الصيارفة يف جمتمعات صغرية مقارنةً باتمعات اليت تعمل ا املصارف املعاصرةثانياً،
ملشتركة، واليت وفرت األمر الذي وفَّر بيئة للثقة ا. املودعني ومستخدمي األموال والصيارفة يعرفون بعضهم بعضاً

  .بدورها االلتزام بالقيم اإلسالمية وقلَّلت من احتمال أن حيتال أحد دون أن تطوله عقوبة
 هذه الثقة املتبادلة بني املتعاملني يف السوق قد قويت أكثر بعامل بيئة التعاون املتبادل الذي قام بينهم بسبب ثالثاً،

  يث جتد عدداً منهم يقومون بدور ح. انتماءام القبلية واملهنية والصوفية

                                                
انظر كذلك  . ٢٠٠-١٩٢، و٥٤-١٥ :، الصفحات١٩٩٥، الدوري، ٣٣-٢٢: ، الصفحات ٢٠٠٠احلمداين، : انظر  )1(

:Urdovitch, 1970, pp. 170, 182 & 185 إن صيغ التمويل اليت تقوم على البيوع واليت تعتمد عليها املصارف اإلسالمية 
   .حالياً بصورة كبرية مل تستخدم يف املاضي ذه الدرجة 

   Chapra, 1985, pp. 75, 250: انظر )2(
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وهذا التعاون واالعتماد املتبادل قد وفَّر ما أمساه . التاجر والوكيل يف ذات الوقت، ويعتمدون ذا على بعضهم البعض
وذا ساد الصدق والعدل يف التعامالت املتبادلة، وتوفرت الثقة يف . »التضامن االجتماعي« أو »العصبية«ابن خلدون 

فكل من جيرب الغش واملماطلة يصبح منبوذاً، بل إن اتمع بأكمله ميتنع عن التعامل مع مثل هذا . املايلالنظام 
وقد نشأ . وقد كان هذا الوضع مبثابة آلية غري رمسية لنفاذ العقود ووسيلة واقية حتمي من الغش واالحتيال. الشخص

وفيما . ية واللغوية، وانساب تدفق البضائع ورؤوس األموالاتمع األخالقي يف جو الثقة، وزالت احلواجز اجلغراف
 فإن هذا النظام القائم على التعاون املتبادل مل يقم على املصاحل العشوائية أو املؤقتة، وإمنا استند إىل Udovitchيذكر 

 الوديعة والرهن ومن دراسة عقود] املضاربة واملشاركة[تطبيقات جتارية معروفة تظهر للعيان من مناقشة املشاركة 
  )١(. والعقود األخرى املشاة

 جند أن تلك البيئة االقتصادية كانت أقل تعقيداً، ويظهر أنه مل يكن هناك تقلبات كبرية يف املتغريات رابعاً،
  .االقتصادية عموماً، وخاصة يف األمثان وأسعار الصرف، مثلما حيدث يف العصر احلاضر

اب أمالك فردية أو شركات، ومل تكن هناك مشكلة يف الفصل بني امللكية  كان الصيارفة إما أصحخامساً،
مث إن املصلحة اخلاصة للصيارفة وملستخدمي األموال تدعم الثقة املتبادلة واألمانة يف النظام الذي يستند إىل . واإلدارة

املوارد املالية، والستخدامها وقد كانت املضاربة واملشاركة أهم صيغتني الستقطاب . القيم األخالقية وروح التعاون
وقد وضع . مع اخلربات املهنية واإلدارية ألغراض دعم احلرف، والتصنيع، وتوسيع التجارة مع املناطق األخرى النائية

الصيارفة حتت التصرف جممل خمزون املوارد النقدية يف العصور الوسيطة للعامل اإلسالمي من أجل استخدامها يف 
ما استخدموها وسائط مالية، وأمنوا حلد ما اازفات التجارية عالوة على تقدميهم اخلدمات ك. التجارة والصناعة

   )٢(.واخلربات
 توفرت يف العصور اإلسالمية األوىل األدوات القانونية الضرورية الستخدامها بدرجة كبرية يف التمويل سادساً،

  عليها يف وهذه األدوات، واليت عثر  )٣(.من خالل املضاربة واملشاركة

                                                
   Grief, 1997, Rauch, 2001:  انظر كذلك Udovitch, 1975, p. 120: انظر  )1(
   Udovitch, 1970, pp. 180 ,261: انظر  )2(
   Udovitch, 1970, p. 77: انظر )3(
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قد استحدثت مبوجب التقيد بالضوابط القرآنية اليت  )١(صورة مطورة يف بعض األعمال القانونية اإلسالمية املبكرة، 
وقد أضحت املعامالت املكتوبة السمة ]. ٢٨٢سورة البقرة، آية [تدعو إىل أن تتم املعامالت بالدين كتابةً وبالشهود 

  .املميزة يف الوساطة املالية
حمكمة [اً، وليس آخراً فإن مما ساعد أكثر على توفر الثقة آنذاك هو قوة واستقالل النظام القضائي وأخري

وقد كان مبقدور اجلميع احلصول على . ذلك أن احملاكم كانت تضمن االلتزام التام بالعقود واالتفاقيات]. القضاء
فإن مكتب «، Schachtوكما يقول . هد واملالاحلكم القضائي العادل الناجز وبتكلفة قليلة مبقاييس الوقت واجل

والقضاة والعلماء قد قاموا بدور . القاضي كان من أكثر املؤسسات صرامة اليت نشأت وتطورت يف اتمع املسلم
  )٢(. »مهم يف دعم احلضارة اإلسالمية، وكانوا عنصر استقرار يف عهود االضطراب وخمالفة القانون

وقد ساعد هذا يف ازدهار التجارة . بكفاءة] املايل[العقود كانت ضئيلة، وعمل النظام وبالتايل، فإن تكاليف نفاذ 
فتوسعت التجارة من املغرب وأسبانيا غرباً وحىت اهلند . والصناعة والزراعة واليت بلغت كلها املستوى األمثل يف النمو

هذا مل يتوفر يف الوثائق التارخيية فحسب، والدليل على . والصني شرقاً، ومن وسط آسيا مشاالً وحىت أفريقيا جنوباً
ولكن كذلك من عمالت املسلمني يف القرن السابع وحىت القرن احلادي عشر واليت اكتشفت يف أطراف عديدة من 

   . )٣(العامل اإلسالمي يف ذلك الوقت مبا فيها مناطق روسيا، وفنلندا والسويد والنرويج وجزر بريطانيا وأيسلندا 
  لنظام أن يعمل بنجاح يف بيئة مغايرة؟ هل ميكن ل٣-١

وهل سيعمل . إن احلديث عن النظام املايل اإلسالمي يف املاضي يطرح تساؤالً عن عودة هذا النظام من جديد
فاملصارف املعاصرة تعمل يف . بنجاح يف العامل احلديث، حيث إن البيئة املواتية اليت سادت يف املاضي مل تعد باقية اآلن

املسامهون، واملودعون، وأعضاء جملس اإلدارة، واإلدارة [ة نسبياًَ ليس بالضرورة أن يعرف املتعاملون جمتمعات كبري
  ويف مثل هذا الوضع الذي جيهل فيه . بعضهم بعضاً بصورة جيدة] ومستخدمو األموال

                                                
   Udovitch, 1970, p. 77-8: انظر )1(
   Schacht, 1970, p.558: انظر )2(
   pp. 101-6نظر كذلك ا Kramers, 1952, p. 100: انظر )3(
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صارف قد تتردد يف املتعاملون بعضهم بعضاً، وقد يتردد املودعون يف ترك مدخرام لدى املصارف، وكذلك فإن امل
منح التمويل ملستخدميه على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر ما مل يتوفر مناخ الثقة بني خمتلف املتعاملني يف 

  .السوق املالية
وعليه، فالسؤال املهم الذي يتعني معاجلته هو كيف ميكن استعادة مناخ الثقة ألنه من دون معاجلة هذه املسألة 

لنظام املايل اإلسالمي قد ال يستطيع االستمرار يف النمو مبعدالت سريعة تبدو ضرورية حىت يكون هذا بفاعلية، فإن ا
وحىت لو استطاع النظام املايل . النظام قادراً على االستحواذ على نصيب كبري من النظام املايل يف الدول اإلسالمية

ن خالل االعتماد على صيغ التمويل اليت تقوم على اإلسالمي أن يستحوذ على هذا النصيب الكبري، قد يكون ذلك م
وبالتايل فمن الضروري أن تكون هنالك بيئة . البيع بالدين، وبالتايل ال تظهر السمات املميزة للتمويل اإلسالمي

جديدة تتماشى مع األوضاع املعاصرة حىت تساعد يف تقليل املخاطر للمستويات الدنيا وتوفر مناخ الثقة والطمأنينة 
  .دى مجيع املتعاملني يف السوق املايل اإلسالميل

 مثل –وعلى أية حال، فاملخاطر ليست صفة خاصة بالنظام املايل اإلسالمي، وإمنا هي مالزمة لكل النظم املالية 
املخاطر املرتبطة بالنقود االئتمانية، وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وبطيف من إخفاقات العنصر البشري، 

خطاء اإلدارية واحلوائج الطبيعية، واملخاطرة الوحيدة اليت خيتص ا نظام التمويل اإلسالمي هي اليت تنشأ من واأل
وحىت يف هذه احلالة، فإن نظام التمويل اإلسالمي ليس هو الوحيد، فاملصرفية . تطبيق املشاركة يف األرباح واخلسائر

  .الشاملة هي األخرى تواجه هذا النوع من املخاطرة
هل يتعني على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تقبل هذه املخاطرة اإلضافية؟ أوالً، هناك القاعدة األخالقية 
لتحاشي أخذ وإعطاء الربا، وال خيار للمسلمني الصادقني يف هذا األمر، وجيب عليهم االنقياد لإلرادة اإلهلية كما 

سورة البقرة، آية  [ا وإعالن احلرب على اهللا تعاىل ورسوله وردت يف القرآن الكرمي، واليت ساوت بني تعاطي الرب
ثانياً، هناك قناعة بأن اإلرادة اإلهلية تقوم على احلجة القوية مبعىن أا تساعد يف حتقيق الغايات اإلنسانية، واليت ]. ٢٧٩

قوم على الربا مسؤول ليس فقط ويعتقد بأن نظام الوساطة املالية الذي ي )١(].٢٥سورة احلديد، آية [أمهها غاية العدل 
 مثل العيش بأكثر من املوارد املتاحة، –عن أنه زاد عدم املساواة ولكنه كذلك زاد من صعوبة قضايا أخرى اقتصادية 

  واإلفراط يف 

                                                
   .Siddiqi, 1983, Chapra, 1985, 2000, Mills and Presley, 1999: ملناقشة هذه احلجة، انظر )1(
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التوسع االئتماين قصري األجل، وارتفاع عبء خدمة الدين، وتقلبات احلركة يف األموال ويف أسعار الصرف وأسعار 
ومع أن الربا ليس هو السبب الوحيد يف هذه املشاكل، إال أنه . ة، واملخاطر املالية واالقتصادية، وعدم االستقرارالفائد

 قد Presleyو  Millsمن دون شك قد لعب دوراً كبرياً يف تفاقمها وألجل ذلك، جند أن عاملني اقتصاديني مثل 
ملرء يتمىن، وقد أدرك احلقيقة متأخراً، لو أن حترمي الربا يف ذهبا للمدى الذي قاال فيه إن هناك حججاً كافية جتعل ا

أوربا مل يقوض يف القرن السادس عشر وقد تبينت اآلن احلكمة العملية من املوقف األخالقي املعارض للربا، وهي 
دي القوي وهذه القاعدة األخالقية ومعها املربر االقتصا )١(.احلقيقة اليت ظهرت اآلن أكثر مما عرف عنها من قبل

  .جيعالن املسلمني ملزمني بتطبيق النظام اإلسالمي يف اقتصاديام
هل ميكن أن تتوفر بيئة مواتية يف العصر احلاضر ملكافأة الفعالية واألمانة والعدل عند الوفاء : ولكن السؤال هو

د على ذلك يف السابق هو  األخرى وملعاقبة نقضها؟ وكما جاءت اإلشارة من قبل، فإن مما ساعتبالعقود وااللتزاما
  .أن االنضباط قد ساد يف السوق مع وجود القيم األخالقية، والنظام االجتماعي، والنظام القضائي الكفء والرتيه

ويتفق غالب الناس على أن نظامي السوق والقضاء ما زاال موجودين إىل عصرنا هذا، وأنه يتعني حتسني أدائهما 
لتزام بالقيم األخالقية قد ضعف، ولكن ومع أمهية التنشئة الصحيحة هلذا الغرض، ويبدو أن اال. إن أصاما الضعف

فإن األسواق املتنافسة ومعها إدارة مؤسسية جيدة ورقابة حكيمة فعالة، ميكن أن تساعد حىت على االلتزام بالقيم 
  .األخالقية

نظام االجتماعي أي صغر اتمعات اليت ورمبا ميكن أن نقول يف ضوء ذلك، أن الشيء الوحيد املفقود حالياً هو ال
جتعل املتعاملني يف السوق يعرفون بعضهم بعضاً، ودور القبائل والنقابات، ومجعيات اإلخاء، والطرق الصوفية اليت 

وجيب أن يصبح ممكناً التأكد من األداء . تكمل دور القضاء يف الوفاء بالعقود وإنزال العقوبة على خمالفتها ونقضها
  وحىت النظام املايل . هلذا الدور يف العصر احلاضر من خالل إدخال إصالحات حمددة يف البيئةالفعال 
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التقليدي مستمر يف تكييف نفسه مع الظروف املستجدة ليصبح قادراً على دعم ثقة املتعاملني يف السوق، فلماذا ال 
  يكون هذا هو حال النظام املايل اإلسالمي أيضاً؟

 البيئة اجلديدة بالقيام بتدابري حمددة تساعد على ختفيض املخاطر وتقلبات النظام املايل، وتزيد ومن املمكن أن تتوفر
ولتحديد بعض هذه التدابري املهمة، فإن املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب . من الثقة فيه بني مجيع أصحاب احلقوق

ية وأخرى حول إدارة خماطر املصارف قد نشر ورقة مناسبات حول الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالم
. والورقة احلالية، وهي الثالثة يف هذه السلسة مهتمة بتحسني اإلدارة املؤسسية يف املصارف اإلسالمية. )١( .اإلسالمية

واالثنان . وتشري إىل أن االنضباط الذي ينشده اإلسالم يف النظام املايل يستلزم عناية أكثر مبوضوع اإلدارة املؤسسية
  . يؤديان إىل نظام مايل سليم ومستقر ويقوم على العدل والنمو– االنضباط واإلدارة املؤسسية –اً مع
   دور اإلدارة املؤسسية الفعالة ٤-١

إن اإلدارة املؤسسية الفعالة يف املصارف ويف املنشآت اليت تستخدم أموال املصارف هي واحدة من أهم دعائم 
لبيئة االجتماعية واالقتصادية القدمية اليت مل تعد قائمة اآلن، ومما يؤسف له هو أن البيئة املراد إجيادها لتحل حمل ا

وهذا لكون مجيع  )٢(.اإلدارة املؤسسية تعترب بصورة عامة ضعيفة يف معظم مؤسسات األعمال بالبلدان النامية
مل تتطور يف هذه البلدان املؤسسات اليت تقوم بدور مهم يف ضبط األسواق والتأكد من الكفاءة وسالمة األسواق 

وهنالك قضايا أخرى تؤثر سلباً، مثل تباين املعومات، وقلة خربة املتعاملني يف السوق، والرقابة وإن . بالدرجة الكافية
وكذلك، فإن . وجدت، ال يتم تطبيقها بفعالية وجبدية بسبب الفساد السياسي، ولضعف النظم القضائية عموماً

ونتيجة لذلك، فإن هذه املنشآت تعاين من عدم الكفاءة،  )٣(يقات احملاسبية غري متطورة، اإلفصاح غري كاف، والتطب
واآلثار السلبية لعدم فعالية . ومن عدم اإلنصاف، األمر الذي يؤثر سلباً على مجيع أصحاب احلقوق يف هذه املنشآت

مهني واملودعني فيها أكرب وألن خماطرها اإلدارة املؤسسية تكون أشد خطوة يف حالة املؤسسات املالية ألن عدد املسا
  .العامة أكثر من خماطر املنشآت األخرى

                                                
   Chapra & Khan, 2000, khan & Ahmed, 2001: انظر )1(
    Schleiferaud Vishny, 1997, prowse, 1998, pp.16-17:انظر )2(
   Prowse, 1998, p.16: انظر )3(
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وليس هناك من سبب جيعلنا نفترض أن املؤسسات املالية اإلسالمية، وإن كانت قد أثبتت حسن أدائها حىت 
ن على املؤسسات املالية أا قد حتاشت مصيدة اإلدارة املؤسسية الضعيفة اليت تسود يف الدول النامية، ويتعي. اآلن

اإلسالمية أن حتسن كثرياً من أدائها وأن حتقق مصاحل املتعاملني معها بدرجة أفضل من خالل تنشيط اإلدارة املؤسسية 
  .يف هذه املنشآت

يف االقتصاد اإلسالمي ] التمويل باملشاركة[وبالتايل، فإن احلجة القوية اليت تقول باالعتماد الكبري على األسهم 
يد من احلاجة إىل اختيار هذه احلزمة من التدابري اليت ليس من شأا فقط أن تساعد يف حتسني أداء النظام املايل، تز

ولكن هذه الدراسة غري مهتمة بكل هذه التدابري وإمنا اهتمت أوالً، . )١(. ولكنها ستحمي أيضاً حقوق مجيع املسامهني
ذلك أن املصارف يف أكثر . وهو أمر يهم مجيع النظم املالية. ملؤسسيةوقبل كل شيء بواحدة منها فقط وهي اإلدارة ا

من مائه وثالثني دولة متثل تقريباً ثالثة أرباع الدول األعضاء بصندوق النقد الدويل، قد واجهت مشاكل خطرية 
و املصارف والسمات األساسية هلذه املخاطر معروفة متاماً وتشمل اهلرولة حن )٢(.خالل فترة مل تزد عن عقدين

، استرداد محلة األوراق املالية لقيمتها بصورة مفاجئة، وسرعة التقلبات الكثيفة يف أسواق ]السحب املفاجئ للودائع[
وهلذا السبب، توفر قدر كبري من الكتابات . العمالت احلرة، وأعراض القلق العام وسط املتعاملني يف األصول املالية

 التقليدية، وخاصة من طرف جلنة بازل للرقابة املصرفية، واليت استفدنا منها كثرياً حول اإلدارة املؤسسية يف املصارف
  .يف إعداد هذه الدراسة

 التوسع مبعدالت أسرع، عومن دون اإلدارة املؤسسية الفعالة، رمبا ال ميكن تقوية املصارف اإلسالمية حىت تستطي
ة أكثر وأكثر كلما توسعت املؤسسات وازدادت مصاعبها وتزداد هذه احلاج. وأن تقوم مبهامها على الوجه املطلوب

وال ميكن جتاهل أو .  هذه املصاعب اليت ستقوض قدرا يف املدى البعيد على مواجهة التحديات جبدارة–تعقيداً 
  .جتنب التدابري اليت ميكن أن تعني على حتسني أداء وظائف هذه املؤسسات

                                                
 ,Iqbal, Khan & Ahmed, 1998; Chapra & Khan, 2000, Khan and Ahmed: ، انظرالتدابريملعرفة بعض هذه  )1(

2001, Al – Jarhi & Iqbal, 2001   
   Lindgren, Garcia and saal, 1996: انظر )2(
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   أهداف ومنهجية هذه الدراسة ٥-١
 أهداف هذه الدراسة هو مناقشة بعض القضايا املهمة اليت تتصل باإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية إن أحد

واهلدف الثاين واألهم هو إعطاء بعض التوجيهات اإلرشادية احملددة . اإلسالمية ونشر قدر كبري من التوعية حوهلا
 من دعم القوة الدافعة هلا للنمو وقبوهلا عاملياً، وكذلك لتحسني اإلدارة املؤسسية يف هذه املؤسسات وبالتايل متكينها

وقد أعطت الدراسة اهتماماً خاصاً آلليات اإلدارة املؤسسية مبا فيها جملس اإلدارة، . محاية أصحاب احلقوق فيها
الفعالة كما ركزت الدراسة على اإلدارة . واإلدارة العليا واملسامهني، واملودعني والسلطات الرقابية واإلشرافية

للمخاطر وبصفة خاصة استحداث بيئة مساعدة من خالل السمو األخالقي واملراقبة القانونية والتنظيمية واالجتماعية، 
كما أشارت الدراسة باقتضاب إىل . ومزيد من الشفافية ووسائل الضبط الداخلي والتدقيق الشرعي واخلارجي

  .عالةاملؤسسات املشتركة املطلوبة لإلدارة املؤسسية الف
وإلضفاء ملسة حقيقية للمناقشة، فقد قام املؤلفان بإجراء دراسة ميدانية عن اإلدارة املؤسسية يف املصارف 

وهناك عدد من الدراسات امليدانية لإلدارة املؤسسية يف املصارف التقليدية قام ا خرباء من جهات . اإلسالمية
يف املصارف اإلسالمية نادرة نسبياً، وتركز اهتمامها على قضايا والدراسات امليدانية لإلدارة املؤسسية  )١(.متعددة
فإن البعض اآلخر قد  )٢(وبينما تتناول بعض هذه الدراسات جوانب احملاسبة واملراجعة يف اإلدارة املؤسسية، . حمددة

ال هذه سعى لتحديد السياسات الكلية، وسياسات االستثمار، عالوة على دور هيئات الرقابة الشرعية يف أعم
  )٤(. أو مقارنة سلوك املودعني يف املصارف اإلسالمية مع سلوك نظرائهم يف املصارف التقليدية )٣(.املصارف

وقد متت دف حتديد البيئة اليت تعمل . ومقارنة ذه الدراسات، فإن الدراسة امليدانية اليت أجريناها أكثر مشوالً
ومع أن هذا هدف . ضع الكلي لإلدارة املؤسسية يف هذه املؤسساتفيها املؤسسات املالية اإلسالمية وحتديد الو
  طموح، إال أنه ضروري لزيادة ولتقوية هذه 

                                                
   .بعض هذه الدراساتطبيعة ملعرفة ] ١[من ملحق ] ١[اجلزء : انظر  )1(
 ,Gambling and Karim, 1991, Karim 1990, Archer and Abid, 1996, Baydoun and Willet: انظر مثال  )2(

1997, Banaga, et.al, 1994 Hood and Bucheery 1999   
   Lewis & Algaoud, 2001: انظر )3(
   Erol, et. al., 990انظر  )4(
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واملصارف املشمولة يف االستقصاء هي مصارف صغرية نسبياً متوسط رؤوس أمواهلا وأصوهلا . املؤسسات يف املستقبل
على أن هذه امليزة ال  )١(]].١[من ملحق ] ١[زء  يف اجل٢-٢اجلدول . [ مليون دوالر على التوايل٤١٢,٢ و ٧,٤٤

تقتصر على املصارف اإلسالمية يف عينة الدراسة، وإمنا مجيع املصارف اإلسالمية صغرية نسبياً مقارناً مع املصارف 
 مليون دوالر يف عام ٨٣٩,٧ و ٤١٧فمتوسط رؤوس أموال وأصول هذه املصارف هو على التوايل . التقليدية
وتعطي نتائج الدراسة امليدانية مؤشراً جيداً عن املالمح الرئيسية  )٢(.خر سنة توفرت فيها املعلومات، وهي آ١٩٩٧

  .وبرغم ذلك، من الواجب احلذر يف االستنتاج نظراً لصغر حجم العينة. لإلدارة املؤسسية يف املصارف اإلسالمية
ثالثني دولة، إضافة ملقابالت املسئولني يف وقد اعتمدت الدراسة امليدانية على استقصاء بالربيد ملصارف يف 

 ةوقد أجريت هذه الدراسة امليدانية على ثالث. بنغالدش، والبحرين، والسودان: املصارف يف ثالث دول هي
  :مستويات

على مستوى مفتشي الرقابة املصرفية، حيث كانت املعلومات أساساً من إجابات عن األسئلة املدرجة يف  -
  ].٦-١ إىل ١-١من : اجلدول[بالربيد للمصارف املركزية االستقصاء الذي وجه 

األوىل من خالل مقابالت مع إدارات املصارف يف : على مستوى املؤسسات املالية، مجعت املعلومات بطريقتني -
والثانية من خالل اإلجابات عن أسئلة االستبيانات اليت تسلمتها املؤسسات املالية . البحرين وبنغالدش والسودان

 ].١٦-٢ إىل ١-٢اجلداول من [لدول األخرى يف ا
على مستوى املودعني حيث مجعت املعلومات من خالل تعبئة االستبيانات بإجراء مقابالت مع املودعني املتعاملني  -

  ].١٠-٣ إىل ١-٣اجلداول من [مع املصارف اإلسالمية يف الدول الثالثة املذكورة آنفاً 

                                                
مل تتم اإلشارة إىل ، ما ]١[من ملحق ] ١[إن مجيع اجلداول اليت تتم اإلشارة إليها يف نص الدراسة ترجع إىل اجلداول يف اجلزء  )1(

   .غري ذلك
   .م١٩٩٧االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، : انظر  )2(
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-٢-  
  ايا أساسيةمفاهيم وقض: اإلدارة املؤسسية

   ملاذا اإلدارة املؤسسية؟١,٢
ومل تتبلور بعد تفريعاته بصورة  )١(إن مصطلح اإلدارة املؤسسية قد اكتسب شهرة يف العقدين املاضيني فقط 

وقد جاء تعريفه يف عدة وجوه انطالقاً من االهتمام . كاملة رغم أن كتابات كثرية قد توفرت حول املوضوع
ة التعاون االقتصادي والتنمية عرفت اإلدارة املؤسسية بأا جمموعة العالقات اليت ترتبط فمنظم. األساسي لكل باحث

وهذا تعريف حمايد القيم يف  )٢(.بني إدارة الشركة وجملس إدارا واملسامهني فيها واآلخرين من أصحاب احلقوق فيها
أما رئيس البنك . كن إال أن يكون قيمياًعرف علم االقتصاد وال يدل على الغرض من اإلدارة املؤسسية الذي ال مي

 قد خطا خطوات أبعد يف هذا الشأن وأشار إىل اهلدف من وراء اإلدارة املؤسسية بأنه Welfonsonالدويل السيد 
وهذا التعريف قد أوضح أن اهلدف هو توفري اإلنصاف لكل أصحاب احلقوق يف .  )٣(اإلنصاف والشفافية واحملاسبة 

وقد يعين اإلنصاف كذلك يف حالة املسامهني، والنمو املعقول يف قيمة . ملزيد من الشفافية واحملاسبةاملؤسسة من خالل ا
  . )٤(وتتوفر تعريفات أخرى كثرية لإلدارة املؤسسية ولكن قد ال يفيد كثرياً أن يعاد سردها هنا . أسهمهم

] ١[والشكل ] ١[انظر اجلدول . [يةوهناك عدد من املتعاملني وأصحاب احلقوق يف املؤسسات املالية اإلسالم
وهذه حقيقة تثري قضية هل من الضروري محاية مصاحل مجيع املتعاملني؟ هنالك جمموعتان من اآلراء العلمية ]. التاليني

  من : الغربية حول مناقشة هذا املوضوع

                                                
   Zingales, 1997, p.1: انظر )1(
   OECD, April 1999, P.2: انظر )2(
  :  كما جاء االقتباس من موسوعة اإلدارة املؤسسية يف مقال حول,Financials Times, 21 June 1999: انظر )3(

What is Corporate Governance, WWW.encycogov.com, 11 Jule 2001, p.1    
  :والتعريفات األخرى لإلدارة املؤسسية هي )4(
إن اإلدارة املؤسسية هي عموماً جمموعة مركبة من القيود االجتماعية املتعارف عليها واليت تؤثر يف الرغبة لالستثمار يف املؤسسات   -

  .]Dyck, 2000, p.7: انظر [يف مقابل وعود 
ملكيتهم أنفسهم من مصادرة إن اإلدارة املؤسسية هي حلد بعيد، جمموعة آليات يستطيع من خالهلا املستثمرون من اخلارج محاية   -

 La Porta, Lopez – de – Salnies, Shleifer & Vishny 1999، cited: انظر. [من قبل املستثمرين من الداخل 
from a Harvard manuscipt by Dyck, 2000, p.7 [  

 ,Zingales: انظر[حول ريع املؤسسة الالحقة إن اإلدارة املؤسسية هي جمموعة مركبة من القيود اليت حتدد صورة املساومة   -
1997, p.4[   

http://www.encycogov.com
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ة قيمة حقوق محلة األسهم، هذه اآلراء النموذج األجنلو أمريكي يف اإلدارة املؤسسية والذي يركز حصراً على زياد
 )١(.ووفقاً هلذا النموذج، فإن تعارض هذا اهلدف مع مصاحل املتعاملني اآلخرين، فيجب إمهال هذه املصاحل األخرى

وعلى أي حال، فإن .  حلماية مصاحل اآلخرين– ولو نظرياً –والنموذج الفرانكو أملاين، يف املقابل يعطي نفس األمهية 
رسة العملية لإلدارة املؤسسية يف أمريكا ومدى تناغمها مع التأكيد نظرياً على مصاحل محلة الشك يرد بشأن املما

 على محاية مصاحل املتعاملني – نظرياً –األسهم كما يرد هذا الشك كذلك بشأن تأكيد النموذج الفرانكو أملاين 
  . )٢(اآلخرين 

 حول املساواة يف محاية حقوق كل من له مصلحة وهذا اخلالف يقودنا إىل التساؤل عما إذا كان هناك أدىن شك
. يف املؤسسة املالية اإلسالمية بشكل عادل سواء كان من محلة األسهم أو غريهم، وذلك يف إطار نظام القيم اإلسالمية

ويف نظام القيم الذي يعطي أولوية قصوى للعدل واإلنصاف فإن السؤال ال يرد حول محاية مصاحل اجلميع بطريقة 
ولكن نتائج الدراسة امليدانية اليت أجريناها مل تكشف على أن املصارف اإلسالمية قد استطاعت أن حتقق ذلك . عادلة

املطلب إىل اآلن وقد يعود ذلك إىل أنه مل تتحقق بعد وبصورة كافية أمهية ذلك األمر، وكذلك قد يكون السبب 
  . تكون هناك جهود خملصة ومدروسة هلذا الغرضوبرغم ذلك، جيب أن. كامناً يف صعوبة حتقيق ذلك املطب نفسه

فإن مل يكن أداء املصارف اإلسالمية . ويف حالة التمويل اإلسالمي، فإن من له املصلحة األوىل هو اإلسالم نفسه
حسناً، فإن من يعتقدون بأن النظام اإلسالمي ال ينسجم مع العامل احلديث، قد يسعون إىل إدانة اإلسالم على أنه وراء 

وال خالف يف أن هناك اعتراف حبقوق . داء املتواضع للمصارف اإلسالمية رغم أن اإلسالم قد يكون براًء من ذلكاأل
أصحاب األسهم، ولكن املودعني الذين تتعرض مصاحلهم كذلك للخطر ال يلقون اهتماماً كبرياًَ يف النموذج األجنلو 

ويعود السبب يف ذلك . إلدارة املؤسسية يف املصارف التقليديةأمريكي أو الفرانكو أملاين عند مناقشة هذه النماذج ل
ومبا أن املودعني يف حسابات . إىل أن للمودعني ضمان عن ودائعهم اليت يتلقون عليها كذلك عائداً حمدداً مسبقاً

اب ورغم أن أموال أصح. االستثمار يشاركون يف األرباح واخلسائر يف النظام اإلسالمي، فتجب محاية مصاحلهم
  الودائع حتت الطلب 

                                                
   Macey & O'hara, forth coming Pp 1 .and 5: انظر )1(
   ] .٢[املرجع نفسه، صفحة : انظر )2(
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مضمونة إال أن مصاحلهم يف خطر أيضاً ألن اخلسائر اليت قد حتدث للمودعني يف حسابات االستثمار قد تنتقل إليهم 
  : من غري قصد ما مل تقم املوانع بني العمليات اليت تقوم على

  -١-جدول
  ميةاملشاركون األساسيون يف اإلدارة املؤسسية للمؤسسات املالية اإلسال

   املسؤوليات يف اإلدارة املؤسسية/األهداف  القضايا املهمة  
  الــبـيــئـــة 

النظام االقتصادي واملايل 
  .والقانوين الشامل

   الكفاءة يف النظام القضائي-
   نفاذ العقود -
   حكم القانون-
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  ]١[الشكل 
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فمسامهتهم يف األداء : واملوظفون أيضاً هلم مصاحل أو حقوق.  حتت الطلب وودائع االستثمار–النوعني من الودائع 
فكلما كان أداء املصرف جيداً، كلما كانت حوافز . فء للمصرف ومكافأم خيضعان هليكل حوافز اخلدمةالك

والنظام املايل هو اآلخر على خطر، ألن تعثر املصارف الكبرية قد حيدث . املوظفني أفضل، وبالتايل يزداد أثر احلوافز
 خطر ألن األداء الفعال للمصارف قد يفيدها من وكذلك، فإن مصاحل احلكومات يف. أزمة ويضر باالقتصاد ككل

وهذا أمر قد جيعلها تسعى ألن تتأكد من أن السلطات التنظيمية واإلشرافية تقوم مبهامها بوعي ووفق . عدة وجوه
وألجل ذلك، وباختصار، فإن االقتصاد واتمع يواجهان إمجاالً اخلطر ألن األداء الضعيف . مقتضيات املصلحة العامة

ظام املايل قد حيدث آثارا سلبية على قطاعات االقتصاد واتمع من خالل عدم االستقرار املايل وكذلك من طريق للن
  )١(. تدين معدالت النمو االقتصادي والرفاه العام

وجوهر هذا . إن هدف حتقيق املصاحل املتعارضة لكل املتعاملني جيلب االهتمام بالدور املهم لإلدارة املؤسسية
 هو الوصول إىل توازن عادل بني مجيع املتعاملني عن طريق جمموعة رمسية وغري رمسية من اللوائح واملعايري الدور

. واحملددات اليت دف إىل توجيه املصرف ومراقبته بطريقة حتمي مصاحل مجيع أصحاب احلقوق وبأقل التكاليف
ويف هذه احلالة، فإن الضرر . مصاحل مجيع املتعاملنيوالتكلفة عنصر مهم هنا ألن ارتفاعها يعين العذر من عدم محاية 

وسيظهر عدم الرضا والقلق اللذان يظهران يف صورة فقدان . سيلحق بضعاف املتعاملني، وبالتايل قد ال يستقر التوازن
  .املتعاملني للثقة يف عدالة النظام، وقد يقود ذلك إىل النمو الضعيف يف القطاع املايل ويف االقتصاد كذلك

بينما يكون تعارض املصلحة أساساً بني املسامهني وبني اإلدارة يف املؤسسات : هذا يقود إىل مشكلة هيو
. واملصارف التقليدية بصورة عامة، فإن هنالك بعداً آخر مهم يدخل يف حالة املصارف اإلسالمية، وميثله املودعون

وقد ال يكون لإلدارة مصلحة . كرب من األموالفاملودعون وليس املسامهون هم من يقدمون بفارق كبري اجلزء األ
مباشرة يف دعم منفعة أي من املسامهني أو املودعني، وخاصة إذا كان يف اإلدارة من مل يسامهوا برأس مال أو ودائع 

  وبالتايل، قد يدفعهم هذا إىل أن يدخلوا يف أعمال . ختصهم لتكون جزءاً من موارد املصرف

                                                
ونظراً للمهمة . رقابة املصرفية، فإن أصحاب املصلحة هم املوظفون واملتعاملون، واملوردون واتمع ووفق ما تقول جلنة بازل لل )1(

املتميزة للمصارف يف االقتصاديات احمللية واإلقليمية، ويف النظم املالية، فإن مشريف الرقابة واحلكومات هي كذلك لديها مصلحة 
  :نظر ا. 

  ]BCBS, September 1999, p.3, footnote 3.[   
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كذلك قد حيتفظون مبكاسب غري مربرة ألنفسهم عن طريق الرواتب الضخمة واملخصصات ا خماطر ال مسوغ هلا، و
وبالتايل، فإن اإلدارة قد ال تعجز فقط عن توزيع عائد منافس للمودعني بل قد جتعل املصرف . والطرق األخرى

نه، وكما كانت وقد يعاين املودعون يف احلسابات حتت الطلب أكثر من غريهم، أل. يتعرض للصدمات بدرجة أكرب
اإلشارة لذلك من قبل، ال حيصلون على عائد، مث قد يتعرضون بطريقة غري مباشرة للمخاطر إن استخدمت ودائعهم 
يف استثمارات تنطوي على خماطر كبرية وأضعفت اخلسائر القوة املالية للمصرف الذي يصبح غري قادر على الوفاء 

  .باملسحوبات من الودائع حتت الطلب
ر نظرية التطور يف التغيري االقتصادي قد حيتج البعض أن ال داعي للقلق جتاه تعارض املصاحل ألن قوى ويف إطا

واملنافسة يف املدى الطويل ستأيت بالتوازن الذي سيتكفل بتحقيق مصاحل مجيع املتعاملني . السوق ستزيل هذا التعارض
على دور آليات السوق لتوفري اإلدارة املؤسسية الفعالة غري أن التجربة قد بينت أن االعتماد فقط  )١(.بأفضل الطرق
وأحد األسباب الرئيسية هلذا القول هو أنه ال صرب ألحد حىت ينتظر إىل األجل الطويل، ذلك أننا  )٢(.أمر غري واقعي

وسبب آخر هو أن  )٣(.يف املدى الطويل قد نكون مجيعاً يف عداد املوتى، كما الحظ كيرت وهو حمق يف ذلك
وليس هنالك . ستثمارات يف املنشآت من طرف مقدمي التمويل ال يتم استبداهلا فوراً مقابل أشياء أخرى عينيةاال

  .سوى وعد بعائدات مستقبلية غري حمددة وباملستثمرين حاجة للثقة يف الوفاء التام ذا الوعد
. الية للمصارف واملنشآت كذلكويصبح بالتايل من الضروري تنمية سلوك الوفاء بالوعد حىت تكثر املوارد امل

وتدل الدراسات حول اإلدارة املؤسسية أن الشروط الصرحية والضمنية هلذه الوعود عادةً ما يتم اخلروج عليها من قبل 
وهذه الدراسات تعطي دليالً ورؤية وبصرية يف الطرق املتعددة حلماية أصحاب احلقوق يف  )٤(.أيادي من هم بالداخل

آلية السوق، والقيم االجتماعية والبيئية، واإلشراف والرقابة الفعالة، : ومن هذه الطرق]. فاملصار[املؤسسات 
وتكشف هذه  )٥(.ومتاسك وكفاءة القضاء، وهيكل امللكية املالئم، والسلطة السياسية املتطلعة ألداء مهامها بفاعلية

ن ويف تعدد املناهج اليت تدعو حلماية مصاحل الدراسات على نطاق دويل عن النقص اخلطري يف تدابري محاية املستثمري
  )٦(. املتعاملني

                                                
   Alchian, 1950: انظر )1(
   Schleifer & Vishny 1997, P.738: انظر )2(
   Keynes، 1924، in Collected Writings، 1977، p.85: انظر )3(
   .Shleifer & Uishny 1997 & Berglof & Von Thadden 1999: انظر )4(
  :ومن أشهر هذه الدراسات جمموعة الدراسات اليت أعدها )5(

La Porta، Lopez – de – Salinas، Schleifer ، & Vishny [، LLSV، 1998، Sumarized in LLSV، 1999, & 
international cross – sectional studies by LLSV، 1998، LLs، 1999، Pistor، 1999، Classens، 
Djankou Kox & Lang، 1999 & Becht & Roell، 1999  

   Dyck 2000, p.25: انظر )6(
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   الوكيل/ معضلة املوكل٢,٢
ملاذا ال يتم الوفاء بالعهود؟ والسبب األساسي هو فصل اإلدارة عن التمويل، أو : وهذا يقودنا للسؤال اجلوهري

ومع أن هذه معضلة يف حالة كل . كيلمبعىن آخر فصل امللكية عن اإلدارة، األمر الذي يؤدي إىل قضية املوكل والو
  )١(. املؤسسات، إال أا تزداد صعوبة يف حالة املصارف بسبب كرب حجم املديونية فيها وما يرتبط ا من خماطر عامة

 مباستخدا] إدارة املصرف:  املضارب–حيث يقوم املدير .  الوكيل كذلك يف عقد املضاربة/وترد معضلة املوكل
وكالمها حيتاج لآلخر، فاملدير حيتاج لرب املال ألنه ميلك ]. مودعاً كان أم مسامهاً[ها رب املال األموال اليت يقدم

اخلربات وال يتوفر لديه املال، بينما حيتاج رب املال للمدير ألن لديه املوارد املالية بينما ال يتوفر لديه الوقت، أو 
ولكن ومع هذه احلاجة املشتركة هنالك .  تدر عائداًاخلربات والقدرة على توظيفهما بنجاح يف أعمال ونشاطات

تعارض يف املصاحل فاملدير قد ال يستطيع توظيف األموال بكفاءة، وحىت إن فعل ذلك، قد مييل إىل أن يعطي صاحب 
وأصحاب املال يف . املال أقل ما ميكن من عائدات، وتكثر الطرق اخلفية إلنقاص نصيب صاحب املال يف األرباح

فإن نشأت العالقة بني الطرفني . اآلخر يتطلعون إىل احلصول على القدر األكرب من األرباح ما أمكنهم ذلكاجلانب 
على أساس األمانة، والكفاءة والعدالة، ميكن بالتايل أن يقوم توازن مستمر خيدم مصاحل الطرفني واملصلحة العامة على 

ية الفعالة يف النظام املايل اإلسالمي مثلما هو احلال يف النظم وهلذا، جيب تطوير اإلدارة املؤسس. نطاق االقتصاد ككل
  .األخرى، ودف خدمة مصاحل األطراف ذات الصلة بطريقة عادلة

   العقد الشامل٣,٢
إن أحد قواعد هذه اإلدارة املؤسسية الفعالة رمبا تكون يف التحديد الواضح يف اتفاقية املضاربة لكيفية توظيف 

وهذا العقد الشامل الذي يشتمل على هذا . ضارب وكيفية اقتسام العائدات بينه وبني رب املالاألموال من طرف امل
وكونه غري عملي ألنه حيتاج إىل معرفة تامة بأحوال السوق . التحديد قد ال يكون عملياً فنياً أو حىت مرغوب فيه

  وكذلك اإلملام مبا يطرأ 

                                                
    .Ciancanelli & Gonzalez 2000, p.3: انظر )1(
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ويسعى الوكيل أن يكون أفضل من املوكل يف معرفته ]. املضارب [والوكيل] رب املال[مستقبالً للطرفني املوكل 
ومن الضروري كذلك .  املتغريات املستقبلية– وبدرجات متفاوتة –بظروف السوق، ولكن كالمها قد ال يدركان 

حة وقد يكون من املرغوب فيه ملصل. أن يؤخذ يف احلسبان تكاليف الوكالة اليت تنشأ من وضع وإدارة وتنفيذ العقود
  .املوكل والوكيل أن تنخفض هذه التكاليف وأن حيافظ عليها عند احلد املعقول

  )١(:  مصاريف الوكالة إىل ثالثة مكوناتJensen & Mecklingقسم 
 .مصاريف التحكم اليت يتحملها املوكل بغرض رقابة تصرفات الوكيل .١
ن يتصرف على حنو يضر مبصاحل األخري، مصروفات الكفالة اليت يتحملها الوكيل بغرض التأكيد للموكِّل أنه ل .٢

 .وأنه أي الوكيل سيقوم بتعويضه إن فعل ذلك
اخلسائر املتبقية، واليت تغطي خسائر املوكل يف حالة احنراف الوكيل عن القرار الذي قد يتخذه املوكل إن توفرت  .٣

 .لديه املعلومات وامللكات اليت لدى الوكيل
تكاليف هي مصاريف حقيقية خترج من اجليب، جند النوع الثالث هو اآلخر وبينما جند أن النوعني األولني من ال
  .مصاريف حقيقية رغم أنه يصعب قياسها

ولعله من احلكمة أن . إالَّ أنه قد ال يكون مرغوبا فيه أن يوضع القيد يف يدي الوكيل من خالل العقد الشامل
يف زيادة كفاءة إدارة األموال، وإمنا كذلك ستجعل وهذه احلرية تسهم ليس فقط . تترك له حرية التصرف بدرجة ما

ومن جانب آخر، فإنه قد ال متنح هذه الدرجة من التسامح يف حرية التصرف إن مل يتوفر . التعامل أفضل مع الطوارئ
  .مناخ الثقة املتبادلة، ورمبا تكون هذه احلرية مضرة للطرفني

غري جمدي، أو غري مرغوب فيه، فكيف ميكن إذن إن كان العقد الشامل : والسؤال الذي يطرح نفسه هو
للموكل أن مينع الوكيل من استخدام املوارد لتعظيم مصاحله اخلاصة على حساب مصاحل املوكل؟ وتتفاوت تصرفات 
الوكيل من االختالس أو االحتيال إىل وسائل مصادرة أخرى أكثر مكراً ودقة، مثل املخصصات، والعموالت الزائدة 

إذن، كيف ميكن . بول، واملنافع اليت مينحها الوكيل ملنشآته اخلاصة، واليت قد ال يدري عنها املوكِّلعن احلد املق
. التغلب على اآلثار السلبية اليت تؤثر يف األداء الكفء للمضاربة واليت تنتج عن التفاوت يف املعرفة بني املوكل والوكيل

  ليات اليت وهنالك، كما كانت اإلشارة لذلك من قبل عدد من اآل
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وبينما جند أن . تساعد يف أن يكون االحتيال وسوء اإلدارة يف حدود ضيقة وأن تقلل من التكاليف يف الفترة املاضية
بعض هذه اآلليات ما زال متوفراً وميكن حتسني أدائها، لكن مل تتوفر بعد البنية االجتماعية وميكن لبعض املعايري اليت 

وبعض املعايري املقترحة . ؤسسية الفعالة أن تساعد بدرجة معقولة وبنجاح يف سد الفجوةاقترحتها أدبيات اإلدارة امل
  :ستساعد بصفة خاصة يف الوقت احلايل هي

  آلية السوق؛. ١
 والسمو األخالقي من جانب مديري املصارف وأعضاء جملس اإلدارة وكذلك من طرف مستخدمي التمويل  .٢

 املصريف؛
 واتية؛ والبيئة االجتماعية امل .٣
والضوابط التنظيمية والقانونية حىت يستحيل على الوكيل أن يتجاوز نص وروح العقد، وللتأكد من العدل،  .٤

 واألمانة والكفاءة يف استخدام األموال؛
والوظيفة املهمة للسلطات اإلشرافية وللمحاكم لضمان نفاذ عقود املضاربة بأمانة وبكفاءة بصرف النظر عن  .٥

 سياسي ألي من أطراف العقد؛ الوضع االجتماعي وال
 .وقيام املؤسسات املشتركة الضرورية لتمكني النظام من العمل .٦

   انضباط السوق٤,٢
. إن من أكثر احلوافز والعوائق فعالية هو انضباط السوق، وهذا أمر أمجع عليه عملياً كل علماء املسلمني السابقني

ودعني يف املصارف اإلسالمية قد يأخذون ودائعهم إن مل تستطع هذه وقد كشفت الدراسة امليدانية اليت أجريناها أن امل
وهذا يعين أن أياً من ]. ٩-٣اجلدول [املصارف دوماً أن تعطي معدالت عائد منافسة ومل تتقيد باملتطلبات الشرعية 

 املطلب من هذه املصارف عليه أن يؤسس لنفسه مسعة طيبة جلذب املودعني واالحتفاظ م، ورمبا ميكن إجناز هذا
. خالل حتسني خدمات املصرف للمتعاملني معه، واملثابرة على حتقيق معدل العائد املنافس، وضمان االلتزام بالشريعة

وقد كان انضباط السوق عنصراً . وبالتايل، فإن عدم الكفاءة وعدم األمانة ليس أمراً مستبعداً يرد يف البيئة اجلديدة
تطلبات يف السابق، وال مانع أن نفترض أن انضباط السوق قد ال يكون فعاالً مرة مهماً للمساعدة يف حتقيق هذه امل

والتوسع سيجلب وفورات . أخرى يف زيادة ودعم قيمة أموال املسامهني واملودعني ويف مساعدة املصرف على التوسع
  .احلجم الكبري واليت بدورها ستساعد يف ختفيض التكاليف، ويف زيادة األرباح
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 فمن املمكن لس اإلدارة وكذلك اإلدارة التنفيذية للمصرف خدمة مصاحلهما من خالل احلصول على وعلى ذلك
  .مكافآت أفضل

إن امللكية اخلاصة للمصارف، وانتشار املنافسة يف األسواق املالية، وعدم وجود الفساد السياسي والقضائي 
ون فعالة يف محل اإلدارة على األمانة والكفاءة، كما مجيعها، ويف كل األحوال، ضرورية ملساعدة آلية السوق أن تك

 سيكونون حتت الضغط – أي املسامهني –كما أم . أا ستلجم املسامهني عن اإلفراط يف حتقيق مصاحلهم اخلاصة
. ولذلك، فإنه ال مفر من انضباط السوق، إن كان ال بد من حتسني اإلدارة املؤسسية. لدفع اإلدارة حنو نتائج أفضل

ولكن انضباط السوق قد ال يكون فعاالً إن استطاعت املصارف أن تتالعب يف احلسابات حبيث ال تفصح القوائم 
وهناك تأيت الوظيفة املهمة للمدققني . عن الوضع احلقيقي للمصرف] امليزانيات وحسابات األرباح واخلسائر[املالية 

ية، وكذلك الدور املهم للقيم األخالقية كما سيأيت توضيح اخلارجيني، وللسلطات التنظيمية وملفتشي الرقابة املصرف
  .ذلك الحقاً

وباملثل، فإن مستخدمي التمويل املصريف سيضطرون إىل الكشف عن أرباحهم احلقيقية للمصارف يف حالة وجود 
وسيكون التمويل متوفراً . عدد كبري من أصحاب األعمال الذين يسعون للحصول على التمويل من املصارف

ومبا أن توفر التمويل هو قوام احلياة ملنشآت . ستمرار فقط لألمناء من هؤالء املتعاملني الذين يعملون بكفاءةبا
. األعمال، فإنه بوسع قوى السوق أن تضمن األمانة والكفاءة يف نظام يقوم على املشاركة يف األرباح واخلسائر

دام أمواهلا، فإن مجيع املستثمرين اآلخرين سيحصلون وحيث إن املصارف ستسعى لتوفر األمانة والكفاءة يف استخ
ومقارنةً . وسيساعد ذلك يف دعم ثقة املستثمرين يف نزاهة السوق، وبالتايل تشجيع االستثمار. على عائدات أفضل

ف ذا الوضع، فإن توفر التمويل املصريف بسهولة ملنشآت األعمال على أساس معدل العائد احملدد مسبقاً، فإن املصار
ستفرغ حمتوى الضغط الذي ميكن أن متارسه على املؤسسات إن تعرضت مصاحلها للخطر، وقد ال تواجه هذه 

وألجل ذلك فإن هنالك . املؤسسات أي ضغط جيربها على إعطاء مسامهيها عائدات أفضل وزيادة قيمة أسهمهم
 )١(.ألخرية بفعل توفر التمويل السهلاستنتاج معزز يذهب للقول بأن اخليانة يف املؤسسات قد زادت يف السنوات ا

  والتمويل اإلسالمي الذي يعتمد أساساً على املشاركة يف األرباح 
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واخلسائر، وعلى متويل األصول يتعني عليه إذن أن يصبح قادراً على أن يقدم انضباطاً أكثر ليس فقط يف األسواق 
  .املالية ولكن كذلك وبصورة عامة يف اإلدارة املؤسسية

ذلك فإن األسواق املنافسة ذات األداء اجليد تصبح ضرورية لإلدارة املؤسسية الفعالة يف كل املصارف مبا وعلى 
وهنالك عدد من الوسائل اخلفية للتحايل على املنافسة . ومع ذلك، ال ميكن االعتماد كلياً على السوق. فيها اإلسالمية

صرف بصفة خاصة قد يستطيع التعدي على مصاحل بعض من وامل. وإعاقتها واليت ميكن أن حتبط أداء قوى السوق
يقدمون له التمويل، وال يأبه لفقدهم كمتعاملني معه، مع أمله أن تنجح محلته الدعائية القوية يف احلصول على موارد 

فاملعلومات عن أدائها . وهذا ممكن يف وجود سوق ناقصة، أي أن املنافسة فيها غري كاملة. من متعاملني آخرين
  .الضعيف مع بعض املتعاملني معها قد ال تصل بالضرورة إىل كل األفراد من اجلمهور املتعاملني مع هذا املصرف

   البعد األخالقي ٥,٢
وبالتايل، فإن بانضباط السوق حاجة ألن يكون أكثر فعالية من خالل عدد من التدابري اليت هي مجيعها مهمة 

وقد أشار . زيد من االنضباط األخالقي من جانب كل املتعاملني يف السوقوأحد هذه التدابري هو امل. بدرجة كبرية
Roepke ،وهو حمق يف ذلك إىل أن االنضباط الذايت، والشعور بالعدل، والصدق واالستقامة والشهامة، واالعتدال 

ن يكتسبها الناس قبل والروح العامة، واحترام الكرامة اإلنسانية، واملبادئ األخالقية الصارمة، كل هذه صفات يتعني أ
وهذه هي الدعائم اليت ال مناص منها واليت حتفظ السوق واملنافسة معاً . أن يذهبوا إىل السوق وينافسوا بعضهم بعضاً

  )١(. من االنزالق
، ولكن من املهم كذلك أن تكون هنالك »أن توضع قوانني السوق موضع التنفيذ«ولذلك، فقد ال يكفي جمرد 

ومن دون هذه القيم، ومن غري اآللية . وهذه القيم هي اليت تقود ذاتياً إىل تنفيذ العهود والعقود )٢(ية قيم أخالقية عال
اليت حتث األفراد على التقيد ا، فإن تكاليف تنفيذ العقود والعهود ستزيد كما ستنقص فعالية عمل السوق 

 املصارف واملنشآت، أن تعمل بفعالية حىت مع ويف احلقيقة، فإنه ال ميكن ألي مؤسسة بشرية فضالً عن. وانضباطه
  كوا 
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تتمتع بوضع سليم ومعافاة، إن مل يتم إصالح اإلنسان بدرجة كافية، اإلنسان الذي هو الغاية والوسيلة من هذه 
  .املؤسسات

صدق واملضاربة واملشاركة عقدان من عقود األمانة يف الفقه اإلسالمي، ولذلك تزداد هنا األمهية املطلقة لل
فالقرآن الكرمي . والقيم األخالقية املطلوبة هلذا الغرض قد حددها القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة والفقه. والرتاهة

سواء كانت هذه املواثيق مكتوبة أم ] ] ١[القرآن الكرمي سورة املائدة، آية [يؤكد على حسن الوفاء بكافة العقود 
، ] ]٢٧[القرآن الكرمي، سورة األنفال آية [ى القرآن الكرمي عن خيانة األمانات كما . شفاهةً أم علنية أم ضمنية

] ]. ٢٩[القرآن الكرمي، سورة النساء، آية [واعترب ذلك الكسب بالغش وعدم األمانة واالحتيال سلوك غري أخالقي 
وقد بني الرسول الكرمي . ] ]١٨٨[سورة البقرة، آية [وقد حرم القرآن تقدمي الرشوة ألخذ منفعة غري مستحقة 

واملصرف نفسه موكالً كان أم  )١(].أي أنه ليس مسلماً [ أن من غشنا فليس منا صلوات اهللا وسالمه عليه
يتعني عليهم مجيعاً التصرف بأمانة وبإخالص من أجل منفعة مجيع ] الوكالء[وكيالً، ومستخدمو أموال املصرف 

 طرف املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة يف املصرف أو من قبل من وأي حماولة من. أصحاب املصاحل واحلقوق
يستخدمون أموال املصرف للغش واحلصول على نصيب ال يستحقونه من العائد إمنا يعترب خروجا تاما عن التعاليم 

  .اإلسالمية
طلبات، عالوة ولكن القيم األخالقية إمنا هي فقط قواعد سلوك ولن تكون فاعلة ما مل تطبق، وهنالك ثالثة مت

وأحد هذه الشروط وجود الدافع الذايت القوي لدى األطراف املعنية لتنفيذ . على انضباط السوق، للتأكد من تنفيذها
ويف إطار املعتقدات اإلسالمية، . هذه القيم، ومما يساعد كثريا يف هذه املهمة هو الصالح الفطري لبين اإلنسان أنفسهم

 )٢(] ].٤[، وسورة التني آية ]٣٠[القرآن الكرمي، سورة الروم، آية [لسليمة بالطبيعة فإن بين اإلنسان على الفطرة ا
ولكن، وألن بين اإلنسان أحرار ويتأثرون ببيئام، . وال حيتاجون بالضرورة أن يلجأوا إىل عدم االستقامة وعدم األمانة

  .فمن املمكن أن يضلوا عن جادة الطريق املستقيم
فالثواب والعقاب يف اآلخرة واليت ال جتد هلا ذكراً يف . م حوافز وعقاب دنيوي وأخرويوالشرط الثاين هو نظا

  النظام الالديين، عنصران مهمان يف احلوافز ويف الردع جلعل 
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. الناس يلتزمون بالقواعد األخالقية يف كل األحوال، حىت وإن كان ذلك االلتزام يضر مبصاحلهم الذاتية يف هذه احلياة
الناس لالحتيال والظلم دون أن تطوهلم العقوبة، وقد يفعلون خرياً لعامة اخللق بتضحية شخصية كبرية وال وقد يلجأ 

إذن، فاالعتقاد يف احلياة اآلخرة به قدرة كامنة تبعث على تقيد األفراد باملبادئ األخالقية، . ينالون عوضاً يف هذا احلياة
ولكن اجلزاء . ال يعجزه شيء، وهو سبحانه وتعاىل العدل لكل اخللقوذلك كذلك، ألن املوىل تعاىل أعلم بأفعالنا و

والعقاب يف اآلخرة غري مرئيني يف هذه احلياة الدنيا، وقد ال يؤثران على ضمائر الناس حىت وإن تظاهروا بتصديقهما 
من هنا يكون من و. وهلذا، فقد ال يتقيد الناس دوماً باحلق وبالبعد عن الباطل. ملبدأ اجلزاء والعقاب األخروي

  .الضروري وجود نظام حوافز وعقاب دنيوي كذلك
   البيئة االجتماعية والسياسية املواتية٦,٢

واملطلب الثالث هو البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية واملؤسسية املواتية، فالناس الذين عاشوا يف 
فهم بشر مثلنا وإن سادت القيم اإلسالمية يف السابق، فلم ال . وماحلقبة اإلسالمية األوىل ال خيتلفون عن الناس الي

  تسود اآلن؟
وهلذا، فمن الضروري حتسني البيئة الكلية حبيث . والذي تغير ليس الطبيعة اإلنسانية األساسية، وإمنا تغريت البيئة

غلبون على املغريات ويتصرفون بتوافق مع والبيئة املواتية جتعل األفراد يت. ينبذ اتمع من خيرجون على القيم واملبادئ
  .ويقومون باحلق وينأون عن الباطل: طبائعهم الفطرية السليمة

. ومما يؤسف له، أن مراعاة املبادئ اإلسالمية يف السلوك واهنة يف العامل اإلسالمي وليست قوية كما يتوقع أحدنا
ة األخالقية بطرح أسئلة تتعلق بتأثري املمارسات الفاسدة وقد حاولت الدراسة امليدانية هلذا البحث أن تتحقق من البيئ

على أداء مؤسسات األعمال، وأخرى تتعلق بدور اموعات غري الشرعية يف االقتصاد، وقدرة القانون على محل 
عن التباين الكبري يف وجهات النظر، ] ١٣-٢اجلدول [وتكشف النتائج . السلطات حملاربة النشاطات غري الشرعية

وقد يتيسر تسوية اختالف اآلراء . نما تعترب الغالبية أن الغطاء األخالقي ممتاز، يرى آخرون أنه ضعيف، أو مقبولوبي
حول البيئة األخالقية إن أخذنا يف احلسبان حقيقة أا اعتربت ممتازة يف بلدان توفرت فيها رقابة شديدة وإشراف 

  .فعال
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قي يف الدول اإلسالمية خالل القرون املاضية هو املسئول عن البيئة إن التراجع االجتماعي واالقتصادي واألخال
ونتيجة هلذا الضعف، فقد ضعفت البيئة الصاحلة لتنشئة األجيال، كما وهنت الضوابط  )١(.األخالقية السائدة

م يف تنشئة وغالب األسر، وخاصة األمهات الالئي هلن الدور احلاس. االجتماعية الالزمة للتقيد باملبادئ األخالقية
األبناء، مل جتد التعليم اجليد يف املسائل اإلسالمية، والترتيبات املؤسسية هلذا التعليم ضعيفة وغري كافية إمجاالً، والتركيز 

وقد . يف التعليم الديين يبدو كذلك أنه ولألسف يف نطاق املظاهر والشكليات أكثر من كونه حمتفياً بتزكية النفس
  .وامل املهمة اليت سامهت يف زيادة اخلروج على املبادئ اإلسالميةكانت هذه واحدة من الع

ومبا أن أولئك الذين خيرجون على املبادئ ال ينبذون من اتمع، وأم يف احلقيقة يكسبون االحترام، فقد توطنت 
 جيب استخدام كل وبالتايل،. حالة جتاوز املبادئ يف اتمعات اإلسالمية من خالل عملية التبعية وآليات تعزيزها

وسائل التعليم والتضامن االجتماعي لزيادة الوعي األخالقي لألفراد وللمجتمع حبيث ال يقدم األفراد على تقويض 
ومن دون الدعم االجتماعي، فإن . املبادئ اإلسالمية، وأن من يفعل ذلك سيجد العزل االجتماعي بدالً عن االحترام

  .كون على ما يبدو فعالةاملبادئ األخالقية والقانونية لن ت
   الضوابط القانونية واملؤسسية٧,٢

 )٢(.يف إطار حتليل ابن خلدون الزدهار وسقوط احلضارات، فإن سيادة العدل ذات أمهية قصوى يف دعم التنمية
ويتطلب العدل، ضمن أمور أخرى، الوفاء التام بالعقود، وكذلك بالتعهدات األخرى االجتماعية واالقتصادية 

وهذا أمر ممكن يف قطاع املؤسسات واملصارف إن تعززت البيئة األخالقية واالجتماعية املواتية مع وجود . سيةوالسيا
  .نظام قضائي كفء ونزيه حلماية حقوق مجيع أصحاب املصاحل واحلقوق

 لديها فالدول اليت. ولذلك، فإن أحد أهم املؤسسات يف اإلدارة املؤسسية هو احلماية القانونية ألصحاب احلقوق
وجتدها أقل تعرضاُ لألزمات . محاية أفضل للمستثمر، لديها أسواق مالية أكثر تطوراً ومعدالت منو عالية

. وهلذا، فإن احلماية القانونية قد أصبحت متغرياً مهماً يف سياسة معظم الدول خالل حقبة التسعينات )٣(.االقتصادية
  وهذه احلماية إن كانت فعالة، 

                                                
 chapra,2000,pp.173-252: نظر الفصل السادس حول أسباب تراجع املسلمني يف ، املناقشة هذه القضايا )1(
 chapra,2000,ch.5pp.145: ل ابن خلدون، انظرملزيد من التفاصيل حول حتلي )2(
 llsv,1999: انظر  )3(
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  : وقد ركزت كتابات. ثر العميق على رغبات املدخرين لالستثمار يف املصارف ويف املؤسساتفسيكون هلا األ
La Porta , Lopez – de – Salinas, Schleifer, Vinshi [LLSV] 1990  
على تلك العناصر يف قرارات الشركات اليت تعطي أفضلية لألقلية صاحبة املصلحة يف الشركة يف مقابل اإلدارة 

  )١(. وطبيعة وفعالية هذه اآلليات قد تناولتها كتابات كثرية.  أو كبار املسامهنيالتنفيذية
وبعض اآلليات املهمة القانونية واملؤسسية لإلدارة املؤسسية الفعالة تتصل مبجلس اإلدارة وباإلدارة التنفيذية، 

  .عايري احملاسبية، وباملراجعة الدقيقةوباملراقبة الداخلية، وباإلدارة الفعالة للمخاطر، وبالشفافية املالئمة، وبامل
األقلية من املسامهني واملودعني وأصحاب [إن من أهم اهتمامات القانون هو توفري احلماية ملن هم خارج املؤسسة 

وهذا أمر ضروري مع الضوابط املؤسسية لتقليل فرص املدراء وأعضاء جملس اإلدارة يف خدمة ]. احلقوق اآلخرين
ولكن حىت مع وجود هذه احلماية القانونية، جيب أن ال يعطي ذلك شعوراً بالرضا ألنه، وكما . مصاحلهم الشخصية

كانت اإلشارة من قبل، هنالك طرق كثرية للتحايل تكون مطية لسلب حقوق املودعني وصغار املسامهني من دون أن 
شراف قد ال يكونا فعاليني ما مل ولذلك فإن قوى السوق واإل. تطال رقابة املدققني واجلهات اإلشرافية هذه احليل

ويف اتمعات اليت ال يكون فيها . يكن هنالك ضبط ذايت داخلي على الوكالء أنفسهم للوفاء بالتزامام كاملة
 –تعارض بني املبادئ األخالقية وأمناط السلوك االجتماعي، فإن املبادئ األخالقية وكذلك القوانني تنفذ ألن املوظفني 

  )٢(.  يفتقدون املعلومة والدافع لتطبيق القانون بفاعلية على أنفسهم– Cooter, 1997كما ذكر 
وهنالك ميل إىل أن تكون احلماية القانونية مهملة عندما يكون القانون غري متوافق مع منط السلوك األخالقي 

ويعترب .  واملؤسسات القانونيةوهناك اعتراف متزايد بالعالقة القريبة بني األمناط السلوكية. االجتماعي السائد حقيقة
ومن دون رأس املال  )٣(.التوافق بني املبادئ األخالقية واالجتماعية وبني السلوك احلقيقي رأس مال اجتماعي ضروري

  .االجتماعي، فإن تكاليف تطبيق اإلصالحات القانونية ستكون باهظة للغاية

                                                
 Weston, chung, & hoag, 1990: انظر )1(
   .Cooter, 1997, p. 191: انظر )2(
   . للمناقشة القيمة ملوضوع رأس املال االجتماعي ,dasgupta & serageldin,1999 : انظر)3(
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وبالتايل، فإن القوانني . بلدان اإلسالمية مبا فيه الكفايةوال يظهر أن رأس املال االجتماعي املعين قد توفر يف ال
. اجلديدة لن تكون يف ذاا قادرة على توفري احلماية الضرورية ألصحاب احلقوق ولن حتث على إعادة اهليكلة املالية

ومع . الوقتإن التغيري الثقايف أمر ضروري، ولكن اإلصالح األخالقي يف الدول اإلسالمية قد يأخذ يف الغالب بعض 
فمن املتعين . ذلك، فإن فرض الضوابط القانونية واملؤسسية املتطورة ال ميكن أن يؤجل إىل أن يتم التحول الثقايف

فقط من الذين أجابوا عن استبيان الدراسة %] ٣٦[إدخال اإلصالحات القانونية واملؤسسية عاجالً قدر اإلمكان ألن 
%] ٢١[أو ضعيفة %] ٣٤[نونية جيدة أو ممتازة بينما اعتربها اآلخرون معقولة امليدانية اعتربوا اإلجراءات القا

غري أنه، وعند بسط احلماية القانونية للمستثمرين، جيب أن نأخذ يف احلسبان احلقيقة اردة أنه ويف . ١٢-٢اجلدول 
خالقية وتطبيقها من خالل آلية معززة اية األمر، قد يتعذر توفري األمانة والرتاهة يف العقود من دون مساعدة القيم األ

  .ذاتياً، وتفرضها بيئة اجتماعية مواتية، وقضاء حمايد
وبالرجوع إىل حتليل ابن خلدون الزدهار وزوال األنظمة واحلضارات، فإن املبادئ األخالقية اليت تنبع كما يقول 

لقوانني، والقوانني قد ال تطبق بدرجة كافية إن ابن خلدون من الشريعة اإلسالمية يف اتمع املسلم، قد ال تندرج يف ا
ومن مسؤوليات السلطة السياسية أن تراقب السلوك الذي يتعارض مع  )١(.مل تباشر السلطة السياسية هذه املهمة حبزم

ن تتأكد ويتعين عليها أ.  واليت تضر بالتنمية االجتماعية واالقتصادية– مثل اخليانة واالحتيال وعدم الرتاهة –األخالق 
من الوفاء بالعقود، ومن احترام حقوق امللكية، وأن تغرس يف الناس الصفات الضرورية للوئام االجتماعي، والتنمية مع 

  )٢(. العدل
ولكن ] النهي عن املنكر[ولعل الشيء املهم يف سياق املنهج اإلسالمي ليس فقط السيطرة على السلوك املشني 

بتوفري بيئة سليمة مالئمة، من خالل اإلصالحات التربوية، ] األمر باملعروف[كذلك تشجيع السلوك املرغوب فيه 
وعادة ما . ومن خالل بناء مؤسسات مناسبة هلذا الغرض. والسياسية، واالجتماعية، والقانونية، واالقتصادية الفعالة

  تفشل احلكومات 

                                                
 Desgupta & Seragellgin, 1999: س املال االجتماعي، انظررأ: حول القيمة للمزيد من املناقشة  )1(
 أن الطريق الوحيد Douglas Northوقد أكد .  عناية احملللني ىيلقوالتنمية وقد بدأ مؤخراً البعد السياسي لإلصالح االقتصادي  )2(

ذا، فإن الناس .فعل ذلكوبإمكان احلكومات أن ت. لوك املشني لالقتصاديات أن تنمو بتوازن هو السيطرة على الس وإن مل تقم 
: نظرا[ وااليار االقتصادي ةالفوضى االجتماعيإىل وض القواعد األساسية للنظام، وقد يؤدي ذلك ق تققد يتصرفون بطر

 على البيئة السياسية John Wilfinsonsوقد كرر كذلك Ldeology &The Free Ridder, In, North, 1999: الفصل
   ]williiam sons, 1993انظر [دولة متطورة ونامية ] ١١[الح االقتصادي الناجح وذلك عندما قام بتحليل صودورها يف اإل



 ٤٤

وانني على الشرائح املختلفة للمواطنني بطريقة يف أداء هذه املهام إن مل تكن مسئولة أمام شعوا، وإن مل تطبق الق
. متساوية وعادلة، وإن مل تستخدم الكفاءات البشرية على أساس اخلُلُق احلسن، والصفات احلميدة، واجلدارة املهنية

إن العمران البشري ال بد له من «: وقد خصص ابن خلدون فصالً كامالً تناول فيه هذه القضية، حتت عنوان)١(
  .إضافة إىل مناقشته املستفيضة هلذا املوضوع يف فصول أخرى كثرية يف املقدمة )٢(، »ينتظم ا أمرهسياسة 

                                                
   ٤٣-٢٣٥: مقدمة ابن خلدون، الصفحات : انظر )1(
   ٣١١-٣٠٢: مقدمة ابن خلدون، الصفحات : انظر )2(
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-٣-  
  آليات اإلدارة املؤسسية

   جملس اإلدارة١,٣
إن لس اإلدارة دور مهم يف اإلدارة املؤسسية بغض النظر عن وجود البيئة املالئمة األخالقية واالجتماعية 

وال ميكن لس اإلدارة أن يقوم ذه املهمة بفعالية إذا مل يكن ألعضائه السمعة الطيبة، والسمو . سيةوالقانونية والسيا
ويتعني أن يكونوا على دراية كافية باملخاطر والقضايا الشائكة املرتبطة باألعمال املصرفية، . األخالقي، والكفاءة املهنية

ويف النظام اإلسالمي جيب أن يكون ألعضاء جملس . د باملعايري املهنيةوكما جيب عليهم السعي بالقدر املمكن للتقي
اإلدارة مؤهالت إضافية أخرى، مثل إدراكهم ملقاصد الشريعة إضافة إىل التعاليم اإلسالمية ذات الصلة باملعامالت 

  .والتمويل
وألجل هذا يتعني عليه أن . دارةومن مسؤولية الس القيام بعدد من املهام دون أن يتدخل يف األعمال اليومية لإل

وعليه أن ينظم مناقشات دورية مع اإلدارة . جيتمع بانتظام، وحيتفظ بسيطرة كاملة وفعالة على شؤون املصرف
التنفيذية العليا، ومع املدقق الداخلي، وأن يضع ويعتمد السياسات، ويراقب التقدم يف حتقيق األهداف املؤسسية، 

وقد يقوم كل جملس باتباع قائمة .  عوناً كبرياً عندما حتدد املهام املرجوة من السوستكون السلطات اإلشرافية
  .التوجيهات اليت تضعها السلطات اإلشرافية مع حتوير مناسب يتالءم مع ظروف ووجهة تطور كل مؤسسة

 للمصرف، ومرونة ومن الوظائف املهمة لس اإلدارة حتديد األهداف اإلستراتيجية بوضوح، والقواعد اإلرشادية
ولن يكون القيام ذه املهام ذا جدوى إذا مل يتأكد جملس . التشغيل لإلدارة العليا، ومعايري التصرف احلسن للموظفني

اإلدارة من حتقيق هذه األهداف، وأن اجلميع يتقيدون بضوابط العمل، وأن الرشوة والفساد واالحتيال وسوء اإلدارة 
وعلى . نطاق العمل، األمر الذي سيساعد على احلفاظ على حقوق املسامهني واملودعنيوعدم الكفاءة غري واردة يف 

ويتعني . جملس اإلدارة توزيع الواجبات واملسؤوليات للجهات اليت تأخذ القرار يف املصرف وألعضاء الس أنفسهم
ليت وضعتها جلنة بازل، ووفق معايري على الس كذلك أن يتأكد من الشفافية الكافية يف العمل وفق املعايري الدولية ا

  هيئة احملاسبة 
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واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ومعايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ووفق الضوابط اليت تضعها السلطات 
ابة املصرفية، اإلشرافية، وذلك من خالل تدفق املعلومات املناسبة ألعضاء جملس اإلدارة ولإلدارة العليا وملشريف الرق

وحلملة األسهم، وللمودعني ولعامة الناس وفق حاجة كل من هذه الفئات بغرض ضمان املراجعة السليمة ألعمال 
املصرف، وعلى الس أن يأخذ التدابري التصحيحية يف احلال عند حدوث أي خلل، وأن يقوم بتقييم أوضاع 

  .الس نفسهاملستثمرين الذين يأخذون أموال املصرف وتقييم أداء 
ولن يكون مبقدور الس أداء مسئولياته بفعالية إذا فشل يف تأسيس نظام قوي للمراقبة الداخلية قوي وإجراءات 
حماسبية سليمة، وتدقيق داخلي وخارجي فعال وإدارة فعالة للمخاطر، وإجراءات التدقيق األخرى الضرورية، 

لس كذلك التأكد من أن االختيار للوظائف، خاصة املناصب وجيب على ا. والقوانني، واللوائح، واإلجراءات
وقد يكون مناسباً أن نذكر يف . التنفيذية الرفيعة، يتم على أساس الكفاءة واالستحقاق من دون أي حمسوبية أو حماباة

الً من من استعمل رج :قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: األول. هذا الصدد حديثني نبويني
  . )١( عصابة وفيهم من هو أرضى هللا منه، فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني

من ويل من أمر املسلمني شيئاً فأمر عليهم  :قال رسول اهللا : عن أيب بكر الصديق قال: واحلديث الثاين
  )٢( أحداً حماباةً فعليه لعنة اهللا ال يقبل منه صرفاً وال عدالً حىت يدخله جهنم

كن لس اإلدارة أن يقوم جبميع هذه املهام بفعالية إذا اهتم مبصاحله اخلاصة فقط ومل يتصرف كمؤمتن على وال مي
] املصرف املركزي[ومبقدور السلطات اإلشرافية . مصاحل املسامهني واملودعني واملوظفني وأصحاب احلقوق اآلخرين

  .أن جملس اإلدارة قد أدى مجيع هذه الوظائفوكذلك املدققني اخلارجيني أن يقوموا بدور مهم للتأكد من 
وهنالك عدة أسباب هلذا، منها أنه  )٣(ومما يؤسف له أن بعض أعضاء جملس اإلدارة ال يؤدون مهامهم بفعالية، 

وبالرغم من أن توفر . قد ال تتوفر دائماً ألعضاء الس الكفاءة املهنية أو السمو األخالقي الالزمني إلدارة املصرف
  خلصائص يف أعضاء جملس اإلدارة مهم يف هذه ا

                                                
   .١٧٩ة  صفح]٣[ الد ١٩٨٦املنذري، [رواه احلاكم عن ابن عباس رضي اهللا عنه  )1(
   .١٧٩ صفحة ]٣[، الد ١٩٨٦املنذري [رواه احلاكم عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه  )2(
 Mace, 1986: انظر )3(
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مجيع النظم املصرفية، إال أنه يكتسب أمهية أكرب يف النظام اإلسالمي الذي يستقي مربر وجوده من املنطلقات اإلنسانية 
وسبب آخر هو أن اختيار أعضاء الس ال يتم دائماً من قبل املسامهني . واألخالقية وليس من خدمة املصلحة اخلاصة

ورة فعلية، وعليه ليس بالضرورة أن يكونوا حماسبني أمام املسامهني، وانتخاب أعضاء جملس اإلدارة ال يتم بانتظام بص
وحىت لو انتظم هذا األمر، فإن الدالئل املتوفرة تشري إىل أن املسامهني ال يشتركون بفعالية يف . ويف أوقات حمددة

 الس بصفة دائمة ويصعب عزهلم إالَّ عند دمج املؤسسة يف مؤسسة وهنا يبقى أعضاء )١(.انتخاب أو عزل األعضاء
ولكن عزل أعضاء الس ذه الطريقة هو أمر مكلف ومعيق، وقد ال يكون هو العالج إالَّ يف ظروف . أخرى
 ولتصحيح هذا الوضع، ال بد أن تتوفر إجراءات انتخاب فيها شفافية وأن يؤخذ بتدابري جتعل لصغار )٢(.قاهرة

وال بد كذلك أن يكون بإمكان املسامهني إبعاد أعضاء الس إن كان أداؤهم أقل . املسامهني رأياً يف قرارات الس
  )٣(. مما هو متوقع منهم

ومن جانب آخر، فإن القضية هي أن الدميقراطية اليت هي ميزة قيمة لبلدان كثرية، ال تنعكس بصورة عامة يف 
وهذا أمر يعود بدرجة كبرية إىل حجم وتشكيل الس، وإىل لوائح التفويض . مداوالت أعضاء جملس اإلدارة

والتصويت بالوكالة، ولضمان الدميقراطية والكفاءة والعدالة، ويتعني أن يكون من بني أعضاء الس عدد كاف من 
يون بني دورهم كأعضاء جملس وجيمع األعضاء التنفيذ. التنفيذيني وغري التنفيذيني املنتخبني فعالً من طرف املسامهني

ولكن . مع مهامهم التنفيذية، ويساعدون يف زيادة الكفاءة من خالل معرفتهم عن قرب للسوق وألوضاع مؤسستهم
هيمنة التنفيذيني على الس قد تزيل التفريق بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا، مما يهدد مصاحل من هم خارج 

  .قوق اآلخرينالس من أصحاب احل
وأعضاء جملس اإلدارة من غري التنفيذيني والذين ال يباشرون أي مسؤوليات إدارة، وبالتايل ليس هلم مصلحة 
خاصة يف محاية اإلدارة التنفيذية، ويرجى منهم أن يولوا اهتماماً أكرب مبصاحل من هم خارج الس، ومبوجب ذلك 

 يكونوا على القدر املرجو منهم، فستتضرر مصاحلهم يف سوق عمل وإذا مل. يساعدون يف وجود عدالة يف املؤسسة
  وقد أظهرت األدلة العملية يف النظام التقليدي أن أعضاء جملس اإلدارة من غري التنفيذيني . أعضاء جملس اإلدارات

                                                
  Prentice, 2001, P. 31: انظر)1(
 Morck, Shleifer & Jishny, 1990: انظر )2(
   .متت مناقشة دور املودعني يف هذا السياق وستأيت الحقاً  )3(
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يس التنفيذي نتيجة وحاالت عزل الرئ )١(.يؤثرون إجياباًَ على قدرات الس اخلاصة بتقييم وضبط املدراء التنفيذيني
لضعف اإلدارة حتدث يف جمالس يهيمن عليها من هم من اخلارج أكثر مما حتدث يف جمالس إدارات يسيطر عليها من 

ولكن هنا كذلك بعض املصاعب، فإذا مت انتخاب أعضاء الس غري التنفيذيني من قبل املهيمنني من . هم بداخلها
 ومل يتم اختيارهم من طرف املسامهني، فإم سيبقون مدينني ملن اختاروهم، املسامهني أو من طرف املدير التنفيذي،

وعلى هذا سيكون هنالك  )٢(وعليه سيفتقدون املعلومات واحلوافز املطلوبة لتوفري اإلدارة املؤسسية الفعالة واملستمرة 
وإضافة لذلك، فإن  )٣(عليا تضارب مصاحل يتسبب يف عدم رغبة أعضاء جملس اإلدارة يف ضبط اإلدارة التنفيذية ال

اجتماعات الس قد تكون متباعدة، وبالتايل قد يصعب على األعضاء غري التنفيذيني مراقبة أعمال املؤسسة بدرجة 
فعالة والتأكد من تصحيح التجاوزات خاصة إذا كان النقد املوجه يف اجتماعات الس لسياسات اإلدارة نقداً صرحياً 

  )٤(. وشديداً
ك البلدان النامية اليت ال توجد فيها حىت الدميقراطية السياسية بصورة حقيقية، فإن وجود هذه الدميقراطية ويف تل

وطاملا أن هنالك ضعف يف انضباط السوق يف هذه الدول، وأن الضوابط القانونية . أقل يف مداوالت جمالس اإلدارات
امهني ومعهم اإلدارة التنفيذية الفرصة الستغالل املؤسسة ال تطبق بفعالية أو أا غري موجودة، فقد جيد كبار املس

وسيصبح مبقدورهم أخذ احلظ األوفر من عائدات النشاط ألنفسهم تاركني اليسري . خلدمة أغراضهم اخلاصة
  ].من خارج الس[ألصحاب احلقوق اآلخرين 

] التصويت بالوكالة[لتفويض وألجل ذلك، فإنه من املهم إدخال إصالحات يف إجراءات االنتخابات ولوائح ا
حىت يستطيع املسامهون انتخاب أفراد لس اإلدارة يتمتعون باجلدارة املهنية والوعي، وملنع هؤالء األفراد من البقاء 

ومن الضروري كذلك تطوير بنية قانونية ورقابية حلماية حقوق صغار . أعضاء بالس إذا كان أداؤهم ضعيفاً
ويف عدد من الدول يسمح للشركات ]. وكالمها ال يتمتعون مبقاعد يف جملس اإلدارة[لى السواء املسامهني واملودعني ع

  أن تطلب من مسامهيها املسجلني والذين ال يستطيعون حضور االجتماعات العامة، أن يقوموا 

                                                
   A Lvarez, Et Al. , 1998, P.2:انظر )1(
 Herzel, 1994, P. 472: انظر )2(
  Sykes, 1994, P. 118:انظر )3(
   Marck, 1994, P. 476: انظر )4(
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تها التحكم يف وهذا إجراء يشكل دعماً أكثر لس اإلدارة ويكون باستطاع. بتفويض حق التصويت لس اإلدارة
وطاملا أن حتويل حقوق التصويت يقود أحياناً إىل نتائج كبرية األثر، . القرارات اليت تصدر عن اجتماعات املسامهني

واليت قد ال تكون دوماً يف مصلحة من هلم حقوق يف املؤسسة، فإنه من املرغوب فيه حتويل حقوق التصويت الحتادات 
هذه االحتادات موجودة فيمكن حتويل حقوق التصويت إىل السلطات اإلشرافية وإذا مل تكن . املسامهني إن وجدت

أو إىل منشآت األعمال املتخصصة واملرخص هلا حبماية حقوق أصحاب احلقوق مقابل رسوم ] املصارف املركزية[
ة مصاحل وقد تكون هذه اجلهات الثالثة مؤهلة بدرجة أفضل حلماي )١(].٣-٣جرى مناقشة هذه القضية يف اجلزء [

  .أصحاب الشأن
وقد كشفت جتربة شرق آسيا أن العنصر الذي يسهم يف السيطرة على املؤسسات من قبل كبار املسامهني هو 

ومبا أن املصارف تأخذ العائد احملدد املضمون على قروضها كما حتصل . جلوءهم إىل التمويل بالدين على نطاق واسع
بصفة عامة ال تأبه كثرياً بأعمال وشؤون املؤسسات اليت تقترض منها على ضمانات تكفل استرداد القروض، فإا 

وهذا وضع يقلل من . بالقدر الذي ميكن أن تقوم به هذه املصارف حال كوا مسامهة وليست مقرضة فحسب
 احلرص على اإلدارة املؤسسية، وخاصة يف حالة املصارف ألن معدالت االستدانة فيها عالية، وألن رأس املال وإن

سيبقى هذا الوضع قائماً حىت لو جاء . كان كافياً فهو ال ميثل إال نسبة متدنية من املوارد اإلمجالية املتاحة للمصارف
غلبة من هم يف جملس [فعندما جيتمع تركيز امللكية . التطبيق دقيقاً لإلصالحات اليت اقترحتها جلنة بازل للرقابة املصرفية

ضطربة، فإن احلماية القانونية املتوفرة لألقلية من املسامهني، واليت قد تكون كثرية على مع األسواق املالية امل] اإلدارة
وهذا الوضع ال يكلف فقط مصاريف باهظة وعميقة األثر على االقتصاد، . الورق، ال جتد يف العادة طريقها للتطبيق

  . االجتماعيةتوإمنا يزرع أيضاً بذور األزمات املالية واالضطرابا
 على إصالح إجراءات االنتخاب ولوائح الوكالة يف التصويت، واملشاركة يف املخاطر من طرف املودعني وعالوة

يف حسابات االستثمار واملصارف، فإنه من املرغوب فيه أيضاً إدخال بعض اإلصالحات األخرى حىت يصبح جملس 
  ومن . اإلدارة أكثر فعالية يف القيام مبهامه

                                                
ثليهم م يبعثون مبنويت إىل املصارف أو إىل احتادات املسامهني الذيصمن املعتاد يف أملانيا أن يقوم املسامهون بتحويل حقوقهم يف الت )1(

   .]Balling, Et. Al., 1998 Pxxii[اع إىل االجتم
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حتتاج النظر إليها جبدية هو ربط مكافأة أعضاء الس بأدائهم مبثل ما هو احلال يف عقود بني هذه اإلصالحات اليت 
 مقابل املصروفات الفعلية وليس من حقهم أخذ مكافأة –ويتعني تعويض األعضاء بصفتهم مضاربني  )١(.املضاربة

وجيب أن تكون مكافآم . ةمقطوعة نظري اإلدارة، أو أن حيصلوا على تعويضات كما حيدث يف املؤسسات احلديث
وستكون هذه املكافآت إضافة . نسبة حمددة من األرباح اليت حيصل عليها املصرف، يف حالة ما حتققت هذه األرباح

وجيب أن حتدد اتفاقية التأسيس نسبة . إىل نصيبهم العادي يف األرباح مثل املسامهني اآلخرين على أساس مسامهتهم
وإذا حققت املؤسسة . رباح نظري اإلدارة، وذلك ليكون املسامهون على علم تام بذلكمشاركة أعضاء الس يف األ

أما إن كانت هنالك . أرباحاً، يأخذ أعضاء الس النسبة احملددة هلم يف األرباح يف مقابل ما يقدمونه من خدمات
بل جيب عليهم أن يتحملوا ما خسائر، فإن أعضاء جملس اإلدارة ال حيصلون على شيء مثلهم يف ذلك مثل املضارب، 

ولذلك فإن األعضاء سيأخذون تعويضاً مقابل خدمام يف حالة . خيصهم من اخلسائر بنسبة مسامهتهم يف رأس املال
وحري أن يكون ذلك حافزاً هلم .  وكلما زادت األرباح زادت معها مكافآم–واحدة، هي مسامهتهم يف األرباح 

  .حنو األداء األفضل
كما يتعني عدم .  ألنفسهم»خفية«ري أيضاً منع أعضاء جملس اإلدارة قانوناً من حتقيق أرباح ومن الضرو

السماح هلم بالتالعب يف أسعار األسهم أو احلصول على مميزات غري مستحقة ألم مطاعون على شؤون املصرف 
 صحيحاً ألا ستساعد يف إزالة وحري أن تكون هذه اإلصالحات تدبرياً. الداخلية حبكم عضويتهم يف جملس اإلدارة

وكلما حتسن أداء املؤسسات، كلما صارت البيئة . املمارسات اخلاطئة اليت وجدت طريقها إىل مؤسسات األعمال
وسيكون تطبيق اإلصالحات الالزمة مهمة . مواتية لالستثمار يف األسهم من جانب املصارف واملستثمرين اآلخرين

وألجل ذلك، وما مل يقوى .  التجاوزات تتم بطريقة ذكية يصعب الكشف عنهاشاقة بالطبع، خاصة بسبب أن
  .الضمري األخالقي لدى أعضاء جملس اإلدارة، فإن اإلصالحات القانونية قد ال تكون فعالة بالدرجة املطلوبة

د وتشري نتائج االستقصاء اخلاصة مبجالس اإلدارات أن متوسط حجم الس يف العينة املختارة يف حدو
  وعدد ]. ٤-٢جدول [أعضاء ٤عضواً وأقله ٢٧عضواً، وأعاله ١٢

                                                
ضارب مكافأة حمددة أو مبلغ مطلقاً مإن مضاربة األعمال تسمح فقط حبسم املصروفات العادية من حساب املضاربة، وليس لل )1(

ته ا خدمرباح الذي يتم االتفاق عليه كمكافأة نظريوما يستحقه مما يتجاوز املصروفات العادية هو نصيبه يف األ. حيدد مقدماً 
   .كمدير للعمل 
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ولكن هنالك تركيز كبري .  أعضاء وأقله صفرا٧ً، وأعاله )٢( متوسط عضوان –املدراء التنفيذيني قليل بصفة عامة 
ألكرب % ٢٥,٢، ومبتوسط ]٤-٢جدول % [٢٩,١لألسهم يف أيدي املسامهني، إذ أن متوسط أسهمهم يبلغ 

-٢جدول [ مسامهني ١٠من األسهم ألكرب % ٦٢,٥ مسامهني، و ٥من األسهم ألكرب % ٥١,٧ومتوسط مساهم، 
وأحد األسباب الرئيسية هلذا التركيز يف األسهم هو صغر حجم املصارف اإلسالمية مقارناً بنظائرها من املصارف ]. ٣

ويبلغ متوسط قيمة موجودات .  الدول األخرىالتقليدية املوجودة حىت يف البلدان اإلسالمية فضالً عما هو موجود يف
 مليار دوالر وموجودات ١,٦٤ مليون دوالر وتبلغ موجودات أكرب مصرف إسالمي ٤١٢,٢املصارف اإلسالمية 

 ٧٤,٤وعليه، فإن قيمة رؤوس أموال املصارف املختارة يف العينة صغرية فهي مبتوسط .  مليون دوالر٢٨,٢أصغرها 
 ٥ مليون دوالر بينما حيتفظ أصغرها برأس مال يبلغ ٣٤٨,٧ بنك إسالمي رأس مال قدره مليون دوالر، ولدى أكرب

وهذه النتيجة تبعث على التساؤل عما إذا كان تركيز األسهم هو العامل وراء ]. ٢-٢جدول [مليون دوالر فقط 
منها على التوايل يف % ٧و % ٣٦من املصارف، واألداء اجليد واملعقول يف % ٥٠األداء املمتاز الس اإلدارات يف 

بينما قد يكون تركيز األسهم هو فعالً العامل وراء ذلك، إالَّ أن الرقابة ]. ٨-٢جدول [مصارف العينة املختارة 
وطاملا أن صغر . احلسنة واإلشراف اجليد على هذه املصارف مها العامالن األساسيان هلذا األداء يف املصارف اإلسالمية

المية، وكذلك تركيز األسهم ينطويان على احتماالت عواقب ال حتمد بشأن محاية مصاحل حجم املصارف اإلس
املسامهني، فمن املرغوب فيه إدخال اإلصالحات القانونية، ومن بينها تطوير مصارف كبرية احلجم نسبياً دف 

  .رختفيض تركيز األسهم، وتنويع املخاطر، وزيادة مقدرة هذه املصارف على امتصاص اخلسائ
   اإلدارة العليا٢-٣

بينما نعين بعبارة جملس اإلدارة، كما استخدمت أعاله األشخاص الذين هم ليسوا مسامهني فقط وإمنا كذلك 
يشاركون يف إدارة املصرف، فإن اإلدارة العليا تعين هنا املدير التنفيذي وآخرين من كبار املوظفني الذين يضطلعون 

محلة [واملؤسسات احلديثة ال يديرها بصفة عامة مالكوها . ضرورة مسامهنيمبهام اإلدارة، ولكنهم ليسوا بال
األمر الذي تظهر معه،  )٢(وهؤالء مؤمتنون . وإمنا يديرها مهنيون يتم التعاقد معهم للقيام باملهام اإلدارية )١(].األسهم

 كما 

                                                
   Berle & Means, 1932, And Jensen & Meckling, 1976: انظر )1(
)2( ل له التصرف باعتباره بديالً عن شخص آخر من أجل هدف واحد هو خدمة ذاك الشخص، انظراألمني هو شخص خو :  
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ا فمن الضروري وضع قيود على وهلذ.  الوكيل ويقود إىل تعارض املصاحل/أشرنا لذلك من قبل، مشكلة املوكل
  .الصفقات اخلاصة، والتحايل، والتعويضات املفرطة اليت تكون يف صور متعددة خفية واملمارسات األخرى اخلطأ

واإلدارة التنفيذية مسؤولة عن األعمال اليومية للمصرف، كما أا مسؤولة أمام جملس اإلدارة الذي لديه السلطة 
ومثل ما هو ضروري حتديد مهام أعضاء . نفيذيني ممن هلم صلة بالتفريط يف أعمال املصرفالقانونية الختيار وعزل الت

جملس اإلدارة بوضوح، فمن الضروري كذلك مراقبة تصرفات املدراء التنفيذيني حىت ال يتصرفوا مبا يضر مصاحل محلة 
 تعارض املصاحل ومحاية مجيع وهناك عدد من اآلليات جاء تطويرها هلذا الغرض دف ختفيض. األسهم واملودعني
  )١(. وقد شكلت طبيعة وفعالية هذه اآلليات مادة ألدبيات كثرية من غري املمكن تلخيصها هنا. أصحاب احلقوق

. وأحد أهم مسؤوليات اإلدارة هو اختيار أفضل الكوادر املهنية املتوفرة للوظائف املتعددة دون حتيز وال حمسوبية
 إنشاء وتشغيل نظام تدقيق داخلي دائم وفعال وإدارا للمخاطر وإجراءات الرقابة عليها، ومن مهامها احلامسة أيضاً

  .والتأكد من التقيد الفعال هلذه اإلجراءات
وأي نشاط وأي وحدة تنظيمية يف . ويتعني تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي بشكل مستقل عن املهام األخرى

دارة املهنية ألي من املدققني الداخليني مهمة جداً لألداء الصحيح واجل. املصرف جيب أن ختضع للتدقيق الداخلي
وألجل ذلك، فإن هذه الوظيفة حتتاج لكوادر مهنية ذات خربات مناسبة وكفاءات فنية عالية . لوظيفة التدقيق الداخلي

كما . إلدارة التنفيذيةوجيب على وحدة التدقيق الداخلي أن تقدم تقارير منتظمة عن أدائها لس اإلدارة ول. متفرغة
يتعني عليها كذلك أن تتأكد من أن اإلدارة تعطي اعتباراً جاداً هلذه التقارير وتعمل على تنفيذ التوصيات الواردة فيها 

وجيب أن يتأكد جملس اإلدارة كذلك من أن وحدة التدقيق الداخلي ال تواجه أي ضغوط من اإلدارة . بفعالية
  .داء ال تقوم على أساس حقيقيالستصدار تقارير إشادة باأل

وحيث إن املدير التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة يؤديان وظيفتني خمتلفتني يف املصرف، فمن األفضل أن يكونا 
شخصني خمتلفني هلذين املنصبني حىت يتوفر توزيع واضح للمسؤوليات على املستوى األعلى للمصرف، حىت تكون 

  هنالك استقاللية وتوازن يف موازين 
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قاعدة العيون [وإن أحد أهم القيود على اإلدارة هو أن ال تكون القرارات املهمة يف يد شخص واحد . القوة والسلطة
وأن ال يسمح ألعضاء جملس اإلدارة وال اإلدارة التنفيذية بالبقاء يف مناصبهم إذا مل يعودوا مؤهلني إلدارة ] األربعة

، فإن املدراء ممن تبني ضعف أدائهم ومقاومتهم إلجراءات عزهلم Rubock & Jensenوكما قال . املصرف جبدارة
ويسرنا أن نسجل هنا أن مجيع املصارف اليت مشلتها  )١(.إمنا يقدمون الربهان على التكاليف الباهظة ملشكلة الوكالة

  .الدراسة امليدانية أظهرت أن وظيفيت املدير التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة يشغلهما شخصان خمتلفان
ومن أجل أن تؤدي اإلدارة دورها بفعالية، فإنه جيب عليها أن تتمتع بثالث خصائص ضرورية نوه عليها القرآن 

وهذه  )٢(.الكرمي والسنة النبوية الشريفة بوضوح، وهي خصائص مقبولة عموماً كحد أدىن ملعايري اإلدارة اجليدة
وما أكثر اإلشارات يف القرآن الكرمي ويف . اإلعداد أو التجهيزاألمانة، واالقتصاد يف النفقة، و: اخلصائص الثالثة هي

  :وتشري األحاديث النبوية الشريفة التالية كمثال على ذلك. السنة النبوية هلذه املعاين
  )٣( . إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان: آية املنافق ثالث :قال الرسول  -
 ) )4 النبيني والصديقني والشهداء يوم القيامةلتاجر الصدوق األمني معا :وقال  -

وبينما جيب أن يكون كل فرد أميناً يف مجيع األحوال ويف كل األوقات، فمن املهم جداً أن تكون إدارة البنك أمينة، 
ألمر الذي جيعلها ومقتضيات األمانة أن تكون إدارة البنك نزيهة وشفافة، ا. ألا مبثابة املؤمتن على أموال املدعني واملسامهني

وحاملا تبدأ اإلدارة باملخادعة فإا تبدأ بنسج حلقات شديدة التعقيد حول . تكسب ثقة ومصداقية مجيع من هلم حقوق
 ومؤسسات أخرى xerrox, Lucent, Worldcom, & Enronوهذا ما أوضحته جبالء جتارب كل من. نفسها

.  واالحتيال جيلب مزيداً من االحتيال إىل أن ينهار البناء على من فيه.تكشفت املعلومات على أحواهلا يف السنوات األخرية
  .وحىت إن كان الغش يسرياً، فقد يصبح اضطراباً عندما جير معه غشاً أكرب منه للتعتيم عليه
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 )١(.والسبب الرئيس هو سهولة احلصول على النقود. وهناك عدد من األسباب وراء اخليانة يف املؤسسات
بطرق سهلة يدفع اإلدارة إىل الصرف البذخي إىل ] التمويل[ملاذا؟ وقد يكون السبب هو أن توفر النقود والسؤال هو 

وللمقرضني عقود خاصة م حلماية أنفسهم، ولديهم عموماً . احلد الذي ال تستطيع معه اإلدارة االستمرار يف ذلك
وارد املالية على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر وتقدمي امل. أثر قليل أو اهتمام قليل مبوضوع اإلدارة املؤسسية
  .ينحى إىل حد كبري حنو تقييد هذا اإلنفاق البذخي

ومن املمكن األخذ بعدد من التدابري لتنمية الصدق واألمانة يف املؤسسات، ومن ذلك االقتصاد يف اإلنفاق يف 
دخل واللجوء للدين وتبعات سداده املستمرة والعيش عند مستوى تقصر عنه موارد ال )٢(.أوساط موظفي املصارف

واإلجراء الثاين هو نظام املراقبة . يؤدي إىل الرتوع للحصول على إيرادات بأي وسيلة كانت، مبا فيها االحتيال
واإلجراء الثالث هو تشجيع من يسعون للكشف عن . الداخلية الفعالة اليت تقضي يف املهد على كل حماوالت الغش

ولكن املشكلة هي أن من يفضحون هذا السلوك قد يتعرضون للتعسف . ه ألي من العاملني باملصرفالسلوك املشبو
واملضايقات وقد يفقدون وظائفهم وبإمكان املدققني اخلارجيني تقدمي مساعدات كبرية يف هذا اجلانب، ولكنهم أحياناً 

 التنفيذية، وعندما تغيب استقاللية جملس يكونون جزءاً مكمالً للفساد عندما تكون هلم مصلحة يف محاية اإلدارة
اإلدارة عن اإلدارة التنفيذية، وعندما خيفق املسامهون وأعضاء جملس اإلدارة يف أداء دورهم املهم يف تعزيز مبدأ احملاسبة 

  .واملسؤولية عن التصرفات
اإلفراط يف وترشيد الصرف من جانب إدارة البنك أمر ضروري كذلك ألن البذخ يف النفقات يقود إىل 

ما مل يقم املصرف . االستدانة ويف خدمات الديون، وبالتايل يؤدي إىل تراجع العائدات للمسامهني وللمودعني
وهذا أمر يف نفسه سيؤدي باملصرف إىل اضطرابات . باالستثمار يف مشروعات ا خماطر ينتج عنها أرباح كبرية

ومن أوائل من يعاين من ختفيض . د منه لتخفيض املصروفاتخطرية عندما يصبح ختفيض حجم االستثمارات أمر ال ب
  وهذا وضع غري . حجم استثمارات املصرف هم املوظفون الذين مل يتسببوا يف خسائر املصرف
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وقد حققت بعض الشركات األمريكية جناحات . عادل مع املوظفني وغري مقبول يف نظام يقوم أساساً على العدالة
  )١(. دال يف النفقات قاعدة إرشاديةعظيمة عندما اختذت االعت

وقد حثَّ القرآن . واالستعداد لكل املتغريات هو كذلك أمر ال حمال منه يف عامل حيدث فيه التغيري بسرعة الضوء
ومن ]. ٧١سورة النساء آية : انظر[الكرمي املسلمني أن يأخذوا حذرهم وأن يبقوا دوماً على بصرية من أمرهم 

ك ذه القاعدة من جانب اإلدارة هو إعطاء أولوية قصوى للتخطيط اإلستراتيجي، الذي يعين الوسائل املهمة للتمس
. األهداف طويلة األجل بدالً من االنشغال باألهداف قصرية األجل، والذي سيضمن النجاح، ومينع املشاكل املستقبلية

ائهم شروط عمل أفضل لضمان كفاءم وسيجعل التخطيط اإلستراتيجي اإلدارة تعىن بتدريب العاملني لديها، وإعط
وبقائهم يف العمل، وحتسني اخلدمات للمتعاملني مع املصارف، واألخذ بأسباب التقنية احلديثة، وختصيص أموال تكفي 

وليس من . الحتياطيات تسوية اخلسائر، وبناء السمعة احلسنة، وزيادة قدرة املصرف على مواجهة التحديات املستقبلية
أن إدارة املصرف ما مل تتمتع باألمانة واالعتدال يف الصرف، فقد ال يكون بوسعها توفري املوارد حاجة للقول ب

واإلسراف من جانب إدارة املصرف ينقص من قدرته على متويل التنمية والتوسع يف أعماله، . ألهدافها بعيدة املدى
  .ومن استعداده على مواجهة املتغريات املستقبلية

وقد وضعت أسئلة . نية اليت أجريناها قد أولت اهتماماً أكرب إلدارة املصرف لتحدد فعالية أدائهإن الدراسة امليدا
االستقصاء للحصول على معلومات حول توزيع السلطة بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والقواعد اإلرشادية، 

لداخلية، ونظم إعداد التقارير، واستخدام والسياسات اخلاصة بكل إدارة يف املصرف، وإدارة املخاطر، والرقابة ا
فقط من املصارف فيها إدارات ميكن % ٢١,٤وقد كشفت نتائج الدراسة امليدانية أن . التقنية، وتدريب العاملني

من هذه املصارف جاء تصنيف أداء إداراا بدرجة جيد % ١٤,٣و % ٤٢,٩تصنيف أدائها بدرجة ممتاز، وأن 
ويف ]. ١٠-٢انظر اجلدول [من املصارف على رأسها إدارات ضعيفة األداء % ٢١,٤لك وهنا. ومعقول على التوايل

وستكون احلاجة أكثر إحلاحاً كلما توسعت املصارف يف . ضوء هذه النتائج، فإن هنالك فرصاً كبرية لتجويد األداء
 . للبلدان اإلسالميةأعماهلا، وكلما زادت املوارد اليت تديرها، وأصبحت تقوم بدور عظيم يف النظم املالية
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   املسامهون واملودعون٣-٣
وال ترد هذه املسألة يف املناقشات املتعلقة باملؤسسات . قد يبدو األمر غريباً أن يأيت تصنيف املودعني مع املسامهني

ة وأن والسبب الرئيس يف ذلك هو أن الودائع لدى هذه املؤسسات التقليدية مضمونة ضمناً أو صراح. املالية التقليدية
وهلذا فليس من حاجة للحديث عن حقوق . وألجل ذلك، ال يرد السؤال عن اخلسارة. العائد عليها مضمون

  .واملسامهون فقط، وبوجه خاص القلة منهم، هم الذين حيتاجون محاية حقوقهم. املودعني
رباح واخلسائر مثل فاملودعون يف حسابات االستثمار يشاركون يف األ. ولكن التمويل اإلسالمي خيتلف عن ذلك

ومع ذلك، ليس هلم صوت يف اجتماعات املسامهني رغم أن حجم ودائعهم يفوق كثرياً رأس املال الذي . املسامهني
ورغم أن . وضمان هذه الودائع يتعارض مع نص وروح التشريعات الضابطة للتمويل اإلسالمي. دفعه املسامهون

اشرة ملخاطر األعمال املصرفية، لكنهم يتعرضون بطريق غري مباشر املودعني يف احلسابات اجلارية ال يتعرضون مب
. األول، نظام محاية الودائع ال يضمن الودائع حتت الطلب بصورة عامة إالَّ يف حدود معينة: للمخاطر وذلك لسببني

اخلسائر قد تكون والثاين هو أن اخلسائر اليت ستتحملها املصارف والناجتة عن التمويل بنظام املشاركة يف األرباح و
ولكن هذه اخلسائر قد ال حتدث إالَّ إذا زادت . كبرية وال يكفي رأس املال واالحتياطيات وودائع االستثمار لتغطيتها

الودائع حتت الطلب كثرياً عن ودائع االستثمار، وهو حال عدد من املصارف اإلسالمية، أو أن املودعني يف حسابات 
اً من ودائعهم، وهو أمر ممكن ألن املصارف عموماً تسمح باسترداد هذه الودائع حىت قبل االستثمار استردوا قدراً كبري

واإلمهال . ذلك، يتعني األخذ باحلذر لضمان استمرار ثقة املودعني يف املصارف اإلسالمية ومن أجل. أن حتل آجاهلا
دراستنا امليدانية أن معظم املصارف وقد أظهرت نتائج . يف هذا األمر حيمل معه خطر فشل املصارف منفردة وجمتمعة

  ].٧-٢انظر اجلدول [ال تعمل بصورة مرضية عندما يتعلق األمر حبقوق املودعني وصغار املسامهني 
كيف ميكن محاية حقوق املودعني يف احلسابات حتت الطلب ويف حسابات االستثمار، : وعلى ذلك، فالسؤال هو

ومن بني أهم هذه التدابري وجود إدارة جيدة لالقتصاد على . إلسالميةوضمان ثقتهم املستمرة يف نظام املصرفية ا
. املستوى الكلي، مع وجود إدارة حسنة للمصارف على املستوى اجلزئي، حتت مظلة اإلشراف والرقابة السليمة

  وإجراء آخر هو ختفيض مجيع 
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عليا إلدارات املؤسسات، وهي ليست وهذه واحدة من األهداف ال. املخاطر من خالل إدارة سليمة ملوارد املصارف
ويتعني تعزيز هذه التدابري على . مرغوبة فقط بل إا ضرورية للحفاظ على ثقة املودعني يف نظام املصارف اإلسالمية

وقد يكون من املرغوب فيه كذلك ضمان ودائع االستثمار، ليس من أجل  )١(.األقل لضمان الودائع حتت الطلب
يت جيب أن يشارك املودعون يف حتملها، ولكن من أجل احلماية من خماطر االحتيال، وسوء مقابلة خماطر السوق ال

وهنالك بالطبع خطر أن يؤدي هذا الوضع إىل الرتوع السيئ من طرف املودعني يف . اإلدارة، وخرق عقد املضاربة
  .حسابات االستثمار وإن كان ذلك جيعل مقدم الضمان أكثر يقظة واحتراساً

مكن محاية مصاحل املودعني بالسماح هلم مبن ميثلهم يف جملس اإلدارة ومساع صوم يف اجتماعات وهل من امل
املسامهني؟ وإن سهولة مشاركة املسامهني وكذلك املودعني يف االجتماعات واستخدام أصوام للتأثري على املسائل 

اقعهم الوظيفية، تلعب دوراً مهماً يف حتسني اإلدارة املهمة بالصرف أو لعزل أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية العليا من مو
وحىت املسامهون يف املؤسسات غري . ولكن املشكلة هي أن املودعني أكثر عدداً من املسامهني. املؤسسية باملصارف

ولذلك، فمن غري املرجح أن حيضر مجيع املودعني هذه . املصرفية ليس من الضروري حضورهم اجتماعات املسامهني
جتماعات خاصة إذا كانت املصارف كبرية ولديها فروع كثرية ليس فقط يف داخل البلد الواحد الذي تعمل فيه، اال

وعالوة على ذلك، فمن املمكن أن تكون حقوق التصويت مكلفة للمسامهني . ولكن كذلك يف البلدان األخرى
  )٢(.  يكفل عدم التصويت فعلياًوللمودعني إذا مل يستطيعوا اإلدالء ا إال حبضورهم االجتماعات مما

كيف إذن، ميكن للمودعني محاية حقوقهم؟ واحدة من وسائل ذلك هو معاقبة املصارف حبسب ودائعهم عندما 
وقد . ال تقدم هلم املصارف معدالت عائد منافس، وعندما ال تتقيد هذه املصارف بالشريعة اإلسالمية يف معامالا

ولكن املشكلة هي أن مثل هذه العقوبة قد تأيت . أجريناها أن املودعني يفعلون ذلكأظهرت الدراسة امليدانية اليت 
. وقد يكون من األفضل للمودعني أن يكون هلم صوت يف اختاذ القرار. متأخرة عن املوعد املناسب حلماية مصاحلهم

  فهل بإمكام عملياً احلصول على هذا الصوت؟

                                                
   .Chapra & Khan, 2000 pp.64-5: انظر )1(
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ن لن يستطيعوا ممارسة أي تأثري على ووهؤالء املسامه] .  من أعضاء الس هم نساء اقترضن من البنك١٣ من بني ٩[عالية 
   .قرارات الس 
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 هو أن ختتار السلطة اإلشرافية ممثالً ينوب عن املودعني يف جملس إدارة ومن بني السبل للوصول إىل هذه الغاية
وقد يكون ذلك إجراء ال تستسيغه املصارف بالرغم من أمهيته للحفاظ على مصاحل املودعني وصغار . املصرف

ات املودعني حلماية فإذا استبعد هذا، فقد يكون من املرغوب فيه تشجيع قيام احتاد. املسامهني وبالنسبة لالستقرار العام
وإن تعذر ذلك عملياً، فيجدر النظر يف قيام منشآت أعمال خاصة متخصصة يرخص هلا حبماية مصاحل . مصاحلهم

وميكن للمصرف أن يسدد . املودعني، مثلما يفعل املدققون اخلارجيون عند قيامهم مبهمة محاية مصاحل املسامهني
واالعتراض املهم على هذا االقتراح هو .  بنسبة من العائدات املوزعةمصاريف هذه املنشآت مقابل هذه اخلدمة تكون

. وملنع ذلك التكاثر، فقد يعهد للمدققني اخلارجيني ذه املهمة. أنه قد يؤدي إىل تكاثر منشآت كثرية ال ضرورة هلا
امهني وإمنا كذلك وسيكون ذلك أنسب وأقل تكلفة لو قام املدققون اخلارجيون بدور احلارس ليس فقط ملصاحل املس

ومن الضروري كذلك ضمان الشفافية الكافية حبيث يدرك املودعون ما جيري يف املصرف ويصبح . املودعني
  .مبقدورهم القيام بدور أكرب يف محاية مصاحلهم اخلاصة

 احلماية ويبدو كما تشري نتائج الدراسة امليدانية أن هذه. ومن الضروري أيضاً محاية مصاحل املسامهني يف املصرف
وقد يعود ذلك إىل تركيز امللكية اليت تسود بصورة عامة ليس فقط يف البلدان اإلسالمية، ]. ٦-٢جدول [متوفرة متاماً 

وقد كشفت أربعة من الدراسات املعدودة يف األدبيات االقتصادية حول أشكال امللكية . ولكن كذلك يف العامل بأسره
ويف العينة اليت درسناها فإن  )١(.ن جهات عديدة تعترب االستثناء من القانون العامأن املنشآت اليت ميتلكها املسامهون م

من األسهم % ٩٩و % ٩٢من األسهم بينما ميتلك أكرب مخسة وأكرب عشرة مسامهني % ٦٠أكرب مساهم ميتلك 
  ].٣-٢: جدول[على هذا الترتيب 

وة حتتالن موقعاً مهماً يف مقاصد الشريعة، فإنه يفضل ومبا أن العدل واألخوة وبالتايل التوزيع العادل للدخل والثر
ومن الواجب أن يكون ذلك . أن تكون ملكية األسهم يف املؤسسات ويف املصارف موزعة على عدد كبري من الناس

ية ويف غياب تفتيت امللكية، فإن املصاحل اخلاصة واملرتبطة بتركيز امللك. هو املثل الذي حيتذى به يف العامل اإلسالمي
  وهنا تكمن ضرورة احلماية . ستطلق يدها يف اهليمنة على شؤون املؤسسة استناداً إىل قوة التصويت اليت متتلكها

                                                
وقد أعدنا .  بلداً ٤٩قات النقدية لنفس عينة األقطار املكونة من ف ملكية التدوقد حصلت هذه الدراسات على معلومات حول )1(
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وهذا اإلجراء سيجعل السوق يهتم أكثر بقيمة . القانونية لتقوية األقلية من املسامهني وزيادة العائد على األسهم
إىل أن يصبح بوسع املسامهني املهيمنني توجيه موارد املؤسسة إىل وستقود احلماية القانونية الضعيفة  )١(.األسهم

ويبقى القدر اليسري لألقلية من املسامهني واملودعني، وهو قدر يقل عن نصيبهم املشروع يف . مصلحتهم اخلاصة
  .العائدات

 هنالك أكثر من وأحياناً، ويف حالة عدم تشتت امللكية بوجود كثرة من املالكني، يرى البعض ويرغبون أن يكون
ولكن املشكلة تكمن يف أن من بيدهم مقاليد األمور، ودون النظر إىل . مالك يستحوذ على ملكية كبرية يف املؤسسة

. عددهم، قد يتواطؤون خلدمة مصاحلهم وقد يتعذر إزاحتهم إذا مل يتم حتفيزهم على خدمة مصلحة مجيع املسامهني
. ز يف امللكية، فإن هنالك خطر حتويل املوارد لغري مصلحة صغار املستثمرينوهنالك دليل على أنه يف حالة وجود تركي

  )٢(. وهلذا، فإن تركيز امللكية ال خيلو من تكاليف باهظة
وقد ذهب عدد من احملللني للقول . وهنا تظهر ميزة املصرفية الشاملة اليت توفر محاية حقوق األقلية من املسامهني

مؤسسات األملانية واليابانية هو دخول املصارف كجهات مالكة، لديها حضور يف هياكل بأن مفتاح األداء املتميز لل
فللمصارف املعلومات والقدرة على فرض العقوبات ولديها احلافز يف استخدام قوا، األمر . إدارة هذه املؤسسات

ملنشآت اليابانية وبوجود املصارف  وآخرون إىل أن اHoshiوقد أشار  )٣(.الذي ال ميكن أن تبلغه األقلية من املسامهني
  )٤(. يف ملكيتها قد كانت هلا فرص أكرب يف أسواق رأس املال، ويف خفض نفقاا عندما واجهت مصاعب مالية

وجند يف النظام املايل اإلسالمي القدمي أن االرتباط باتمع والقبيلة وبالطائفة وباموعات الصوفية، كما ذكرنا 
فاملستثمر يعرف اتمع واموعات واألفراد والصرافني الذين . دور عظيم يف محاية املستثمرينمن قبل، قد كان له 

واتمع أو اموعة، ومبصلحتها العامة والدائمة، تفرض عقوبات على من خيادعون أو مياطلون، . يأمتنهم على أمواله
  بأقل التكاليف، ومبا أنه مل تعد األمر الذي يعطي الثقة للمستثمرين ويطمئنهم على توفر العدالة 
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تتوفر هذه الروابط والشبكات االجتماعية يف الزمن احلاضر، فيتعني استقاء آثارها املفيدة من خالل آليات أخرى، 
  . أي مشاركتها يف ملكية املؤسسات–أحدها ارتباط املصارف باملؤسسات 

ن هنالك مشاكل تنتج عن ارتباط املصارف باملؤسسات بعض الكتابات املتأخرة حول جتربة اليابان وأملانيا تظهر أ
وعندما يكون هنالك إقراض مفرط فإن  )١(.ألن ذلك االرتباط سيؤدي إىل اإلفراط يف اإلقراض وإعادة جدولة الديون

وهلذا، فقد يهتم هذا املصرف يف الدرجة األوىل . املصرف قد يسعى حلماية مصاحله كمقرض أكثر من كونه مسامهاً
وقد يعترض هذا املصرف طريق كل املشروعات اليت ا خماطر عالية رغم .  املنشأة املقترضة على خدمة ديوابقدرة

ولكن هذه . وهلذا، فإن التمويل الذي يعتمد على الدين قد يقود إىل نتائج اجتماعية غري مرضية. أن عائداا كبرية
غالب  النظام املايل اإلسالمي عندما يتقدم، ألن املصارف ستقدماملشكلة اليت أبرزا هذه الكتابات املتأخرة ستقل يف 

ومبا أن املصارف ستتحمل . التمويل على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر بدالً من اإلفراط يف التمويل بالدين
رط ستظهر يف نطاق وبالتايل، فإن مسألة التمويل املف. جزءاً من املخاطر، فإا ستكون أكثر احترازاً يف منح التمويل

  .ضيق
وهنالك سبب آخر مهم يربر أفضلية أن تشارك املصارف يف ملكية املؤسسات، إذ أن تضييق أو سعة نطاق 

 ال يشاركون يف العادة يف اجتماعات – وكما قلنا سابقاً –امللكية قد ال يضع قيداً على اإلدارة ألن صغار املسامهني 
س اإلدارة نظراً ألنه يساهم يف رأس املال ومع توفر اإلشراف والرقابة وكذلك ولكن وجود املصرف يف جمل. املسامهني

وفيما يعمل على محاية . التدقيق اخلارجي، كل ذلك يساعد على حتسني أداء املؤسسات ملصلحة مجيع املسامهني
س اإلدارة، وذا مصاحله اخلاصة، فإن املصرف سيسعى دون قصد منه إىل محاية مصاحل املسامهني اآلخرين خارج جمل

وباملثل، فسيكون مبقدور املودعني يف حسابات . يكون قد عزز من ثقة املسامهني، مما يقود إىل زيادة االستثمارات
  .االستثمار أن حيصلوا مثل املسامهني على عائدات أفضل

قية حتمل يف طياا وإن أهم خالصة نتوصل إليها من هذه املناقشة هي أن املصرفية اإلسالمية يف صورا احلقي
  ،القدرة على إدخال مزيد من االنضباط يف االستثمارات والتمويل
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غري أن املصارف اإلسالمية يف ظرفها الراهن ال . وذا تساعد على ختفيض حجم املشاكل اليت تواجه التمويل الدويل
ىل على صيغ التمويل اليت تقوم على تستطيع إدخال هذا االنضباط ألا صغرية يف حجمها، وألا تركز بالدرجة األو

  .التمويل بالدين
فعندما يضعون ودائع يف املصارف اإلسالمية، فإم يرغبون يف . وهنالك وجه آخر حلماية حقوق املودعني

ومن أجل ذلك، فمن الضروري التأكد من تقيد املصارف . االطمئنان على مشروعية ما حيصلون عليه من عائدات
. يعة اإلسالمية السمحة يف جانب ما حتصل عليه من عائدات، وكذلك يف جانب استخدام األموالاإلسالمية بالشر

  . من هذه الدراسة عند احلديث عن املوافقة والتدقيق الشرعي٥-٤وقد متت مناقشة هذا املوضوع يف اجلزء 
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-٤-  
  أدوات اإلدارة املؤسسية

دميها للمستثمرين عن طريق املصارف أمهية يف تنمية االقتصاد، مبا أن الستقطاب املوارد املالية من املودعني وتق
 للقول بأنه من املهم ضبط هذه الوظيفة من خالل إجراءات مقبولة حلماية من Cadbury] ٢٠٠١[فقد ذهب 

فاملخاطر اليت تدخل فيها املصارف ومنشآت األعمال ال بد من السيطرة عليها . يقدمون هذه املوارد للمصارف
ولدعم هذه الثقة يف النظام، فمن  )١(.ا مبقابلتها بإجراءات كافية لتعزيز ثقة من يعتمد عليهم عمل النظام املايلواحتوائه

وقد . الضروري وجود وسائل ضبط داخلي فعال، وإدارة جيدة للمخاطر، ونظم مراجعة خارجية، وحماسبة، وشفافية
  .صة باإلدارة املؤسسيةحان الوقت اآلن لننظر يف عجالة يف كل هذه األدوات اخلا

   نظام الرقابة الداخلي١-٤
واملصارف . إن وجود نظام للرقابة الداخلية الفعالة أمر ال فكاك عنه لسالمة ومتانة كل املؤسسات املالية

وهذا النظام يساعد يف التأكد من حتقيق أهداف املؤسسة ويزيد من رحبيتها يف . اإلسالمية ليست استثناًء من ذلك
. والرقابة الداخلية مهمة كذلك للتأكد من مراقبة اإلدارة وتطوير تقاليد وثقافة سليمة يف حيز املؤسسة. طويلاملدى ال

وإذا جاء وضعها يف . وهي ضرورية لتحديد ولتقييم املخاطر، والكتشاف املشاكل يف املؤسسة ولتصحيح اإلخفاقات
اخل وخارج القائمة املالية للمصرف، وال تقتصر على اإلطار الصحيح، فإن الرقابة الداخلية تغطي كل النشاطات د

وقد أظهرت التجربة أن . جماالت حمددة، وستكون متوافقة مع طبيعة وتشعب املخاطر اليت تصاحب نشاطات املصرف
وجود الضوابط الداخلية الفعالة سيمنع من ظهور املشاكل اليت تواجهها املصارف أو يكشف عنها مبكراً األمر الذي 

ومعها جهات للرقابة املصرفية يف دول العامل  )٢(وال عجب أن جند جلنة بازل . سقوط املصارف واألزمات العامةمينع 
  . قد ركزت مجيعها وباستمرار على أمهية الرقابة الداخلية السليمة
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. الواعي ذا النظامومن املهام األساسية لس اإلدارة التأكد من وضع النظام الفعال للرقابة الداخلية ومن االلتزام 
وحال وضع هذا النظام، فإن من مهام اإلدارة العليا تطوير إجراءات كفيلة بتحديد وقياس ومراقبة مجيع املخاطر 
والسيطرة عليها مبا فيها خماطر االئتمان، واملخاطر القطرية، وخماطر التحويل، وخماطر سعر الصرف وخماطر سعر 

سيولة، وخماطر التشغيل، واملخاطر القانونية وخماطر السمعة اليت تؤثر على حتقيق الفائدة، وخماطر السوق، وخماطر ال
ويتعني أن يكون جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مسؤوالن سوياً عن تطوير وحدة املؤسسة وإجياد . أهداف املصرف

جد هذه الثقافة إن كانت هنالك ولن تو. ثقافة تعني مجيع العاملني على فهم احلاجة إلجناز مهامهم بأمانة وبكفاءة
  .حمسوبية، وحماباة، وانعدام العدل والرتاهة، األمر الذي يضر باألداء الفعال الذي يقوم على احلوافز واملوانع

وجتب مراقبة نظام الرقابة الداخلية على أساس دائم ومستمر، للتأكد من التقيد باللوائح واإلجراءات، وبسقوف 
وال ميكن . ، وبصالحيات املوافقة على تقدمي التمويل وبشروط تصفية العمليات وتدقيقها]قصوىاحلدود ال[االستثمار 

تنفيذ نظام الرقابة الداخلية بنجاح من دون قنوات اتصال فعالة وتوفر معلومات دقيقة وحديثة عن مجيع النشاطات 
وجيب أن يتمتع نظام التدقيق الداخلي . املهمة للمصرف، وعن أحوال السوق اخلارجية اليت هلا أثر يف اختاذ القرار

الذي يشكل جزءاً مهماً يف نظام الرقابة الداخلية، بالقوة واالستقاللية، وأن يقدم تقارير مباشرة إىل جملس اإلدارة وإىل 
  .اإلدارة العليا

عليا وجملس وفور حتديد نظام الرقابة الداخلية للمشكالت اليت تواجهها املؤسسة، فإن من مسؤولية اإلدارة ال
وأي مماطلة من جانبهما سيكون أثرها عظيم مما يستلزم معاقبتهما من . اإلدارة أن يتخذا فوراً اإلجراء التصحيحي

ومن غري تطبيق هذه العقوبات فإن نظام الرقابة الداخلية سيواجه اخلطر، وسيظل وجوده . طرف السلطات الرقابية
  .شكلياً ليس إالَّ

للسلطات اإلشرافية أن تتأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف كل املصارف مبا ومن املسؤوليات املهمة 
يتماشى مع طبيعة وصعوبة املخاطر املرتبطة بالنشاطات داخل وخارج امليزانية لكل مصرف، ومبا يواكب التغريات 

داخلياً من املؤسسة املالية، إالَّ أن ومع أن املدققني اخلارجيني ليسوا جزءاً . والتحديات الداخلية واخلارجية للمصرف
وبوسعهم تزويد اإلدارة العليا . هلم أثراً مهماً يف نوعية الرقابة الداخلية من خالل نشاطات التدقيق اليت يقومون ا

  .وجملس اإلدارة بآراء بناءة حول حتسني نظام الرقابة الداخلية لتكون أكثر فعالية
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من املصارف اإلسالمية اليت مشلتها عينة الدراسة لديها نظام % ٧٩ناها قد أبانت أن إن الدراسة امليدانية اليت أجري
من هذه املصارف % ٨١وهنالك . رقابة داخلية قائم ومبقدوره التعامل فوراً مع املخاطر اجلديدة اليت يتم حتديدها

وقد . خاطر والسيطرة عليهاتفصل مهام من يؤدون وظائف تتبعها خماطر عن مهام آخرين يقومون بأعمال إدارة امل
فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية لديها وهو تصنيف جيد % ٨٧,١ أي نسبة B+صنفت هذه املصارف يف مرتبة 

  . )١(لنظام مصريف ما زال يعترب يف مرحلة املهد 
  )م٧هـ، الساعة ١٤٢٦ ربيع األول ٩(م ٢٠٠٥ أبريل ١٨االثنني :  األردن–هنا عمان 

  )٢(خاطر  إدارة امل٢-٤
كنا قد ذكرنا من قبل أن عدداً من املخاطر تكمن يف مجيع األعمال املصرفية، واملصارف اإلسالمية غري مستثناة 

 أي نشاطات املصارف تقوم –وهناك خماطر مصاحبة لألعمال املصرفية بصفة خاصة ألا . من التعرض هلذه املخاطر
حيث إن معدل العائد على األسهم يعتمد على قيمة األصول، فمن و. أساساً على نسبة مرتفعة من التمويل بالدين

الطبيعي ميل املصارف حنو معدالت عالية من االقتراض قدر ما تستطيع وذلك من خالل زيادة حجم الودائع مقارنةً 
األصول قد وينطوي ارتفاع نسبة الديون على خطر يتمثل يف أن اخلسارة القليلة يف قيمة . مبا متلكه من رؤوس أموال

ونتيجة النتقال آثار العدوى، فإن سقوط . تكون كافية ألن تذهب جبميع موجودات املصرف وتؤدي به إىل االيار
مصرف واحد قد يكون مصدراً لعدم استقرار عام وخطري يف نظام املدفوعات، خاصة إذا كان نصيب املصرف يف 

  .السوق املصرفية كبرياً
ستمرة لرؤوس أموال املصارف للتأكد من كفايتها، يتعني على املصارف أن تكون وهلذا، فضالً عن املراقبة امل

وهذا أمر يستلزم قيامها بتطوير نظم تساعد على حتديد هذه املخاطر . حذرة بدرجة كبرية جتاه تعرضها جلميع املخاطر
وجيب أن تتوفر األهلية املهنية . بطريقة صحيحة، وقياسها، ومراقبتها، والتحكم فيها مبا يساعد على إدارا بفعالية

  الكافية يف أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية العليا ليكونوا مدركني باملخاطر املصاحبة لألعمال املصرفية 

                                                
إن هذه النسب املئوية يف هذه الفقرة قد اعتمدت على إجابات عن أسئلة االستبيان ومل تظهر يف أي من اجلداول املثبتة يف اجلزء  )1(

   ].١[األول من امللحق رقم 
 & And Khan &Ahmed[2000] ، Chapra[2000]:نظر اناقشنا هذا املوضوع هنا باختصار وملزيد من املناقشة،  )2(

Khanينجع املثبتة يف هذاحيث أخذنا من هذين املرجعني أغلب ما ورد يف هذا اجلزء حول إدارة املخاطر وانظر كذلك املر 
   .نيعاملرج



 ٦٦

وجيب عليهم تأسيس . كما يتعني عليهم تطوير ثقافة إدارة املخاطر، حيث تعترب هذه املهمة جزءاً مكمالً ملسؤوليام
  )١(. ة املخاطر وتنفيذ هذه اإلجراءات من خالل آليات سيطرة داخليةإجراءات كافية ملتابع

وستكون هذه اإلجراءات فعالية إذا توفرت اخلربة والكفاءة يف املشرفني على املصارف اإلسالمية عن طبيعة 
  .املخاطر وإذا كان لديهم االهتمام الكايف لتطوير إدارة فعالة للمخاطر يف املصارف حتت إشرافهم

كون إدارة املخاطر إجراًء يسرياً، فمن املرغوب فيه الفصل البين بني أعمال الدفتر املصريف وأعمال الدفتر ولكي ت
فأعمال الدفتر املصريف ختتص مبوجودات والتزامات املصارف اليت تنشأ أساساً عن طريق استقطاب الودائع . التجاري

 أما نشاطات الدفتر التجاري فتعين بسعي املصرف لتنويع .وتوظيفها لتمويل املستثمرين وفق آجال ومبالغ مناسبة
بغرض حتييد آثار بعض املخاطر الناشئة عن نشاطات الدفتر املصريف وكذلك دف احلصول على  حمفظته االستثمارية

دية ويف املصارف التقلي. إيرادات إضافية من املتاجرة يف السندات، وإدارة حسابات االستثمار، والصناديق املشتركة
يشتمل الدفتر التجاري على العمليات يف سعر الفائدة، والنقد األجنيب، والسلع واألدوات اليت تقوم على األسهم واليت 

وطاملا أن املصارف اإلسالمية ال تتعامل حالياً يف أدوات املشتقات، فمن الضروري الوصول . يف غالبها مشتقات
وجيدر النظر يف ما إن كانت بعض املشتقات تتفق مع . معقولةلطرق تستطيع مبوجبها ختفيض خماطرها يف حدود 

  .املتطلبات الشرعية وبوسع املصارف اإلسالمية أن تستخدمها إلدارة خماطرها
إن بعض املصارف قد تواجه مصاعب يف الظروف الراهنة حيث التقلبات يف أسواق السلع واألسهم والعمالت 

مر الذي يؤكد احلاجة لرأس املال القائم على أوزان املخاطر، ومراقبته األ. احلرة رغم اإلدارة الصحيحة للمخاطر
من % ٨١وقد أبانت الدراسة امليدانية اليت أجريناها أن . بصفة مستمرة دف التأكد من احملافظة على نوعيته

صارف تقوم املصارف اإلسالمية اليت مشلتها الدراسة لديها نظام منهجي مؤسس إلدارة املخاطر، كما أن هذه امل
وسنقوم فيما يلي مبناقشة وحتليل بعض املخاطر الرئيسية اليت قد  )٢(.بتجهيز تقارير متعددة عن املخاطر لس اإلدارة

  )٣(. تتعرض هلا املصارف اإلسالمية

                                                
   .جع اا جلنة بازل حول إدارة املخاطر املتعددة، كما هو مبني يف قائمة املربعض الدراسات اليت أجر: انظر  )1(
إن هذه اإلحصائيات قد اعتمدت، مثل اإلحصائيات حول الضوابط الداخلية، على إجابات عن أسئلة ومل تظهر يف أي من  )2(

   ] .١[ق رقم حاجلداول يف اجلزء األول من املل
   .ملزيد من املناقشة حول هذا املوضوع Chapra &Khan, P.P 77-83 : انظر )3(



 ٦٧

   خماطر االئتمان١-٢-٤
ئتمان من عدم مقدرة املدين وتنشأ خماطرة اال. هذه أشد املخاطر أثراً من بني املخاطر اليت تواجه املؤسسات املالية

وهذا ما قد يؤدي ليس فقط إىل أزمة سيولة بل كذلك . على سداد ما عليه وقت السداد وفق الشروط املتفق عليها
  .إىل تدين نوعية أصول املصرف

ومن بني أهم هذه . هناك عدد من العوامل اليت حتدد درجة خماطرة االئتمان اليت تواجهها املصارف التقليدية
، طبيعة النظام القانوين، نوعية الضمان، ]مستخدمي التمويل[لألطراف األخرى ] املالءة[التصنيف املايل : عواملال

. آجال التسهيل االئتماين، حجم الدفتر املصريف والدفتر التجاري، استخدام مشتقات االئتمان، ونظم الرقابة الداخلية
 نتيجة لعملياا اليت تقوم على املشاركة يف األرباح واخلسائر، وتواجه املصارف اإلسالمية بعض املخاطر اإلضافية

وعدم مقدرة املصارف  )١(وعلى البيوع اليت تنشأ عنها الديون، وكذلك بسبب عوامل تعود لتباين آراء الفقهاء، 
.  هامش املراحبةاإلسالمية على استعمال املشتقات املالية، وأا ال تستطيع إعادة جدولة ديوا على أساس زيادة معدل

وألجل ذلك، فمن الضروري أن يكون لإلدارات العليا للمصارف اإلسالمية وكذلك للسلطات اإلشرافية إدراك 
ومن الضروري كذلك أن تويل . واضح جلميع هذه املخاطر، وأن يولوها العناية الالزمة عند تقييم أوضاع مصارفهم

القتصادية وغري االقتصادية اليت تقود إىل تدهور يف مقدرة املستفيدين هذه اإلدارات اهتماماً للمتغريات يف األحوال ا
  .من التمويل على وفاء التزامام يف وقتها

وأخذاً يف احلسبان مجيع هذه املصادر املتعددة ملخاطر االئتمان، فمن الضروري الس إدارات املؤسسات املالية 
  )٢(: اإلسالمية أن تعتمد التدابري التالية

د ثقافة مناسبة يف املصرف عن خماطرة االئتمان من خالل اعتماد إستراتيجية املصرف، ومراجعة دورية هلذا إجيا .١
الغرض، وجعل اإلدارة العليا مسؤولة عن تطوير سياسات وإجراءات لتحديد ولقياس وملراقبة خماطر االئتمان 

 .  اإلدارةوالسيطرة عليها، مبا يتوافق مع األهداف الكلية وإستراتيجيات جملس
تأسيس معايري سليمة وواضحة ملنح االئتمان، تساعد يف حتديد املالءة االئتمانية للمقترض أو الطرف اآلخر يف  .٢

عمليات املصرف، ويف حتديد هيكل االئتمان، والغرض منه، ومصادر استرداده، وسجل أداء املستفيد من التمويل 
  .  السداد، واآلجال والشروط اليت مبوجبها سيمنح امن حيث إيفائه بالتزاماته، ومقدرته احلالية على

                                                
   Chapra & Khan p.p. 71-83 and p.p. 53-60. See also: khan & Ahmed [2001]  :ملزيد من املناقشة، انظر )1(
   BCBS, September 2000]: للتفصيل[انظر  )2(
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  لتعديل التمويل احلايل، وجتديده ومتديده وإعادة التمويلسليمة وضع إجراءات . ٣
احملافظة على النظام املناسب للمعلومات، والذي مبوجبه تستطيع اإلدارة السيطرة على خماطرة االئتمان، وقياسها،  .٤

 .داخلي لتصنيف املخاطر يتوافق مع طبيعة وحجم وتشعب نشاطات املصرفومراقبتها، واستحداث نظام 
 .األخذ يف احلسبان التغريات املستقبلية احملتملة يف األوضاع االقتصادية عند تقييم االئتمان لألفراد .٥
 أن إنشاء جهاز تقييم مستقل لعملية إدارة خماطر االئتمان باملصرف، ومراجعة هذه العملية نفسها، والتأكد من .٦

 .اإلدارة العليا مستعدة للقيام باإلجراء الالزم إلدارة االئتمان الذي يواجه مصاعب
ويتعين عليهم وضع سقوف معقولة . إن ملشريف الرقابة املصرفية دور حاسم يف إدارة املصارف ملخاطر االئتمان
 أو قطاع بعينه من القطاعات املتعددة ملنع تركيز ائتمان املصارف يف مستفيد واحد بعينه، أو جمموعة من املستفيدين،

وجيب عليهم كذلك إجراء تقييم مستقل إلستراتيجيات املصرف، ولسياساته، وإجراءاته، وملا  )١(ملنشآت األعمال 
 .يطبقه ملنح االئتمان، وتقييم الطريقة املتبعة يف إدارة حمفظة املصرف

   خماطر السيولة٢-٢-٤
 التدفقات النقدية للمصرف فجأة ويصبح غري قادر على استقطاب املوارد تظهر مشكلة السيولة عندما تنخفض

وهذا الوضع جيعل األمر صعباً ال يستطيع . بتكلفة معقولة، وبأسلوب يتماشى مع تعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة
  .ديدة املرحبةمعه املصرف أن يفي التزاماته عندما حتني آجاهلا، أو أن مينح متويالً للفرص االستثمارية اجل

إن عدم التوافق بني ودائع املصارف وبني القروض اليت تقدمها واستثماراا جيعلها تتعرض ملخاطر السيولة سواء 
ويكمن اخلطر يف أن املصرف قد حيتفظ بسيولة زائدة هروباً من هذه . كانت هذه املصارف تقليدية أم إسالمية

وامش السيولة تفي مبتطلبات السالمة املالية، إالَّ أا تضر بأهداف الرحبية ويف حني أن املعدالت العالية هل. املخاطر
  . للمصرف

                                                
   قطاع العقاري اللعقارات ألن للمصرف استثمارات زائدة يف اار أحد املصارف اإلسالمية التعاونية يف اهلند عندما اارت أسعار ا )1(
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  . يشكل صلب مشكلة إدارة السيولة– السالمة والرحبية –ولذلك، فإن حتقيق توازن مناسب بني اهلدفني 
 املصارف عموماً حتتفظ إن خماطر السيولة اليت تواجه املصارف اإلسالمية يف الوقت احلاضر قليلة ألن هذه

عدم توفر فرص استثمارية كافية وصعوبة احلصول على سيولة : وسببان من أهم األسباب لذلك مها )١(.بفوائض سيولة
  .ومع ذلك فإن عدداً من العوامل قد تقود ملخاطر السيولة مستقبالً. بطريقة ال تتعارض مع الشريعة

و أن يكون لديها ضمن مواردها نصيباً وافراً من احلسابات اجلارية مبا إن معظم هذه املصارف تتجه عموماً حن: أوالً
  ].٥-٣: جدول[يزيد عن نصيب املصارف التقليدية 

وإذا مل تستطع .  هنالك قيد شرعي على بيع الديون اليت تشكل جزءاً معترباً من موجودات املصارف اإلسالمية:ثانياً
  . يكون ممكناً هلا توفري السيولة عند احلاجةاملصارف اإلسالمية بيع هذه الديون، فقد ال

 وبسبب البطء يف ابتكار أدوات مالية إسالمية، فإنه ليس مبقدور املصارف اإلسالمية استقطاب موارد جديدة :ثالثاً
  .عاجلة من األسواق املالية، وعدم وجود السوق اإلسالمية البينية للنقد يزيد من تفاقم هذه املشكلة

ر يف الوقت احلايل تسهيالت مقرض املالذ األخري اليت تقدمها املصارف املركزية إالَّ على أساس سعر  ال تتوف:رابعاً
واملرجو أن يستمر هذا الوضع . غري أن املصارف اإلسالمية مل تواجه إىل اآلن أي مشاكل سيولة كبرية. الفائدة

سهيالت اليت ستتوفر للمصارف اإلسالمية، مستقبالً، ألن هذه املعوقات قد ال تدوم، وسيتم جتاوزها نتيجة الت
: انظر األجزاء[حيث جيري اإلعداد هلا بالتعاون بني هذه املصارف واملصارف املركزية والبنك اإلسالمي للتنمية 

  ]. من هذه الدراسة٨-٦، و ٧-٦
نا بعض التدابري يقودنا هذا إىل السؤال عن ما جيب أن تقوم به املصارف من أجل اإلدارة الفعالة للسيولة؟ وهاه

  :اليت يتعني النظر فيها بغرض تطبيقها
أن ال تعتمد املصارف على عدد قليل من كبار املودعني بل يتعني عليها أن جتلب ودائعها من أكرب عدد من  .١

وإضافة لذلك، عليها كذلك تنويع مصادر ودائعها على أساس جغرايف . املودعني من شرائح اتمع املختلفة
  وجناح املصارف . يونشاط اقتصاد

                                                
   Iqbal 2001 p. 14 :انظر )1(
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واملرجو أن . يف حتقيق هذا اهلدف يعتمد على حجمها، ودرجة تطورها، وكذلك على طبيعة وتشعب نشاطاا  
تكون املصارف اإلسالمية شركات مسامهة عامة لديها فروع يف مناطق متعددة من البلد الذي تعمل فيه ومتنح 

  .التمويل لنشاطات اقتصادية متعددة
وال يتيسر حتقيق . ل القروض واالستثمارات يف ترتيب زمين، بطريقة توفر تدفقاً كافياً يف كل حنيأن تكون آجا .٢

هذا اإلجراء إال إذا توفرت لكل اإلدارات املعنية معلومات متجددة حول التدفق النقدي وكان هناك تنسيق بني 
 ويتعني يئة مجيع نظم املعلومات .نشاطات هذه اإلدارات بطريقة حتافظ على ضمان القدر األمثل من السيولة

ومن حسن احلظ أن االبتكارات احلديثة الفنية واملالية جعلت هذا . لقياس ومراقبة ورصد السيولة والتحكم فيها
 .اإلجراء ممكن وبوسع املصارف أن تقوم به

واليت قد تأيت من إن وجود نظام تأمني الودائع سيساعد كثرياً يف حتاشي اهلرولة حنو املصارف لسحب األموال  .٣
رواج األخبار الكاذبة، أو من الذعر، واخلوف على مستقبل املصارف، وهذا ما سيقلل من السحوبات املفاجئة 

 .للودائع
وجيب أن تطبق املصارف خطة طارئة تستند إليها يف حاالت نقص السيولة وعليها كذلك عمل ترتيبات نظامية  .٤

-٦: انظر اجلزء[وحلسن احلظ، فإن هذا اإلجراء قيد التنفيذ . سيولةمشتركة متكنها من جتاوز هذا النقص يف ال
٧.[ 

. على جلنة إدارة السيولة باملصرف أن تدع مجيع أعضاء اإلدارة العليا يشاركون يف مراقبة السيولة والتحكم فيها .٥
ليس مثة تراخ يف ويتعني عليها كذلك أن تستحدث نظاما للرقابة الداخلية للتأكد من أن هنالك تنسيقاً صحيحاً و

 .إدارة السيولة
   خماطر سعر الفائدة٣-٢-٤

وتنشأ من . إن خماطر سعر الفائدة هي كذلك واحدة من أشد املخاطر واليت تواجهها املؤسسات املالية التقليدية
ن ورغم ذلك، فليس من املمكن للمصارف أ. تعرض الوضع املايل للمصارف للتغريات غري املواتية يف أسعار الفائدة

تتحاشى الدخول يف هذه املخاطرة ألا جزء من نشاطاا العادية، مثل خماطرة األسعار اليت تعترب جزءاً من األعمال 
وإن أساس األعمال هو شراء السلع واخلدمات بأسعار متدنية وبيعها بأسعار . االعتيادية للمنشآت غري املصرفية

أسعار الشراء والبيع، وألسباب خارجة عن سيطرة منشآت وتنشأ املخاطرة من التقلبات يف كل من  )١(.أعلى
  وإن كان الفارق بني أسعار الشراء والبيع موجباً رغم هذه . األعمال

                                                
   Ibn Khaldun , Muqaddima  p. 394 :انظر )1(
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  .التقلبات، فرمبا يكون مبقدور املنشأة استرداد مجيع مصروفاا وحتقيق أرباح إن كان الفائض كبرياً
ظري وظيفتها األساسية يف االقتراض واإلقراض، فإن جناح إدارة ومبا أن املصارف التقليدية تدفع وتستلم الفائدة ن

ويف حني . خماطر السيولة من العناصر املهمة للغاية لزيادة رحبية هذه املصارف، وكذلك لزيادة قيمة حقوق املسامهني
ة، ألن املخاطرة أن الدخول يف خماطرة سعر الفائدة أمر ال مفر منه، فليس من احلكمة ترك املخاطر تتجاوز حدود معين

وال يؤثر التغري يف أسعار الفائدة . الزائدة يف سعر الفائدة قد تشكل خطراً كبرياً لقاعدة موجودات املصارف وعائداا
على العائدات من أسعار الفائدة واملصروفات فقط، ولكنه يؤثر كذلك على القيمة احلقيقية للموجودات وااللتزامات، 

واستناداً إىل ذلك، فإن املتوقع من املصارف أن تسعى لبناء إستراتيجية فعالة إلدارة . نيةوعلى األدوات خارج امليزا
املخاطر، تساعدها يف احلفاظ على خماطرة سعر الفائدة يف حدود معقولة من أجل التأكد ليس فقط من سالمة ومتانة 

  .املصرف نفسه، ولكن كذلك من أجل استقرار النظام املايل بكامله
ولكن . د البعض أن املصارف اإلسالمية ال تتعرض ملثل هذه املخاطر كوا ال تتعامل بالفوائد املصرفيةوقد يعتق

هذا االفتراض ال يقوم على أساس، ألن املصارف اإلسالمية تعمل يف بيئة تسيطر عليها املؤسسات املالية التقليدية 
وذلك كذلك، ألن مجيع الصيغ اليت . ك يف قيمة موجودااوبالتايل تؤثر التغيريات يف معدل الفائدة يف عائداا وكذل

وعند مقارنتها بصيغ التمويل باملشاركة يف األرباح ] املراحبة، واإلجارة والسلم واالستصناع[تقوم على البيوع 
 من متويل واخلسائر، فإا تستلزم هامشاً للربح أو معدل عائد حمدد مسبقاً، كما أا تشكِّل حالياً اجلزء الغالب

وبإمكان املصارف اإلسالمية أن تقلل من القوة اجلاذبة حنو معدل الفائدة الذي يقوم عليه النظام . املصارف اإلسالمية
ولكن احلال ليس كذلك، وقد ال يكون كذلك إىل أن يستحوذ . املايل التقليدي إذا توفر مؤشر لتحديد هامش الربح

  .ى النصيب الكبري من السوق املايل يف البلدان اإلسالميةنظام املشاركة يف األرباح واخلسائر عل
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ويف غياب هذا املؤشر هلوامش األرباح، فإن املصارف اإلسالمية تلجأ الستخدام سعر الفائدة يف السوق املصرفية 
فقات وهذا االرتباط مبعدل ليرب يعرض تلقائياً تد.  كمؤشر لعملياا التمويلية،)١(ليرب : يف لندن واملعروف بـ

فالزيادة يف ليرب ستؤدي إىل . وإيرادات ونفقات املصارف اإلسالمية وكذلك قيمة موجوداا ملخاطرة سعر الفائدة
زيادة يف هامش الربح، وبالتايل سداد أرباح أعلى يف املستقبل للمودعني مقارناً مبا تتسلمه املصارف اإلسالمية من 

وعالوة على أا ستؤثر على عائدات املصارف اإلسالمية .  والطويلأرباح من مستخدمي أمواهلا يف املدى املتوسط
ونفقاا، فإن التغريات يف أسعار الفائدة ستغري كذلك القيمة احلالية يف تدفقاا النقدية وبالتايل ستؤثر يف القيمة احلالية 

وستزيد املخاطرة يف حالة املصارف . ةخارج امليزاني] احلسابات النظامية[ملوجوداا والتزاماا ويف األدوات املالية 
املستقبليات، واخليارات، والعقود [اإلسالمية ألن الفقهاء مل يتفقوا بعد على السماح شرعاً باستخدام املشتقات 

وهلذا، مل يتيسر بعد للمصارف اإلسالمية بلورة بدائل . بغرض إدارة خماطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف] اآلجلة
  )٢(. ت اليت تستخدمها املصارف التقليدية هلذا الغرضشرعية لألدوا

   خماطر التشغيل٤-٢-٤
وقد عرفت )٣( .هنالك آراء متباينة حول تعريف خماطرة التشغيل، واليت اعتربا جلنة بازل فرعاً من خماطر أخرى

 ومعدل الفائدة اليت تناولناها من جلنة بازل املخاطر األخرى بأا تشمل مجيع املخاطر باستثناء خماطر االئتمان والسيولة
  .قبل

وتنشأ هذه املخاطر األخرى من عدد من املصادر، أمهها تعطل الرقابة الداخلية والتحكم املؤسسي، مما قد يؤدي 
إىل اخلسائر املالية من خالل ارتكاب األخطاء واملعامالت الشخصية، واالحتيال، والفشل يف أداء االلتزام يف وقته 

وقد تنتج هذه املخاطر من تسامح املصرف مع موظفيه ممن يتجاوزون صالحيام، أو يؤدون أعماالً . ءبطريقة كف
بأسلوب يتناىف مع األخالق، أو بطريقة فيها خماطر عالية، وخماطرة التشغيل اليت تأيت من فشل اإلدارة املؤسسية 

  ت الصافية فمن املمكن أن ينتج عنها اخنفاض يف اإليرادا. والرقابة الداخلية

                                                
أي معدل الفائدة على التمويل بني املصارف London Inter Bank offered Rate  ليرب هو اختصار لالسم باللغة اإلجنليزية  )1(

   ].ترجمامل[يف سوق لندن 
   .ملزيد من املناقشة التفصيلية هلذا املوضوعChapra &Khan, 2000, And Khan & Ahmed, 2001 : انظر )2(
   BCBS, December2001: انظر )3(
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. للمصرف، أو تدفقاته النقدية مقارنةً باملعدالت املعقولة أو املستهدفة، وعليه ستتمخض عنها مشاكل إلدارة املصرف
وقد . وقد تظهر خماطر التشغيل نتيجة لألعطال الفنية، أو من تدهور مسعة املصرف، أو من عدم التقيد باملعايري الرقابية

بها اإلنسان مثل احلرائق واحلوادث أو بسبب الكوارث الطبيعية مثل اهلزات األرضية تظهر كذلك نتيجة كوارث سب
  .والفيضانات

وإضافة هلذه املخاطر، فإن املصارف اإلسالمية تواجه كذلك خماطر كثرية تتصل بالقضايا الفقهية وتنشأ من طبيعة 
كن النظام القضائي الشرعي الكفء وليس ذلك فحسب، ول. بعض املنتجات املصرفية اإلسالمية غري املتجانسة

مث إن . واحلازم غري موجود، كما أن العاملني يف املصارف ومفتشي الرقابة املصرفية يفتقرون إىل املعرفة الفقهية الكافية
وقد كان لذلك أثر متثل يف . املراقبني الشرعيني غري مطلعني على آثار ومضامني املفاهيم املعاصرة إلدارة املخاطر

املصارف اإلسالمية من بعض أساليب وأدوات مناسبة إلدارة املخاطر واليت ليس بالضرورة أن تتعارض مع حرمان 
ومع ذلك، فإن بعضاً من هذه املصاعب ستزول مع الوقت ومع تطور النظام املصريف اإلسالمي والوصول . الشريعة

  . التفاق حول القضايا الفقهية
 على الرقابة الداخلية وعلى التدقيق الداخلي واخلارجي إلدارة خماطر وجند أن املصارف يف املاضي قد اعتمدت

وأصبح من املمكن . ولكن ظهرت مؤخراً هياكل حمددة وأدوات وعمليات ترمي إىل إدارة خماطر التشغيل. التشغيل
 حالة خماطر مبوجب ذلك تطبيق معايري صارمة لتحديد وقياس ومراقبة خماطر التشغيل والسيطرة عليها مثلما حيدث يف

وسيكون ضرورياً تطوير ثقافة مناسبة إلدارة املخاطر يف املصرف، وإجياد إفصاح . االئتمان والسيولة ومعدل الفائدة
مبوجبه ميكن إلدارة املصرف وملودعيه وملسامهيه تقييم درجة التعرض ملخاطر التشغيل وجودة إدارة خماطر التشغيل يف 

 بذلت جهودا جادة إلدارة خماطر التشغيل، وعلى مفتشي الرقابة املصرفية إجراء املصرف وللتأكد من أن املصارف قد
تقييم مستقل إلستراتيجيات املصارف وسياساا وإجراءاا للتأكد من أن للمصارف نظام فعال يطبق لتحديد وقياس 

  .ومراقبة خماطر التشغيل والسيطرة عليها
   اإلسالمية تعميم ثقافة إدارة املخاطر يف املصارف٥-٢-٤

بالرغم من أن تعرض معظم املصارف اإلسالمية جلميع هذه العوامل املسببة للمخاطر يبدو مرتفعاً، إالَّ أا 
  ومع ذلك،. استطاعت أن تدير هذه املخاطر بدرجة معقولة إىل اآلن
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ة للمخاطر يف هذه وبالتايل فإن تنمية الوعي باإلدارة الفعال. فليس من الضروري استمرار هذا الوضع مستقبالً
املصارف أمر ذو أمهية قصوى لضمان القوة التنافسية هلذه املصارف، ولبقائها يف عامل يعج باألزمات وحباالت عدم 

وهذا مطلب ال ميكن على كل حال إجنازه من دون التعاون النشط بني اإلدارات العليا للمصارف، وعلماء . التأكد
وهلذا فإنه يتعني على املراقبني أن جيعلوا إعداد عدد من التقارير واألعمال . ركزيةالشريعة، واملراقبني من املصارف امل

  :ومن بني أهم هذه األعمال. أمر إلزامي تقوم به اإلدارة العليا يف املصارف اإلسالمية
  . إجياد نظم التقييم الداخلي واستخدام مناذج إدارة املخاطر 
 .احملتملة] بواملكاس[ تقارير خماطر السوق واخلسائر  
 . تقارير خماطر االئتمان 
 . تقارير خماطر التشغيل 
 . متابعة نظم الرقابة الداخلية استناداً إىل قائمة مناسبة تشتمل على ما جتب مراقبته 

   تعزيز الشفافية املصرفية ٣-٤
سامهني يف حالة أداء املصارف ومحاية مصاحل امل  إن بإمكان انضباط السوق أن يقوم بدوره العظيم يف حتسني

 حول – كماً ونوعاً –واحدة هي إطالع كل األطراف أصحاب احلقوق يف املصرف على ما يكفي من املعلومات 
إن هذه املعلومات ستجعل باستطاعة . شؤون املصرف حىت يصبح مبقدور هؤالء تقييم املصرف بطريقة صحيحة

ودائعهم لدى املصرف، وستجعل املسامهني يقررون إن كان املودعني أن يقرروا ما إن كان عليهم االستمرار يف إبقاء 
كما ستساعد أعضاء جملس اإلدارة يف معرفة ما إن كانت اإلدارة التنفيذية تقوم مبهامها . الوقت قد حان لبيع أسهمهم

على الوجه األحسن، ويعني املدققني اخلارجيني على إعداد تقرير حمكم حول أوضاع املصرف، وتسعف املراقبني 
ومن دون هذه املعلومات فإن . لبلورة إجراءات تصحيحية مبكرة قبل فوات األوان تساعد يف سالمة ومتانة املصرف

  .أي من هؤالء سيجهل مبا يتعلق باملصرف، األمر الذي جيعل بوسع إدارة املصرف إخفاء مجيع املشاكل
وتزداد أمهيتها يف نظام املشاركة يف . قوهلذا السبب، فإن الشفافية أمر عظيم األمهية لكل املشاركني يف السو

األرباح واخلسائر حيث يتعرض املودعون يف حسابات االستثمار ملخاطر اخلسارة، وهلذا فإم يرغبون يف احلصول 
   على مجيع املعلومات الضرورية اليت
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. واستناداً إىل ذلك. تعينهم وألغراض االستثمار على اختيار املصرف الذي يتمتع من وجهة نظرهم باألداء األحسن
 الشفافية عنصراً رئيساً يف النظام املصريف السليم واملتني الذي تتم – وهي حمقة يف ذلك –فإن جلنة بازل قد اعتربت 

إن جلنة بازل قد عرفت الشفافية على أا اإلفصاح للجمهور عن معلومات صحيحة يف حينها جتعل . مراقبته بإحكام
يضع تقييماً صحيحاً ألوضاع املصرف املالية وألدائه ولنشاطات األعمال، وللمخاطر مبقدور من يستخدمها أن 

. إالَّ أن جلنة بازل قد حذرت من أن اإلفصاح وحده قد ال يؤدي بالضرورة إىل الشفافية )١(.وألساليب إدارا
سبة الصحيحة يف حينها وفقاً والشفافية اليت هلا معىن تتأتى يف حالة واحدة هي إذا قدمت املصارف املعلومات املنا

  .للتعريفات املتفق عليها
إن جلنة بازل . وهذه قضية تثري التساؤل عن أي املعلومات اليت يتعني تقدميها لتحقيق املستوى املقبول من الشفافية

  . )٢(قد أكدت على املواضيع العامة التالية اليت جيب أن تقدم حوهلا معلومات دقيقة ويف موعدها 
كما جيب .  جيب أن يدل هذا على أداء املصرف وخاصة أرباحه وخسائره خالل الفترات الزمنية:اء املايلاألد] ١[

أن يقدم مكونات اإليرادات واملصروفات مع تقييم اإلدارة لنوعية العائدات وأسباب التغيري يف الرحبية من سنة 
  .ألخرى، واحتماالت ذلك مستقبالً

وجيب أن يعطي . وري لتقييم رأس مال املصرف، ومالءمته، وسيولته، ومتانته وهذا مهم وضر:الوضع املايل] ٢[
معلومات حول طبيعة، ومقدار، ومكونات املوجودات واملطلوبات وااللتزامات الطارئة، وأموال املسامهني يف 

 .وقت معني ومتوسطات هذه البنود على فترات زمنية
 وتشكل هذه عنصراً أساسياً يف تقييم األداء املستقبلي للمصرف :إستراتيجيات إدارة املخاطر والسيطرة عليها] ٣[

إن عمليات اإلفصاح جيب أن تلقي الضوء على الفلسفة الكلية للمصرف يف إدارة . وأحواله وفعالية إدارته
املخاطر، وعلى سياساته ومناهجه حول الدخول يف املخاطر، وإدارا، ومراقبتها، والسيطرة عليها، وخاصة مدى 

 تخدام أدوات احتواء املخاطر مثل الرهون، والضمانات، واتفاقيات التسويات، وإدارة تركيز اس

                                                
   .BCBS, September 1998 p.4: انظر )1(
   .Ibid, pp. 17-25املرجع السابق : انظر )2(
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أي من املشتقات [واملشتقات ] مثل السقف التمويلي، وسقف خماطر السوق[االستثمارات، وسقوف االستثمار   
  ].وكيف ميكن استخدامها

وكمية حول املخاطر الكامنة يف نشاطات املصرف  جيب أن تكون هنالك معلومات نوعية :التعرض للمخاطر] ٤[
داخل وخارج ميزانيته، مبا فيها خماطر االئتمان، والسوق وسعر الفائدة، وأسعار الصرف والسيولة، مع بيان 
. لفعالية إستراتيجيات املصرف يف إدارة هذه املخاطر للتأكد من أن العائدات مواكبة لدرجة التعرض للمخاطر

تساعد من يستخدمها يف القناعة بقوة املصرف املالية وجدواه وقدرته على االستمرار يف العمل وهذه املعلومات س
  .يف الظروف الصعبة

 يتعني أن تغطي هذه السياسات القواعد احملاسبية العامة، وأسس تعزيز املركز املايل :السياسات احملاسبية] ٥[
ودات وما ينشأ عن ذلك من فقدان للعائدات، للمصرف، وسياساته، وطرق حتديد وحصر املصاعب يف املوج

وأن تغطي السياسات احملاسبية سياسات املصرف بشأن بناء احتياطيات عامة وخاصة خلسائر القروض، 
 وعمليات النقد - بيع املوجودات -والسياسات اخلاصة بتقييم املوجدات واخلصوم العينية وغري العينية، والتوريق 

 .ملشتقات املاليةاألجنيب، وضرائب الدخل وا
الصفة [يتعني هنا اإلفصاح عن معلومات حول اهليكل التنظيمي : إدارة األعمال األساسية واإلدارة املؤسسية] ٦[

مؤهالم وخربام [، وهيكل اإلدارة التنفيذية العليا ]حجمه وعدد أعضائه وخرباته[، جملس اإلدارة ]القانونية
مي معلومات عن هيكل احلوافز يف املصرف مشتمالً على املكافآت كما جيب هنا كذلك تقد]. ومسؤوليام

 .ودور أعضاء جملس اإلدارة يف حتديد ومراجعة هيكل احلوافز] خيارات األسهم[وحوافز األداء 
وهنا يأيت السؤال حول ماذا سيحدث لو قدمت إدارة املصرف وجملس إدارته معلومات ال تعطي إفادة حول 

 واملصرف يتكبد خسائر جتربه على أن يتوقف عن العمل؟ فإن استطاع املعتدون اإلفالت الوضع احلقيقي للمصرف،
. من العقوبة وشغلوا وظائف يف مصارف أخرى، فإن أداة الشفافية قد ال تأيت باألثر املرجو منها على سالمة املصارف

  مهية يف معرفة أحوال املصرف، ففي أملانيا إن أفصح املصرفيون عن معلومات خاطئة، أو أخفوا جزءاً منها له أ
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ويف نيوزلندا فإن عقوبة ذلك أغلظ، إذ أن  )١(.فلن يصبح باستطاعتهم احلصول ثانية على وظائف يف الصناعة املالية
ولكن هذا اإلجراء غري مرغوب فيه، ألنه قد يكون معقوالً معاقبة  )٢(.مالكي املصرف يواجهون مسؤولية غري حمدودة

  .ة واإلدارة العليا، وال يكون من العدل معاقبة مجيع املسامهنيأعضاء جملس اإلدار
   حماسبة القروض واإلفصاح عنها ٤-٤

كشفت التجربة أن أكثر األسباب وراء تعثر املصارف هو ضعف جودة االئتمان واإلدارة غري الفعالة ملخاطر 
خاطر ضروري للتأكد من أن املصارف قد ومن أجل ذلك فإن اإلفصاح الكايف عن جودة االئتمان وإدارة امل. االئتمان

إن املعايري  )٣(.وصلت درجة من الشفافية مطلوبة لتقوية انضباط السوق ولتخفيض احتماالت سقوط املصارف
  .احملاسبية الصحيحة تعىن أساساً حبجم املعلومات املفصح عنها، وباملعايري املستخدمة يف تصنيفها وقياسها

إن جلنة .  جيب أن تشمل املعلومات لتقدمي صورة واضحة عن أحوال املصرفماذا: وهنا يكون السؤال حول
بازل ترى أن على مجيع املصارف تقدمي معلومات واضحة ودقيقة يف قوائمها املالية السنوية وتشمل ااالت العامة 

  )٤(: األربعة التالية بغرض إعطاء فكرة عن احلالة القائمة لشؤون املصرف
  يقات احملاسبية السياسات والتطب 
 . إدارة خماطر االئتمان 
 . حجم االئتمان 
والتغريات يف نوعية االئتمان  )٥(مشتملة على معلومات حول القروض املتعثرة اليت حلت آجاهلا [ نوعية االئتمان  

  ].خالل هذه الفترات والتغريات يف االحتياطيات

                                                
   Caprio & Claessens 1997, p. 32: انظر )1(
   Ibidاملرجع السابق : انظر )2(
   BCBS, July 1999: انظر )3(
   BCBS, Best Proctices for Credit Risk Disclosure, September 2000: انظر )4(
ة وتعريف القروض غري العامل. ن من سدادها بالكامل إن التعريف العام للقروض املتعثرة هو أا القروض غري العاملة اليت ال يتيقَّ )5(

عترب املدين يف حالة عجز ايف املصرفية التقليدية هو القروض اليت انقضى على أجل استرداد أصلها وفوائدها تسعون يوماً أو أكثر و
  .عن السداد
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قدم تقييماً ملوجوداا اليت تكونت على أساس وزيادة على هذا، فإن على املصارف اإلسالمية كذلك أن ت
  .املشاركة يف األرباح واخلسائر

وتعود املسؤولية اإلشرافية أوالً وأخرياً إىل جملس اإلدارة بشأن قيام نظام فعال من الرقابة الداخلية واحملافظة عليه 
تمال وتوثيق القروض، وفعالية ليساعد، ضمن مهام أخرى، يف وظيفة التأكد من دقة تسجيل عمليات اإلقراض، واك
  .اإلجراءات الداخلية ملراجعة القروض، وأن هنالك نظاما قائما مناسبا إلدارة املعلومات

وللتأكد من أن كل ذلك قد مت فعالً، فإنه يتعني على املشرفني تقييم فعالية سياسات املصرف وتطبيقاته لتقييم 
ور خسائر القروض حىت يصبح مبقدور املشرفني تأسيس رؤية جودة املوجودات وكفاية احتياطيات وخمصصات مبقد

ويتعني كذلك على املشرفني التأكد من أن املصرف ينشر وعلى . عادلة عن الوضع املايل للمصرف ورحبية أعماله
 أساس منتظم القوائم املالية اليت تعكس بدرجة معقولة التقييم احلقيقي واملعقول للموجودات، واملطلوبات، واألسهم
وعقود املشتقات، وااللتزامات خارج امليزانية، واألرباح واخلسائر ذات الصلة، حىت يكون باستطاعة من يستخدم 

إن متطلبات كفاية رأس املال تشكل مسندة للحماية من  )١(.هذه القوائم الوصول لرأي دقيق عن حالة املصرف
إن املطلب . ن الناتج من رأس املال قد يبدو كبرياًخسائر القروض، ولكن مع ضعف السياسات احملاسبية األساسية، فإ

  .الدقيق واحلقيقي لإلفصاح عن أوضاع املصارف سيكون حافزاً هلا على القيام مبهامها بأسلوب سليم وكفء
 )٢(وطاملا أن املعايري احملاسبية املوضوعة ملؤسسات األعمال التقليدية حمدودة التطبيق يف حالة املصارف اإلسالمية 

قد طورت معايري ]  ومقرها البحرين١٩٩١اليت أنشئت عام [هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية فإن 
ولكن ليس هلذه اهليئة سلطة تطبيق . للمصارف اإلسالمية واملرجو من مجيع املصارف اإلسالمية أن تأخذ ذه املعايري

مية حنو تطبيق هذه املعايري مع حتوير طفيف قد يطرأ على هذه وهناك إمجاع ينمو بني الدول اإلسال. هذه املعايري
  .املعايري ليناسب الظروف اخلاصة بكل بلد

                                                
وفق الشروط األولية الربح ويف املصرفية اإلسالمية ، ميكن تعريف الديون املتعثرة أا اليت ال يسدد فيها أصل القرض مع هامش   

   . يف حالة صيغ التمويل اليت تقوم على البيوعياقية الدين على املشترالتف
   Principles 8 & 21 of the Core Principles] BCBS, 1997: [انظر )1(
   . Karim 1999 ; & Simpson & Willing 1996: انظر )2(
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ن مجيع املصارف اليت مشلتها الدراسة امليدانية تلتزم مبعايري املراجعة واحملاسبة الدولية إوإننا مسرورون أن نقول هنا 
ويف الدراسة امليدانية اليت . تطلبات اإلفصاح والشفافيةكما يظهر أن أداءها مقبول يف جانب م] ٢-١جدول [

منها % ٤٣فقط من املصارف يشري ترتيبها إىل ضعف نظم الشفافية لديها بينما هنالك % ٧أجريناها فإن هنالك 
من هذه املصارف كان تصنيفها جيداً ومعقوالً على % ١٤و % ٣٦متيزت يف تصنيفها بشأن الشفافية، كما أن 

وقد يعود السبب الرئيس يف ذلك إىل متطلبات اإلفصاح ]. ٣-٢جدول [ما خيص نظم الشفافية واإلفصاح التوايل في
  .والشفافية اليت تفرضها السلطات الرقابية يف البلدان اليت تعمل ا هذه املصارف

   املوافقة والتدقيق الشرعي ٥-٤
ني وجلميع من يتعامل معه يف السوق املايل إن من بني أهم مسؤوليات املصرف اإلسالمي أن يوفر الثقة للمودع

األوىل احلصول على رخصة من : ولتحقيق ذلك جيب اتباع اخلطوتني التاليتني. بأن عملياته تتفق حقيقةً مع الشريعة
واخلطوة الثانية تقدمي ما يؤكد أن مجيع . اهليئة الشرعية للمصرف حول توافق كل منتجات املصرف مع الشريعة

فاخلطوة األوىل هي مبثابة الذهاب إىل خبري قانوين للتأكد .  تتماشى حقيقةً مع فتاوى اهليئة الشرعيةعمليات املصرف
ما إذا كانت عملية معينة تتوافق مع قوانني البلد، وإن كانت ال تتوافق، فما هي التغيريات اليت يتعني إدخاهلا حىت 

التأكد من أن مجيع : ا يقوم به مشرفو الرقابة املصرفية واملدققونواخلطوة الثانية هي م. تصبح هذه العملية مقبولة قانوناً
  .عمليات املصرف غري خارجة عن القانون

إذن، فاهليئة الشرعية تشبه خرباء القانون، وبوسعها القيام باملهمة األوىل، ويصعب عليها أداء املهمة الثانية اليت 
. ض التأكد من أن هذه العمليات تتماشى مع أحكام الشريعةحتتاج مراجعة خمتلف العمليات جبميع فروع املصرف بغر

ولكن . يف عملياا مثلما يفعل املدققونللنظر وهذا ما يستدعي زيارة مشريف الرقابة الشرعية جلميع منشآت املصرف 
: ب ذلك هوليس ألعضاء اهليئة الشرعية ال الوقت وال املوظفون ألداء هذه الوظيفة بفعالية، والسؤال الذي ينشأ مبوج

كيف ميكن التأكد من تطبيق إدارة املصرف لقرارات اهليئة الشرعية؟ وإذا مل يتم الوفاء ذا املطلب فإن وجود اهليئة 
  .وهنالك ثالثة بدائل قد ينظر فيها هلذا الغرض. الشرعية سيكون بال مغزى

ثناء زياراا االعتيادية بغرض فحص وأحد هذه البدائل هو أن تقوم السلطات اإلشرافية نفسها بالتدقيق الشرعي أ
 وقد ال ترغب املصارف اإلسالمية يف هذا . عمليات املصارف
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ولكن ميزة هذا . اإلجراء خاصة إن كانت تعمل يف بلدان ال تم السلطات الرمسية والرقابية فيها باملصرفية اإلسالمية
قيق الشرعي، فإا كذلك ستعمل على توحيد اإلجراء تكمن يف كون أن السلطات اإلشرافية وعند قيامها بالتد

  .وتنميط القرارات الفقهية
وسيتعني على هذه املنشآت أن . والبديل الثاين واألفضل هو قيام منشآت أعمال خاصة مستقلة للتدقيق الشرعي

تستأجر ما يكفي من املهنيني وتدريبهم على فحص عمليات املصرف بغرض حتديد ما إذا كانت هذه العمليات 
غري أن عيب هذا اخليار هو أنه سيتبعه تكاثر منشآت األعمال هذه، وسيطرق أبواب املصرف . متماشية مع الشريعة

فسيكون منهم املفتشون الذين تبعث م السلطات اإلشرافية . ويف أوقات متعددة املدققون من خمتلف اجلهات
وسيكون .  البلد وبقواعد املصرفية اآلمنة املتينةللمصارف لتحديد ما إن تقيدت هذه املصارف يف عملياا بقوانني

هنالك جمموعة املدققني الشرعيني الذين يأتون للمصرف ملعرفة تقيده يف عملياته بالشريعة وستكون الطائفة الثالثة 
.  واملعروفةاملراجعني القانونيني الذين يتأكدون من أن القوائم املالية للمصرف قد جهزت وفق املعايري احملاسبية املقبولة

ومثل هذه اإلجراءات قد ال تالئم املصارف ألا ستستغرق عدداً من موظفيها يف مساعدة املدققني من اموعات 
  .الثالثة يف أوقات خمتلفة، مما سيزيد من نفقاا

لضرورية والبديل الثالث واألكثر أفضلية هو أن حتصل مكاتب املراجعة القانونية القائمة على املعرفة الشرعية ا
وهذا اخليار سيساعد يف عدم تكاثر مؤسسات التدقيق اليت ستتعامل . حىت يكون بوسعها أداء وظيفة التدقيق الشرعي

وقد تستحسن املصارف هذا اخليار ألنه قد يكون مناسباً للمصارف أن يكون هلا تدقيق . معها املصارف اإلسالمية
  ]. أدناه٦-٤زء انظر اجل[شرعي مع التدقيق احملاسيب يف آن واحد 

   التدقيق اخلارجي٦-٤
أن درجة التعقيد املضطردة لألعمال املصرفية وكذلك األزمات اليت شهدها النظام املايل الدويل قد جعلتا وظيفة 

بل إن ذلك أشد طلباً وحتدياً يف حالة النظام املصريف . املدقق اخلارجي يف مرتبة األمهية القصوى يف كل النظم املالية
إذ سيكون من الضروري أن يتأكد املدقق اخلارجي ليس فقط من أن إعداد القوائم املالية يتماشى من كل . مياإلسال

  الوجوه مع املعايري املالية املقبولة مهنياً، بل يتعني عليه كذلك التأكد من أن األرباح واخلسائر اليت يعلن عنها 
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  .أرباحه من غري خروج على التعاليم الشرعيةاملصرف تظهر حقيقة أوضاع املصرف وأن املصرف قد كسب 
وهم غري مؤهلني حالياً لذلك لكن تكليفهم . مل يتعارف على أن املدققني املاليني يقومون مبهمة التدقيق الشرعي

ذه الوظيفة يف إطار ما جرى توضيحه من قبل عند مناقشة موضوع التدقيق الشرعي يستلزم حصوهلم على القدر 
مما يعين أن تأهيل املدققني سيشمل كذلك التدريب الضروري يف . عرفة الشرعية ألداء هذه الوظيفةالضروري من امل

وإن كان هذا التدريب شاقاً على . اجلوانب املالية للشريعة مثلما يشمل التأهيل املالئم يف التدقيق ويف القوانني
  .تزويدهم بأساسيات أعمال التدقيقاملدققني، فبإمكان مكاتب املراجعة االستعانة بعلماء الشريعة مع 

وعليه أداء وظيفته بعناية . وجيب أن يكون للمراجع اخلارجي اجلدارة املهنية يف التدقيق ويف املصرفية اإلسالمية
 Arthur Andersonإن جتربة مكتب . وألجل ذلك، فمن الواجب أن يتمتع باالستقاللية واملوضوعية. كافية

 جيب أن ال يكون هنالك ما يشري إىل أن ملكتب املراجعة مصلحة خاصة يف محاية للمراجعة قد كشفت بوضوح أنه
  .وإن هذا احلياد يف التدقيق هو وحده الذي جيلب الثقة لتقرير املدقق ويزيد من مصداقية املصرف. إدارة املصرف

 الناجتة عن التزوير ومع أن وظيفة نظام الرقابة الداخلية هي منع أو الكشف مادياً وتصحيح البيانات الكاذبة
وعليه . واخلطأ، إالَّ أن املدقق اخلارجي غري معفى من مسؤولية التيقن من أن متابعة ذلك قد متت وفق ما ميليه الضمري

ذلك أن . أن يضع وينفذ إجراءات بطريقة تساعد قدر اإلمكان يف ختفيض خماطر تقدمي رأي مهين غري مالئم
املصرف، واملودعني يعتمدون مجيعاً على ما يرد بتقرير املدقق اخلارجي وإنه  وإدارةاملسامهني، وأعضاء جملس اإلدارة، 

أمر مؤسف أن يفشل يف حتقيق ما يرجونه منه، غري أن تقرير املراجع قد ال ميكن أن يؤكد رحبية املصرف وجدواه 
 دور االستشارات وال ختتص وهذا من مهام. مستقبالً، أو ما يفيد كفاءة وفعالية اإلدارة يف تصريف شؤون املصرف

  .باملدقق اخلارجي حىت يف النظام اإلسالمي
ويف حني أن التدقيق املفصل جلميع عمليات املصرف هو احلل الوحيد الذي سيخفض من خماطر عدم الكشف 

غري أنه يتعني . ريمادياً عن البيانات الكاذبة، إالَّ أن هذا التدقيق املفصل ال يكون عملياً ألنه سيكلف الوقت واملال الكث
  على املدقق اخلارجي أن يتبع إجراءات حمددة،
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وعليه أن . تشمل التفتيش واملراقبة والتحري والتأكد وإجراء العمليات احلسابية، والتحليل من أجل الوفاء مبسؤولياته
خرى املثبتة يف القوائم يهتم بصفة خاصة مبسألة استرداد الديون وبالتايل قيمتها، وجبودة االستثمارات واملوجودات األ

وجيب عليه كذلك السعي للتأكد من حتديد مجيع التزامات ومطلوبات املصرف يف داخل أو خارج قوائمه . املالية
ويف . إن جناح املدقق اخلارجي يف مهمته سيعتمد كثرياً على أعمال التدقيق الداخلي. املالية واإلفصاح عنها مبا يكفي
إن قوة املدقق .  سيجد املدقق اخلارجي مشقة بالغة يف القيام بوظيفته على الوجه األكملحال ضعف التدقيق الداخلي،

  .الداخلي ستتأثر كثرياً بأهلية ونزاهة جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووعي ضمائرهم
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-٥-  
  دور التنظيم واإلشراف

تساعد وال ريب يف حتفيز جملس اإلدارة إن وجود احلوافز والعوائق املضمنة يف سوق مالية منافسة تعمل بكفاءة س
وإذا تعززت هذه اآللية للسوق من خالل . وكذلك اإلدارة التنفيذية واملدققني على أداء مهامهم على أحسن وجه

إدراك مجيع املشاركني يف السوق بالتزامهم األخالقي، فإنه يف هذه احلالة ميكن التخلص وبدرجة كبرية من بعض 
أن التجارب تبني أنه حىت يف حال توفر هذين العنصرين جمتمعني، فإن ذلك ال يكفي حلماية على . إخفاقات السوق

فهنالك إخفاقات السوق، واإلخفاقات األخالقية، وعلى ذلك، فمن . مصاحل من يتعاملون يف السوق بطريقة مثلى
  .الضروري للسلطات اإلشرافية أن تقوم بدور مهم

وميكن الوصول هلذا من . افية هو التأكد من أن العدل قد توفر لكل املتعاملنيواملهمة املرجوة من السلطات اإلشر
واحلاجة أكرب للرقابة واإلشراف يف حالة املصارف ألنه ال ميكن بلوغ منو سريع من . خالل الرقابة واإلشراف السليم

د من التشغيل الكفء لسوق غري تطوير نظام مصريف سليم وقوي، ومحاية نظام املدفوعات من عدم االستقرار، والتأك
إن حجم االستدانة يف املصارف يفوق كثرياً استدانة املؤسسات األخرى غري املصرفية، وألجل . رأس املال ومؤسساته

إن . ذلك يصبح من الضروري منع سوء اإلدارة واالحتيال، واإلقراض املفرط وتركز االئتمان، واستغالل اإلدارة
ممكناً نفاذ العقود وبالتايل محاية حقوق أصحاب املصلحة، من خالل اللجوء للمحاكم النظام القانوين الكفء سيجعل 

ومطالبتهم التعويض عن األضرار اليت تلحق م، بافتراض أن احملاكم حرة ونزيهة وباستطاعتها اختاذ قرارات حمايدة، 
افقني مع القواعد اإلرشادية اليت إن الرقابة واإلشراف املتو. وفرضها عقوبات صارمة على من يتسببون يف األضرار

وضعتها جلنة بازل للرقابة املصرفية هي كذلك ضرورية لتمكني النظام املصريف يف بلد ما من احلصول على القبول يف 
إن السلطات الرقابية األربعة عشر اليت أجابت عن أسئلة االستبيان الذي قدمناه، قد أشارت . األسواق املالية الدولية

  ].٢-١: جدول[طبق املبادئ األساسية للجنة بازل كموجهات لألحكام واللوائح يف بلداا إىل أا ت
ولكن يتعني أالَّ تكون الرقابة شديدة الصرامة وشاملة إىل الدرجة اليت يزيد معها مثن التقيد ا عن احلد احملتمل 

  وجيب أن تأخذ الرقابة يف احلسبان احلاجات . ويقل االبتكار واإلبداع
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. كما يتعني أن ال تزول املفاضلة بني االستقرار والكفاءة. لضرورية للمصارف يف الظروف والتحديات املتغريةا
وهنا يأيت السؤال حول ما جيب أن . ويرغَب كذلك أن يكون جزء معترب من األعمال الرقابية من صالحية املشرفني

  :ويتعني أن تكون الرقابة كافية للتأكد من. صرفيةتنظمه اللوائح وما جيب أن يفوض فيه مشرفو الرقابة امل
أن املصرف شركة مسامهة عامة، وأن مجيع أعضاء جملس إدارا واإلدارة التنفيذية العليا ال ينحدرون من أسرة  •

  واحدة أو جمموعة مؤسسة أعمال واحدة؛
معة احلسنة والرتاهة والعدالة واملالءة وأن كبار أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا ال يتمتعون فقط بالس •

 املالية، ولكنهم كذلك ميتلكون اخلربات والتجربة الضرورية لتشغيل املصرف اإلسالمي بطريقة آمنة وسليمة؛
 وأن للمصرف ما يكفيه من رأس املال ملقابلة املخاطر مبا يتفق مع متطلبات جلنة بازل للرقابة املصرفية؛ •
وازنات، وأن نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر لديه هي نظم فعالة ليس فقط وأن لدى املصرف ضوابط وت •

 للتأكد من التشغيل الكفء، ولكن كذلك لضمان عدم وجود اختالس واستغالل وتضليل؛
وأن هنالك استقاللية للمدققني اخلارجيني وللمدراء غري التنفيذيني حبيث ال تكون أي مصلحة يف مساندم لس  •

 . البنك أو إدارته التنفيذيةإدارة
وألجل ذلك، فإن املتابعة الفعالة أمر . ومن جانب آخر، فلن يكون لإلشراف معىن إن مل تصحبها متابعة مضبوطة

على ماذا تشتمل الرقابة املصرفية؟ وألجل أن تكون الرقابة : ولذلك، فإن السؤال الذي ينشأ هنا هو. ال مناص منه
فيجب أن يكون هدفها التأكد من سالمة وقوة النظام املايل . افها واضحة وآلياا مناسبةفعالة، يتعني أن تكون أهد

الذي ال يتوافق فقط مع التعاليم اإلسالمية ولكنه كذلك يتمتع بالقبول على نطاق دويل وباستطاعته املنافسة يف 
التقيد : أوالً:  الرقابة على األقل بعدين هامنيويف إطار النظام املايل اإلسالمي، تأخذ. األسواق املالية احمللية والدولية

التقيد بتعاليم : باملعايري اليت حددا جلنة بازل عالوة على التزامها بقوانني البلد املعين اخلاصة باملصرفية والتمويل، وثانياً
عاً عن الذي يقدمه النظام الشريعة حىت يكون جلمهور املتعاملني الثقة يف أن ما يقدم هلم من منتجات مالية خيتلف نو

  .املايل التقليدي، وليس شكالً وامساًَ فقط
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إن اخلطوة األوىل يف سلم الرقابة قد جرى التسليم ا عامة على أا نظام منح التراخيص الذي ينظم الدخول يف 
 السلطات اإلشرافية تضع وعالوة على ذلك، فإن. النظام املصريف ويستوثق بالتايل من االلتزام بضوابط الرقابة احلكيمة

ومن بني هذه املتطلبات معدالت . متطلبات أخرى حمددة متيل للتغير وفق احتياجات االقتصاد ونظام القيم يف البلد
وهنالك اختالف يف . حمددة لضمان كفاية رأس املال، واالحتياطات، والنقد والسيولة يف املصرف بصفة دائمة

ومع ذلك، فمن املرغوب فيه أن يتم حتديد معدالت مناسبة، . دة جلميع املتطلباتوجهات النظر حول الطبيعة احملد
وتتم احملافظة عليها بطريقة جتعل باستطاعة املصارف مواجهة الصدمات السالبة بنجاح، وتقدم محاية للمودعني من 

مع ما هو مطلوب يف كل قائمة، وتطلب السلطات اإلشرافية كذلك تقدمي القوائم املالية الدورية مبا يتماشى . اخلسائر
وذلك من أجل ضمان الشفافية يف كل املصارف بدرجة متساوية وجيري حتليل هذه القوائم بعناية، ويف حال ظهور 

وهنالك إرشادات تقدم بشأن اخلطوات الواجب اتباعها . قضايا خمتلف حوهلا، تتم مناقشتها مع إدارة املصرف املعين
الة املصارف اإلسالمية فإن أهم املتطلبات هو احلصول على إجازة اهليئة الرقابية ويف ح. بغرض تصحيح األوضاع

  .الشرعية لكل صيغ التمويل اجلديدة وذلك من أجل إجياد ثقة بشأن التوافق مع الشريعة
علقة وقد اقترحت جلنة بازل للرقابة املصرفية كذلك يف اتفاقية بازل اجلديدة ثالثة حماور مكملة لبعضها بعضاً ومت

  :وهذه احملاور هي. بسالمة ومتانة النظام املصريف
احلد األدىن من متطلبات رأس املال اليت تتناسب مع املخاطر اليت يواجهها املصرف، وبصفة خاصة خماطر  •

  االئتمان، وخماطر السوق وخماطر التشغيل؛
 تواكب سجالت خماطرها احلالية عملية املراجعة اإلشرافية اليت تضمن أن للمصارف رؤوس األموال الكافية اليت •

 واملستقبلية، وأن لديها ضوابط التحكم الداخلي الفعال اليت تبعث على الثقة يف قوا املالية ومالءا؛
انضباط السوق لتعزيز دور املسامهني واملودعني يف التأكد من أن املصارف تفصح عن املعلومات الكافية كماً  •

واملرجو من . ة، رؤوس أموال هذه املصارف واحتياطياا وسيولتها وخماطرهاونوعاً حول نشاطاا، وبصفة خاص
جمموعة من املخاطر املصرفية واليت ] وقياس إن أمكن[اجلهات اإلشرافية تطوير آليات تعني على متابعة واحلد من 

يولة والتمويل، وخماطر الس] مبا فيها خماطر سعر الفائدة وسعر الصرف[تشمل خماطر االئتمان، وخماطر السوق 
   ،وخماطر التشغيل، واملخاطر القانونية
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املالية بصفة خاصة، واليت قد تكون يف نطاق حمدود يف ] األدوات[وخماطر السمعة، واملخاطر املرتبطة باملشتقات   
وهذه قضية مهمة . وقد أظهرت التجربة أن أهم املخاطر املصرفية هي تعثر املدينني. حالة املصارف اإلسالمية

ومن أجل ذلك، من الضروري أن يقوم مشرف الرقابة املصرفية بتقييم جودة . بصفة خاصة للمصارف اإلسالمية
ومع أن هذه ستكون مهمة شاقة، ولكن تأديتها أمر مهم ألا من أكثر احملددات . قروض واستثمارات املصرف

ا اهلدف، ينبغي أن تقوم اجلهة املشرفة ومن أجل هذ. حساسية بالنسبة للوضع املايل للمصرف ولقدرته على البقاء
وهذه املراجعة . جبمع القوائم املالية وسجالت املعلومات اإلحصائية للمصرف، وأن تراجعها وحتللها بعناية كافية

وهذا التحليل سيكونان األساس للمناقشات مع جلنة املراجعة التابعة للمصرف املعين، ومع إدارته التنفيذية، ومع 
ومن املهم كذلك أن تقوم اجلهة املشرفة بالتأكد من أن لدى املصرف نظام فعال للرقابة الداخلية . جملس إدارته

  .يتماشى مع طبيعة وحجم أعماله وأن له إدارة تنسجم نوعاً مع طبيعة وجماالت أعماله
 للمتانة املالية وقد أصبح من املهم جداً حالياً أن يقوم املشرفون املصرفيون بتطوير ووضع جمموعة من املؤشرات

فعلى املستوى . تساعد يف تثمني ومتابعة جوانب القوة والتقلبات يف النظام املصريف على املستويني الكلي واجلزئي
اجلزئي، يتعني أن تدل املؤشرات على حالة املؤسسات على انفراد بينما ينبغي أن تساعد على املستوى الكلي يف تقييم 

وقد اقترح صندوق النقد الدويل جمموعة من املؤشرات تعرف باسم . لنظام املايل ولالقتصادومراقبة املتانة والتقلبات ل
  )١(.  واليت تشتمل على اموعة األساسية وكذلك اموعة املشجعة ملؤشرات املتانة املالية»املؤشرات الكلية احلكيمة«

ملعلومات وستصبح املهمة أكثر صعوبة إذا إن اإلشراف بالطبع مهمة شاقة، وذلك ألن اإلشراف يعاين من تباين ا
وإن تعذر . مل تتطور نظم احملاسبة، والتدقيق واملعلومات بالقدر الكايف كما هو احلالة يف معظم الدول النامية

ولكفاية رأس املال القائم على . اإلشراف، فسيصبح دور املسامهني ذو أمهية كبرية لتقوية سالمة ومتانة النظام املصريف
طر كذلك دور مهم، ولكن املسألة املتعلقة برأس املال هي أنه، وبينما ميكن للرقابة أن تتأكد من حجمه، ال املخا

  ومن أجل ذلك، فإن االعتماد الزائد على رأس املال . ميكنها أن تستوثق من جودته

                                                
   ].٨[، و ] ٣[ة ، انظر الصفحات ملزيد من التفصيل حول هذه املؤشرات ، وبصفة خاص، .Sundararajan, al: انظر )1(
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بني قد تقوم بدور إضايف قد ال يكون إجراًء حكيماً، وإن إضافة املودعني يف حسابات االستثمار إىل قائمة املراق
 دور الديون املساندة، ولكن املودعني يف حسابات املشاركة يف األرباح Cull و Caprioمساند، وقد اهتم كل من 

  .)١(. واخلسائر قد يكونون سنداً أفضل
 ما وقد نودي ذه الدعوة منذ. إن هذه الدعوة لإلشراف والرقابة على املصارف اإلسالمية ليست أمراً جديداً

يزيد على عقدين من الزمان من قبل حمافظي املصارف املركزية والسلطات النقدية يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر 
 والذي متت إجازته يف »التطوير والرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية«اإلسالمي يف التقرير التفصيلي حول 

 مارس ٨-٧نقدية واملنعقد باخلرطوم جبمهورية السودان يف الفترة االجتماع الرابع للمصارف املركزية والسلطات ال
ويف ذلك احلني، كانت املصرفية اإلسالمية يف مراحلها األوىل، حيث إن أول مصرف إسالمي وهو بنك . م١٩٨١

ية أما اآلن، فإن املصرف. ١٩٧٥ديب اإلسالمي كان قد بدأ العمل قبل ستة أعوام فقط من ذلك التاريخ أي يف مارس 
  . وبالتايل تكون الرقابة واإلشراف أكثر أمهية– إن شاء اهللا –اإلسالمية قد انتشرت وستبقى كذلك 

إن البحث الذي أجريناه على اجلهات اإلشرافية يشري إىل أن البيئة الرقابية للمصارف التقليدية يف البلدان اليت 
 غري أن البيئة الرقابية واملؤسسية للمصارف اإلسالمية ال مشلتها الدراسة هي إمجاالً حسنة وتقل فيها التغريات نسبياً،

ومن ناحية ثانية، فإن الدراسة امليدانية ]. ٥-١، ٣-١، -٢-١: اجلداول[تبدو كافية، ويبدو فيها التغير بدرجة أعلى 
ئات الرقابية فقط من هذه املؤسسات تعترب أن البي% ٢٨,٦اليت أجريناها على املؤسسات املالية اإلسالمية تبني أن 

منها % ١٤,٣ولكن . للمصارف اإلسالمية ممتازة، وإن نفس النسبة من هذه املؤسسات تعترب البيئة جيدة ومعقولة
  .، مما يعين الفرصة الكبرية لتحسني هذه البيئة الرقابية]١١-٢: اجلدول[تقول إن البيئة الرقابية غري مناسبة 

                                                
   Caprio & Cull, 2000 Pp. V & Viii: انظر )1(
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-٦-  
   أجل إدارة مؤسسية فعالةمناملطلوبة بعض املؤسسات املشتركة 

إن البيئة األخالقية واالجتماعية واملؤسسية والقانونية واإلشرافية الضرورية لتقوية اإلدارة املؤسسية يف املصارف 
 أي –ولكن ذلك ال يكفي ألنه يعكس وجهاً واحداً فقط للعملة . اإلسالمية قد سبقت مناقشتها يف هذه الدراسة

. وهذه الثقة ستقود إىل توفر املوارد للمؤسسات املالية اإلسالمية. مهني أن مصاحلهم حمميةإعطاء ثقة للمودعني وللمسا
ولكن من جانب آخر، فإن مل تكن هذه املؤسسات على ثقة بشأن استرداد أمواهلا من مستخدميها مع عائد معقول، 

ؤسسات أن جتعل هذه املوارد متاحة وإن مل يبذل أي جهد ملعاجلة املصاعب اليت تواجهها، فليس مثة ما يشجع هذه امل
  .وهذا أمر يقف عائقاً كبرياً يف طريق اإلسراع بالتطور املايل واالقتصادي يف الدول اإلسالمية. ملن يستخدمها

إن املصارف لن تكون على ثقة يف تقدمي املوارد ملستخدميها إن كان الوجه اآلخر للعملة، املتعلق حبل قضية 
واملصارف يف املراكز . التزامن اليت تواجهها املصارف نفسها، واملصاعب املصاحبة هلا، مل جتد االنتباه الضروري

اصة اآلالف من األفراد ومنشآت األعمال الذين العمرانية الكبرية ال تتعرف على زبائنها بصورة جيدة، وخب
فكيف ميكن أن تكون املصارف على . يستخدمون أموال هذه املصارف على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر

وإضافة لذلك، فهنالك كذلك . ثقة بشأن االستخدام األمثل ملواردها واستردادها عندما حتني آجاهلا مع عائد أمثل
وأي جهد من جانب املصارف مبفردها حلل قضايا . األموال املقدمة على أساس صيغ التمويل بالبيوعقضية استرداد 

  .التزامن واالسترداد حري به أن جيعلها تدفع مثناً باهظاً
وهذه املؤسسات ستساعد . واملطلوب هنا إذن هو إجياد مؤسسات مشتركة لتساعد على أداء هذه املهمة

جعلها قادرة على احلصول على معلومات موثوقة عن زبائنها والتأكد من أن األموال اليت فست. املصارف بطرق متعددة
أقرضتها لزبائنها يتم استخدامها بكفاءة وفق اتفاقية التمويل، وأن األرباح اليت يعلنها مستخدمو هذه األموال تعكس 

  رف على استرداد أمواهلا يف آجاهلا، وأا وستساعد هذه املؤسسات املصا. الصورة احلقيقية لألعمال اليت يتم متويلها
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وترغب املصارف . ستجد العدل يف حينه يف حالة التنازع مع زبائنها أو جلوئهم إىل املراوغة واملماطلة يف السداد
وإجياد هذه . كذلك يف احلصول على تأكيد بأنه ستتوفر هلا السيولة عند حاجتها إليها يف الظروف غري املرئية

وإذا مل تتوفر هذه .  سيفسح الطريق أمام توفر البيئة املالئمة اليت توفرت للصيارفة يف العصور السابقةاملؤسسات
املؤسسات املشتركة، فإن أفضل املصارف اليت لديها أحسن إدارة مؤسسية قد تواجه املصاعب، وقد ال يستطيع النظام 

  .املصريف اإلسالمي املضي قدماً يف منوه املضطرد
  ت تقييم االئتمان، غرف التجارة واالحتادات التجارية  وكاال١-٦

ويف . وأحد هذه املؤسسات املشتركة هو وكاالت تقييم االئتمان اليت تقوم بتقييم املصارف نفسها ونظائرها
اتمعات الصغرية نسبياً يف العصور السابقة فإن ذلك التقييم يتوفر من غري مساعدة أي منظمة رمسية وذلك من خالل 

وقد تعزز ذلك بالنظام الطبيعي للبنية االجتماعية . شغيل نظام السوق، واالتصال الشخصي املباشر لألطراف املعنيةت
ويف الوقت الراهن، فإن وكاالت تقييم االئتمان . واالقتصادية للقبائل، والعشائر واجلماعات العقدية والطرق الصوفية

ولكن معظم الدول اإلسالمية ال تتوفر فيها يف . بوسعها أداء هذه املهمةوالغرف التجارية واحتادات التجارة هي اليت 
وإضافة هلذا، فإن الغرف التجارية واحتادات التجارة قد ال تكون . الوقت احلايل الوكاالت اخلاصة لتقييم االئتمان

  .جمهزة بدرجة كافية للقيام ذا الدور
انظر [ليت هي طور اإلنشاء يف مملكة البحرين ستكون خطوة لألمام والوكالة الدولية اإلسالمية للتقييم االئتماين ا

وستؤدي عدداً من املهام من بينها تقييم كل مصدري األدوات االئتمانية إصداراً عاماً كان أو خاصاً، ]. ٧-٦اجلزء 
تقييم التقيد بالشريعة وستقوم كذلك ب. بالنظر إىل القوة املالية هلؤالء املصدرين، وخماطر الثقة، واملالءة االئتمانية

وستعمل بالتايل على استكمال أعمال هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات . بالنسبة هلذه األدوات املالية وملصدريها
املالية اإلسالمية يف وضع معايري لإلفصاح الكايف وبالتايل ستساعد يف تطوير سوق دولية لرأس املال خاصة باألدوات 

  .املالية اإلسالمية
ورغم أن الوكالة اإلسالمية للتقييم االئتماين ستقوم بتقييم املنظمات اخلاصة غري املصرفية، إال أنه ال ميكنها أن 

وألجل ذلك فقد يكون من املرغوب فيه قيام وكاالت تقييم ائتمان . تقوم بتقييم اآلالف من املتعاملني مع املصارف
  خاصة يف كل البلدان اإلسالمية ملساعدة 
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ويف الواقع، فإن إنشاء هذه املؤسسات سيساعد . رف اإلسالمية على أداء مهمتها يف اختيار املتعاملني معهااملصا
الوكالة اإلسالمية على أداء وظيفتها باحلصول على املعلومات الضرورية ملعرفة القوة املالية وخماطر الثقة واملالءة 

جلمهور ولكن كذلك ملصدري األدوات املالية اخلاصة الذين االئتمانية ليس فقط ملصدري األدوات املالية لعامة ا
  .ترغب الوكالة بتقييمهم

   هيئة رقابة شرعية مركزية٢-٦
ومن الضروري كذلك إجياد هيئة رقابة شرعية مركزية إلجازة التوافق مع الشريعة لعدد من صيغ وأدوات 

يئة املركزية للرقابة الشرعية، فإنه يتعني على أي ويف غياب مثل هذه اهل. التمويل املتعددة اليت تستخدمها املصارف
وإضافة لذلك، فإن . وهذا إجراء سيكلف الكثري، خاصة للمصارف الصغرية. مصرف أن تكون لديه هيئته اخلاصة به

ومع . وجود العدد الكبري من هيئات الرقابة الشرعية يؤدي إىل آراء متضاربة تؤدي إىل عدم االنسجام وإىل الغموض
غري أنه ويف . الوقت، واملناقشة الصرحية جلميع القضايا املختلف حوهلا، فستتم تسوية هذه القضايا بالتدرجمرور 

املرحلة األوىل، فإن هذه اهليئة املركزية ستكون ضرورية لتقليل التضارب يف اآلراء الشرعية إىل حده األدىن، ولتوحيد 
وهناك ]. ٧-٦: انظر اجلزء[الطريق إلجياد سوق مالية إسالمية إن هذا التوحيد سيمهد . أدوات التمويل اإلسالمي

ومن ]. ٤-١: اجلدول[أدواا املالية ] تنميط[قد قامت بتوحيد ] من عينة الدراسة امليدانية% ٥٠متثل [سبعة دول 
لى مستوى ومن الضروري كذلك أن يتم تنميط األدوات املالية ع. املرجو أن تقوم بلدان إسالمية أخرى ذا اإلجراء

وهيئة الرقابة الشرعية واليت تقترح الوكالة الدولية اإلسالمية للتقييم االئتماين إنشاءها، قد . مجيع الدول اإلسالمية
تستطيع استكمال واضطراد أعمال اللجنة الفقهية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي وهي بصدد توحيد األدوات املالية 

  .اإلسالمية
   مدققون شرعيون جمازون٣-٦

ومن الضروري أيضاً إجياد مدققني شرعيني جمازين، كما ذكرنا سابقاً، وتدريب حماسبني جمازين يف التدقيق 
وإن شهادة من اهليئة الشرعية تؤكد مثل هذا التدقيق الشرعي ستطمئن عامة اجلمهور أن معامالت املصارف . الشرعي

 .هي حقيقةً موافقة للشريعة
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   املصريف احملاكم الشرعية أو القضاء٤-٦
والنظام املايل اإلسالمي يف حاجة أخرى ال غىن عنها هي توفر آلية قضائية ما تساعد املصارف على استرداد 
أمواهلا يف آجاهلا من املتعاملني معها الذين يتحايلون من غري سبب حقيقي على سداد ما عليهم، وتساعد املتعاملني مع 

فإنشاء . ل التكاليف عندما حييد املصرف عن العدل يف التعامل معهماملصارف أن حيصلوا على حقوقهم العادلة بأق
حماكم شرعية أو قضاء مصريف سيكون مساعداًَ يف الوصول إىل أحكام سريعة ملنازعات املصارف مع املتعاملني معها 

والقضاء املصريف وسيكون إلجياد احملاكم الشرعية . ألن أحكام احملاكم املدنية تأخذ يف العادة عدة سنوات حىت تصدر
أثر رادع كبري يف ظهور املنازعات إذا مت نشر أمساء املصارف أو املتعاملني معها الذين صدرت أحكام إدانة حبقهم من 

واخلشية من االنزالق يف السمعة السيئة سيساعد على التقليل من التجاوزات التعاقدية إىل . هذه احملاكم يف الصحف
لك، ميكن كذلك موافاة الغرف التجارية واحتادات التجارة بأمساء الذين اعتادوا خرق وعالوة على ذ. حدودها الدنيا

العقود، دف وضعها يف القائمة السوداء، األمر الذي سيكون له نفس األثر الرادع الذي أوجده الوازع االجتماعي 
  .يف العهود السابقة

   منظمة التدقيق٥-٦
يق متتلكها املصارف مشاركة مع بعضها البعض لتقييم حسابات املشاركة قد يكون مرغوباً أيضاً إجياد منظمة تدق

وخشية . يف األرباح واخلسائر لزبائنها الذين قد تتوجس منهم املخادعة يف ترتيبات املشاركة يف األرباح واخلسائر
الية قوى السوق يف هؤالء املتعاملني من أم سيتعرضون لتدقيق حمكم من قبل هذه املنظمة بشأن حسابام سيتمم فع

  .التقليل من حماوالت االحتيال من طرف مستخدمي أموال املصارف على أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر
   التدريب يف املصرفية اإلسالمية ٦-٦

وهنالك مطلب آخر ضروري هو تدريب الكوادر املصرفية واملتعاملني مع املصارف وكذلك عامة الناس على 
وإذا كان بوسع املصارف املركزية . اإلسالمية وهذا تقوم به املصارف حالياً بنفسها مما يزيد من نفقاامبادئ املصرفية 

وكذلك املدارس واجلامعات أن تضع ترتيبات هلذا الغرض، كما هو احلال بالنسبة للمصارف التقليدية، فإن مهمة 
  .املصارف اإلسالمية ستكون سهلة نسبياً
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    سوق مالية إسالمية٧-٦
وضروري كذلك إجياد سوق مالية إسالمية ألن غياب السوق الثانوية لألدوات املالية اإلسالمية جيعل املصارف 

ومن أجل ذلك، جند املصارف اإلسالمية حتتفظ وامش سيولة عالية . اإلسالمية يف مشقة زائدة بشأن إدارة سيولتها
. وهذا يؤثر يف رحبية املصارف اإلسالمية ويف قوا التنافسية. ةنسبياً مقارنةً مبا تفعله املصارف اإلسالمية بصفة عام

ولذلك فإن قرار إنشاء ثالث مؤسسات تسمى جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، والسوق املالية اإلسالمية الدولية، 
  .ومركز إدارة السيولة من القرارات املطلوبة متاماً

تطوير أساليب رقابية وإشرافية موحدة ومعايري حكيمة فمجلس اخلدمات املالية اإلسالمية سيعمل على 
وتوفر املعايري املوحدة سيجعل املهمة . للمؤسسات املالية اإلسالمية بنفس الطريقة اليت تتبعها جلنة بازل للرقابة املصرفية

هؤالء معايري جاهزة سهلة بالنسبة للجهات اإلشرافية وملفتشي الرقابة املصرفية يف البلدان اإلسالمية ألنه سيكون لدى 
وبوسع اجلهات اإلشرافية أن حتدث تغيريات يف هذه . متاحة، ومبادئ أساسية للرقابة ولإلشراف تتماشى مع الشريعة

وسيكون جملس اخلدمات املالية اإلسالمية مبثابة حلقة الوصل مع . املعايري واملبادئ مبا يتكيف مع حاجاا وأحواهلا
  .كما سيعمل الس على تطوير أساليب جيدة يف إدارة املخاطر. زيد من التعاون معهمواضعي املعايري اآلخرين، وي

وستدعم التعاون يف جمال . أما السوق املالية اإلسالمية الدولية فستحاول بديل ذي جدوى للسوق املالية التقليدية
وهذا . وانسجام األساليب التجاريةالتمويل بني الدول اإلسالمية واملؤسسات املالية من خالل تطوير منتجات جديدة 

  .اإلجراء سيكون مبثابة العامل املساعد على تنمية وتطوير أكرب عدد من األدوات املالية املنسجمة مع الشريعة
ومن جانب آخر، فإن مركز إدارة السيولة سيعمل كذراع تشغيل للسوق املالية اإلسالمية الدولية يف سعيها 

وسيوجد مركز . عل باستطاعة املؤسسات املالية اإلسالمية إدارة موجوداا والتزاماا بفعاليةإلجياد سوق نقدية بينية جت
إدارة السيولة فرص استثمار قصرية األجل تتماشى مع الشريعة من خالل توفري أدوات متويل تقوم على املوجودات 

كما سيساعد . ة اإلسالمية فوائض سيولتهاواليت ستستخدم فيها املؤسسات املالي] صكوك[وتتمتع بالسيولة والتداول 
املوجودات ويف املتاجرة النشطة يف الصكوك من  [Securitization]مركز إدارة السيولة يف استقطاب وتصكيك 

  .خالل عرض أسعار الشراء والبيع هلذه الصكوك
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مية كنتيجة للنقص يف وقيام هذه املؤسسات الثالثة سيساعد على إزالة النقص الذي تعاين منه املصارف اإلسال
. توحيد الشروط واألدوات وعدم توفر موجودات نوعية متوافقة مع الشريعة ميكن تداوهلا يف األسواق الثانوية

ولذلك، ميكن أن يتوسع النظام املايل اإلسالمي مبعدالت متسارعة يف املستقبل، وبالتايل يستحوذ على نصيب كبري يف 
  .يةاألسواق املالية بالدول اإلسالم

   مقرض املالذ األخري٨-٦
وحتتاج املصارف اإلسالمية آللية ما، تشبه مقرض املالذ األخري املتوفر للمصارف التقليدية للتغلب على أزمات 

وهذه اآللية متوفرة حالياً للمصارف اإلسالمية على أساس . السيولة اليت حتدث فجأة بسبب ظروف غري مرئية مسبقاً
. واستخدامها يعرض املصارف اإلسالمية لنقد كبري. هي غري مقبولة لعدم توافقها مع الشريعةسعر الفائدة، وبالتايل ف

وقد . وقد جيدر النظر يف إجياد وعاء مايل عام لدى املصارف املركزية لتقدمي التسهيل املشترك للمصارف عند احلاجة
نسبة ودائعها وتضعه يف هذا الوعاء املشترك، يطلب من مجيع املصارف أن تتفق فيما بينها على املسامهة بقدر حمدد من 

ويتبع ذلك أن يكون هلا احلق يف االقتراض من هذا الوعاء من غري . مثلما تفعل يف حالة متطلبات االحتياطي اإللزامي
أي أن املسحوبات ال تتجاوز [وضع فوائد عليها، شريطة أن يكون االستخدام الصايف هلذه التسهيالت صفراً 

ويف أوقات األزمات قد يسمح املصرف املركزي ألحد املصارف املشتركة أن  )١(.خالل فترة زمنية حمددة] املسامهات
وهذا الترتيب سيكون بطريقة ما . تتجاوز سقفها، مع وجود عقوبات مناسبة، وإنذار وخطة عمل تصحيحية معقولة

  .والذي ساد وسط الصيارفة يف العصور السابقةبنظام التعاون املتبادل ] الربوي[صورة منظمة الستبدال اإلطار احلايل 
   إصالح سوق األسهم ٩-٦

إن إصالح سوق األسهم هو بدوره ضروري يف ضوء التعاليم اإلسالمية للتأكد من أن أسعار األسهم تعكس 
  األوضاع احلقيقية ملنشآت األعمال، وأا ال تتقلب عشوائياً نتيجة قوى 

                                                
مما يعين هلم ] قروض متبادلة[ قد جيد بعض الفقهاء أن ذلك اإلجراء غري مقبول شرعاً ألنه قد يبدو هلم كأحد أشكال االقتراض التباديل )1(

أن ينظر هلذا اإلجراء على أنه أحد من ناحية أخرى ميكن ولكن . فائدة قرض ، وبالتايل مكافئاً للمن أنه مثل احلصول على منفعة 
أشكال التأمني التعاوين ، من خالله تستطيع املصارف أن توفر محاية لنفسها عند احلاجة ، وأن املصرف املركزي ال حيصل على أي 

قد انتشر يف التاريخ اإلسالمي بني منشآت األعمال يف وهذا النوع من التعاون التباديل ذه الطبيعة . عائد من إدارته هلذه األموال 
   ].Chapra, 1985 Pp. 75 & 250: نظرا [.»بضاعة«أو » باإلبضاع  «  ذلك احلنييف ىصورة ما كان يسم
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  )١(. الشريعة على إدخاله يف السوق املايل سيكون من املؤكد عامالً مساعداً كبرياواالنضباط الذي تساعد . املضاربة
وإضافة إىل ذلك فإن القوانني واإلجراءات حتتاج إىل صياغة وتطبيق حلماية املستثمرين، وللمحافظة على توازن 

زيهة ضرورية لرفع ثقة وسوق األسهم حسن التنظيم وصحيح اإلشراق سيساعد يف توفري سوق ثانوية ن. سوق األسهم
املودعني واملستثمرين يف النظام املايل، وسيجعلهم يقبلون على شراء أو بيع األسهم استجابة لظروفهم أو ملا يتصوره 

وسيشكل هذا اإلصالح أحد أهم احملاور لدعم االجتاه حنو االقتصاد . هؤالء من تطورات مستقبلية يف سوق األسهم
  .)٢(. ايل من املعامالت الربويةالذي يستند إىل األسهم واخل

                                                
   Chapra 2000in : Iqbal & Lewellyn 2000: انظر )1(
ولالطالع على بعض املناقشات بإصالح سوق . ه الدراسة إن املناقشة التفصيلية اليت حيتاجها هذا املوضوع خترج عن نطاق هذ )2(

   . Chapra ,1985 Pp. 95-100 & Chapra 2000: نظرااألسهم ، 
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-٧-  
  اخلامتة

ومع ذلك فال زالت صغرية احلجم نسبياً . أحرزت املصارف اإلسالمية تقدماً معترباً خالل العقود الثالثة املاضية
بالنظر إىل موجوداا ورؤوس أمواهلا، ومل تستطع بعد أن تستحوذ على نصيب كبري يف جماالت التمويل احمللي 

  .وهلذا، يصبح من الضروري األخذ بكفاءة التدابري اليت تساعد على انتشارها وتطورها. والدويل
ومن بينها إجياد بيئة مساعدة من خالل تقوية انضباط . وهذا ما يدعو للتركيز على التدابري اليت يتعني األخذ ا

من جان مستخدمي األموال وإجياد بيئة السوق يف القطاع املايل، واالستقامة األخالقية من جانب املؤسسات املالية و
. اجتماعية وسياسية مالئمة تصحبها ضوابط قانونية ومؤسسية عادلة، يتم تطبيقها للتأكد من االلتزام بالعقود والعهود

وما هو مطلوب كذلك هو إدارة مؤسسية فعالة ومؤسسات مشتركة ملساعدة النظام على أن تكون البديل عن البيئة 
  .بل يف عهود سابقةاليت سادت من ق

وقد اكتسبت اإلدارة املؤسسية أمهية كبرية يف العقدين املاضيني حىت بالنسبة للنظام املايل التقليدي نظراً إىل 
وهي ذات أمهية أكرب يف النظام املايل اإلسالمي بسبب املخاطر اإلضافية اليت يتعرض هلا . االضطرابات املالية املستمرة

وألجل ذلك فمن املهم إعطاء االهتمام الكايف إىل كل أوجه اإلدارة . شاركة يف املخاطراملودعون نتيجة نظام امل
جوانب فيها ضعف واضح بالنسبة للدول اإلسالمية، كما كشف عن ذلك املسح : املؤسسية املهمة، واليت من بينها

عليا أكثر فعالية يف أداء مسؤوليام، وأن ومن املهم أن يكون جملس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية ال. امليداين الذي أجريناه
خيضعوا للمساءلة احلقيقية أمام املسامهني واملودعني من خالل اتباع التدابري اليت متت مناقشتها يف هذه الدراسة، األمر 

  .الذي سيساعد كثرياً على حتقيق هذا اهلدف
ط الداخلية، وإدارة املخاطر، والشفافية، الضواب: ومن املهم أيضاً جتويد أدوات اإلدارة املؤسسية ومن أمهها

وحماسبة القروض، واإلفصاح عنها، والتقيد بالشريعة، والتدقيق الشرعي، والتدقيق اخلارجي، واإلشراف والرقابة 
إن االعتماد التام على هذه األدوات قد ال يكون كافياً فااللتزام األخالقي من طرف كل املتعاملني يف . احلكيمة

  ومن . روريالسوق أمر ض
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دون هذا االلتزام، فإنه بوسع املتعاملني يف السوق أن جيدوا طرقاً متعددة لتجاوز القانون من دون أن يطاهلم التحقيق 
وهذا الوضع سيوجد حاجة إىل املزيد واملزيد من املوانع والضوابط القانونية مما يزيد من نفقات األنشطة . أو العقوبة

وهنالك حاجة أيضاً إىل عدد من املؤسسات املشتركة واليت . ن للمصارف أن تتحملهاإىل مستويات عالية، ال ميك
  .بدوا جتعل املصارف، حىت اليت لديها أفضل إدارة مؤسسية، غري قادرة على تفادي األزمات

وبالتايل، فإن الدول اإلسالمية تواجه التحدي، وليس من سبب لالعتقاد بأن ذلك التحدي ال ميكن جماته 
وميكن الوصول إلمجاع يف وقت . نجاح إن كان هنالك تعاون بني املصارف اإلسالمية، والسلطات الرقابية، والفقهاءب

  .قريب إذا تكاتفت أيادي هذه اموعات، وقامت بدور مشترك لتطوير وزيادة نطاق النظام املايل اإلسالمي
خلص التام من الربا يف الدول اإلسالمية ال يتحقق ومبا أن كل هذا يستغرق وقتاً طويالً، فيجب أن ندرك بأن الت

 قدم وال ينبغي أن تكون هنالك رؤى متباينة، هذا ألن الرسول . إال بالتدرج وبعد املرور بعملية التطور املتدرج
 وال غري أن أفضلية املنهج املتدرج هذه ال تعين. املثال لذلك بوضوح تام، املثال الذي يبني أفضلية التطبيق املتدرج

وإن املصرفية اإلسالمية لقادرة على املسامهة القيمة . ينبغي اعتبارها رخصة لالنصراف عن الفعل أو السري ببطء فيه
ليس فقط لصاحل الدول اإلسالمية، ولكن كذلك لفائدة النظام املايل الدويل الذي أصابته األزمات املتواصلة والتقلبات 

  .والذي هو حباجة للمساعدة
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  ١-ملحق
  ح اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالميةمس

  نتائج املسح]: ١[اجلزء 
. يبني هذا امللحق نتائج املسح الذي أجريناه على اجلوانب املتعددة لإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية

أن معظم هذه الدراسات تتناول هنالك عدد من الدراسات اإلحصائية لإلدارة املؤسسية يف املصارف التقليدية غري 
أن القانون العام يف الدولة يوفر بصورة عامة  )١( la porta et alقضايا بعينها حول املوضوع، فمثالً تبني دراسة 

وباملثل، فإن النتائج اإلحصائية لدراسة . محاية جيدة للمستثمرين، بينما يقدم القانون املدين محاية قانونية تقل نسبياً
Levine et al )ا تتوفر لديها وسائط مالية  )٢توضح أن البلدان اليت توفر حقوق قانونية للدائنني متيل إىل كو

وإضافة لذلك، فإن النظم القانونية اليت تنفذ العقود واملعايري احملاسبية اليت تنتج عنها قوائم مالية جيدة وشاملة . متطورة
 Alvarez; et. Al )٣(كما أوضحت دراسة . مالية متطورة بصورة أفضلوقابلة للمقارنة متيل إىل أن تكون فيها وسائط 

.  أويل يف أداء السحتسنوكلما زاد حجم جملس اإلدارة يطرأ . عدم وجود ارتباط بني حجم جملس اإلدارة وفعاليته 
  .ولكن الزيادة يف حجم جملس اإلدارة عن املستوى األمثل تضعف من أداء الس

إلدارة املؤسسية يف املصارف اإلسالمية قليلة، وحىت هذا القليل ال يركز االهتمام إال على إن الدراسات حول ا
فبينما تناولت بعض الدراسات جوانب احملاسبة . قضايا بعينها مثل الدراسات اليت متت بالنسبة للمصارف التقليدية

ستراتيجيات الشاملة للمصارف، سعت دراسات أخرى إىل حتديد اإل )٤(واملراجعة ملوضوع اإلدارة املؤسسية، 
أو أن هذه الدراسات  )٥(وسياسات االستثمار، وكذلك دور هيئات الرقابة الشرعية يف أعمال املصارف اإلسالمية، 

ومقارنة ذه  )٦(.قارنت بني سلوك املودعني يف املصارف اإلسالمية وسلوك نظرائهم يف املصارف التقليدية يف األردن
  وهدفه حتديد البيئة . ح الذي أجريناه يعترب شامالًالدراسات، فإن املس

                                                
)1( LLSV, 1999   
)2( Levine et al. 1999 p.31   
)3(ALvarez; et. Al., 1981   
)4( Gambling and Karim,  1991,  Karim, 1990, Banaja et. al. 1994, Archer and Abid, 1996, 

Baydoun and Willet, 1997, Hood and Bucheery, 1999   
)5( Lewis and Algaoud, 2001   
)6( Erol,  et. al., 1990   
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اليت تعمل املؤسسات املالية يف نطاقها، وكذلك حتديد اجلوانب املهمة يف اإلدارة املؤسسية ا من وجهة نظر العديد 
  .من أصحاب احلقوق فيها

املوضوع وقد مت املسح على وقد اعتمد املسح على استبيان أرسل بالربيد، إضافة إىل مقابالت شخصية للمعنيني ب
  : مستوياتةثالث
 املسؤولون عن التنظيم واإلشراف والرقابة املصرفية حيث مت إرسال االستبيان بالربيد إىل ثالثني من املصارف :أوالً

وتعززت . املركزية يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، واستجاب لذلك أربعة عشر من هذه املصارف
البحرين، [ات بإجراء مقابالت شخصية ألحد الباحثني مع مسؤولني يف مصارف مركزية بثالث دول هذه املعلوم

  ].بنغالدش، السودان
وقد مت .  من الدول املذكورة بعاليه٢٦مؤسسة مالية يف ] ٦٠[ املؤسسات املالية وقد أرسلت االستبيانات إىل :ثانياً

وإضافة لذلك، فإن أحد الباحثني . صلت مكتملة من ست دولتضمني هذه الدراسة نتائج أربعة عشر استبياناً و
  .قد قابل اثين عشر مسؤوالً من املسؤولني يف املصارف اإلسالمية بالدول الثالثة املذكورة أعاله

 متت مقابلة املودعني يف املصارف اإلسالمية العاملة يف ثالث دول لتحديد دورهم كأصحاب حقوق وملعرفة :ثالثاً
  :وقد جاء اختيار هذه الدول الثالث استناداً إىل ثالثة معايري. إلدارة يف املصارف اإلسالميةآرائهم حول ا

  . جيب أن يكون هنالك عدد كبري من املصارف اإلسالمية العاملة يف أي من هذه الدول:أوالً  
ه الدول من جنوب آسيا وهلذا، فقد مت اختيار أحد هذ.  أن يكون التوزيع اجلغرايف هلذه املصارف متوازناً:ثانياً  

وأخرياً، فإن التباين يف األنظمة ]. السودان[، والثالثة من أفريقيا ]البحرين[، والثانية من منطقة اخلليج ]بنغالدش[
فبينما بالسودان نظام مايل إسالمي، ويف البحرين إطار . الرقابية إقليمياً قد اعترب من العناصر املهمة يف االختيار

 املؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية، جند أن املصارف اإلسالمية يف بنغالدش تعمل يف إطار رقابة وإشراف على
 استبياناً أجاب عن أسئلتها املودعون املتعاملون مع املصارف يف ١٦٥وهنالك ما جمموعه . بيئة رقابية تقليدية

  .املسح مبستوياته الثالثوتأيت هنا مناقشة نتائج .  يف السودان١٥٠ يف البحرين و١٥٣بنغالدش، و
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  السلطات اإلشرافية  .١
يشتمل على نتائج االستبيان لألربعة عشر من السلطات اإلشرافية اليت أجابت عن االستبيان ومبا ] ١-١[اجلدول 

واملعلومات اليت . فمن املتوقع إذن أن ختتلف نظمها الرقابية. أن اقتصادات الدول املشمولة يف هذه الدراسة تتفاوت
البيئة الرقابية بكاملها، والنظام الرقايب اخلاص باملصارف :  من السلطات اإلشرافية تقع يف ثالث جمموعاتمجعت

وقد متت . اإلسالمية، وتصور اجلهات اإلشرافية للمخاطر اليت ستواجه املصارف اإلسالمية مقارناً باملصارف التقليدية
  .ةأدناه مناقشة نتائج االستبيان حول اموعات الثالث

  ١-١اجلدول 
  قائمة الدول اليت مشلتها الدراسة

   املؤسسة اإلشرافية/اسم اجلهة  الدولة  
  بنك اجلزائر  اجلزائر  .١
  البنك الوطين جلمهورية أذربيجان  أذربيجان  .٢
  مؤسسة نقد البحرين  البحرين   .٣
  بنك بنغالدش  بنغالدش  .٤
  بنك إندونيسيا   إندونيسيا  .٥
  ركزي األردينالبنك امل  األردن   .٦
  البنك املركزي الكوييت   الكويت   .٧
  البنك املركزي جلمهورية قرقيزيا  مجهورية قرقيزيا  .٨
  البنك املركزي املاليزي  ماليزيا  .٩

  بنك قطر املركزي   قطر   .١٠
  مؤسسة النقد العريب السعودي   السعودية  .١١
  بنك السودان  السودان  .١٢
  شراف املصريفوكالة الرقابة واإل  تركيا  .١٣
  البنك املركزي اإلمارايت  اإلمارات العربية املتحدة  .١٤

  البيئة اإلشرافية ككل ١-١
وهذه اللوائح تسري . حيدد النظام اإلشرايف ككل اللوائح العامة والنظم للمؤسسات املالية العاملة يف االقتصاد

تشتمل اللوائح الرقابية والتوجيهات على . ايلعلى مجيع املؤسسات املالية وتسعى لضمان استقرار وسالمة النظام امل
وهنالك عشرة أسئلة . قضايا مثل تطوير الرقابة الداخلية، وصياغة إجراءات اإلدارة املؤسسية، ووضع معايري الشفافية

  يف االستبيان حول طبيعة البيئة 
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يل اإلجابات بنعم فقط باعتبار وقد قمنا بتسج. ولكل سؤال إجابة بنعم أو ال]. ٢-١انظر اجلدول [اإلشرافية ككل 
] اليت تقترب من العشرة[واألعداد الكبرية . أن املتبقي من اإلجابات إما أن تكون بال أو أا تركت من غري إجابة

  .ستعين أن البيئة املصرفية ككل جيدة
ة اإلجابات بنعم عن أوالً، التسجيل بطريقة إضاف. وقد مت تسجيل نتائج االستبيان حول البيئة اإلشرافية بطريقتني

الدول يف العينة اليت اتبعت أو ] ونسبة[تبني عدد ] ٢-١[وهذه النتائج املدرجة يف اجلدول . كل سؤال يف كل دولة
ثانياً، قمنا بإضافة اإلجابات بنعم يف حالة كل دولة لنحصل . طبقت املعيار الرقايب الذي ورد السؤال عنه يف االستبيان

  .يلخص نتائج االستبيان] ٣-١[واجلدول . شرايف ككلعلى مؤشر عن نظامها اإل
  ]٢-١[اجلدول 

  اللوائح والنظم العامة يف الدول: البيئة اإلشرافية ككل
  %نسبة من اإلمجايل  عدد اإلجابات بنعم  
هل قمتم باتباع التوصيات واملبادئ األساسية للجنة بازل . ١

  كتوجيهات يف وضع اللوائح والنظم الرقابية يف بلدكم؟
١٠٠  ١٤%  

هل تطلب السلطة اإلشرافية من املؤسسات املالية تصنيفاً هلا . ٢
  من وكاالت تقييم دولية؟

٠  ٠  

  %٥٠  ٧  هل هنالك أي ترتيبات مؤسسية بشأن محاية أو تأمني الودائع؟. ٣
هل بإمكان املؤسسات املالية أن تدخل يف نشاطات متعددة . ٤
  ؟]و أي أعمال أخرىمصرفية، أو جتارية، أو أعمال تأمني، أ[

٣٥,٧  ٥%  

هل طور البنك املركزي أو أي جهة أخرى يف البلد معايري . ٥
  وإجراءات إدارة املخاطر للمصارف واملؤسسات املالية؟

١٠٠  ١٤%  

هل تطلب السلطة الرقابية من املصارف واملؤسسات املالية أن . ٦
  تفي مبتطلبات رأس املال اليت تقوم على املخاطر؟

١٠٠  ١٤%  

هل يتم الرجوع دورياً إىل املعايري الدولية للمراجعة واحملاسبة . ٧
  من جانب املؤسسات املالية؟

٩٢,٨  ١٣%  

هل وضعت أي معايري لإلدارة املؤسسية ميكن أن تطبق على . ٨
  املؤسسات املالية؟

٨٥,٧  ١٢%  

هل يطلب من املؤسسات املالية تقدمي أي توجيهات عن . ٩
  يقات اإلدارة املؤسسية فيها؟هياكلها املؤسسية وتطب

٧١,٤  ١٠%  

هل يطلب من املؤسسات املالية تقدمي تقارير موحدة . ١٠
  للسلطات الرقابية بانتظام؟

١٠٠  ١٤%  

   %٧٣,٦  ١٠٣  اإلجـمـــــــــــــالـي
  



 
١٠٣

ملبادئ  اجلهات الرقابية اليت أجابت عن أسئلة االستبيان قد اختذت من ا/أن مجيع السلطات] ٢-١[يبني اجلدول 
ولكن ال توجد أي سلطة رقابية يف العينة . األساسية للجنة بازل أساساً وموجهاً للوائح والنظم الرقابية يف بلداا

 ٧أي % [٥٠هنالك فقط . تطلب من املؤسسات املالية احلصول على تقييم من هيئات التصنيف االئتماين الدولية
تسمح للمؤسسات املالية مبزاولة %] ٣٥,٧[ة سلطات رقابية لديها إطار مؤسسي حلماية املودعني، ومخس] دول

طورت معايري وإجراءات إلدارة املخاطر، كما أن لديها %] ١٠٠[ومجيع الدول املشمولة بالعينة . أنشطة متعددة
وثالثة عشر من املصارف املركزية . متطلبات لرأس املال القائم على املخاطر يف املصارف واملؤسسات املالية

بينما يف اثنيت عشر حالة . أفادت أن املؤسسات املالية لديها ختضع ملعايري احملاسبة واملراجعة الدولية%] ٩٢,٨[
وهنالك فقط عشر . أفادت السلطات الرقابية أا قد وضعت معايري للرقابة املؤسسية يف املؤسسات املالية%] ٨٥,٧[

.  بشأن هيكل اإلدارة املؤسسية فيها وتطبيقاتهتطلب من املؤسسات املالية تقدمي موجهات%] ٧١,٤[حاالت 
، تطلب السلطات اإلشرافية من املؤسسات املالية أن تقدم %]١٠٠[وأخرياً، يف كل احلاالت اليت مشلتها الدراسة 

  .بانتظام تقاريرها املوحدة
  ]٣-١[اجلدول 

  ملخص اللوائح العامة والنظم يف كل دولة: البيئة الرقابية ككل
    

  ١٠  د األسئلة إمجايل عد
  ٧,٤  متوسط األجوبة بنعم

  ٩  احلد األعلى لإلجابات بنعم
  ٦  احلد األدىن لإلجابات بنعم

  ٠,٩٣  االحنراف املعياري
وقد الحظنا أن . نتائج االستبيان عن النظم اإلشرافية يف الدول اليت مشلتها العينة] ٣-١[وقد خلصنا يف اجلدول 

، وتدين قيمة االحنراف املعياري ٦، واحلد األدىن ٩ واحلد األقصى هلا ٧,٤متوسط عدد األجوبة بنعم يساوي 
 .يبني أن معدل التشتت يف النظم اإلشرافية اليت مشلتها العينة منخفض نسبياً] ٠,٩٣[



 
١٠٤

  النظام الرقايب للمصارف اإلسالمية  ٢-١
وهنالك عشرة عوامل . لة بالعينةطبيعة النظم الرقابية اإلسالمية يف الدول املشمو] ١[حيدد هذا اجلزء من امللحق 

النظام القانوين، واللوائح والنظم، : وتشمل هذه العوامل. اعتربت حمددة لطبيعة النظام الرقايب على املصارف اإلسالمية
وهذه األسئلة تبني ما إن كان هلذه . واملعايري واملوجهات، واإلدارات والوكاالت املساعدة ألعمال املصارف اإلسالمية

اليت [وكما فعلنا يف حالة البيئة املصرفية . قوانني ولوائح ومؤسسات مساعدة للمؤسسات املالية اإلسالميةالدول 
  . ، نقدم هنا نتائج االستبيان بطريقتني] أعاله١-١جرت مناقشتها يف اجلزء 

 اإلسالمي يف  عرض النتائج بإضافة اإلجابات بنعم عن كل سؤال للوصول إىل رؤية عامة عن اإلطار الرقايب:أوالً
قمنا بتلخيص النتائج اخلاصة بكل دولة للوصول إىل ما يفيد عن حالة النظام الرقايب : ثانياً. الدول املشمولة بالدراسة

  .للمصارف اإلسالمية العاملة بالدول اليت تشكلت منها عينة الدراسة
وجند . ية يف الدول املختارة يف العينةنتائج االستبيان حول النظام الرقايب للمصارف اإلسالم] ٤-١[يبني اجلدول 

لديها لوائح %] ٥٧,١[يف العينة لديها قانون خيتص باملصرفية اإلسالمية ومثانية دول %] ٦٤,٣أو [أن تسعة دول 
وعلى مستوى السلطات اإلشرافية، وهنالك فقط مخسة دول . ونظم تطبق على املؤسسات املالية اإلسالمية

وأشارت السلطات اإلشرافية يف مثاين . تب منفصلة تتعامل مع املصارف اإلسالميةلديها إدارات ومكا%] ٣٥,٧[
وبينما هنالك أربعة دول . أا طورت معايري وإجراءات إدارة املخاطر للمؤسسات املالية اإلسالمية%] ٥٧,١[دول 

أشارت %] ٢١,٤[دول لديها تسهيالت نوافذ اخلصم للمؤسسات املالية اإلسالمية، هنالك فقط ثالثة %] ٢٨,٦[
وأن . إىل أا تطلب من املؤسسات املالية اإلسالمية أن تتقيد مبعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

وإضافة لذلك، فقد أبان املسح امليداين أن مثانية دول . تكون هلا هيئات وجلان رقابة شرعية على املستوى اإلشرايف
وذكرت عشرة من . سهيالت قانونية ختتص بتسوية املنازعات ذات الصلة باملصارف اإلسالميةا ت%] ٥٧,١[

أن هنالك وعي عام باملخاطر املتصلة باملصارف اإلسالمية، كما أن سبعة دول %] ٧١,٤[السلطات اإلشرافية 
  .قد وحدت املنتجات املالية اإلسالمية%] ٥٠[



 
١٠٥

  ]٤-١[اجلدول 
  ف اإلسالمية يف بعض الدولالنظام الرقايب للمصار

عدد اإلجابات   
  بنعم

النسبة املئوية من 
  اإلمجايل

  %٦٤,٣  ٩  هل يتضمن القانون السائد أي مواد خاصة باملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية؟. ١
  %٥٧,١  ٨  هل هنالك جمموعة مستقلة من اللوائح والنظم اليت تنظم املؤسسات املالية اإلسالمية؟. ٢
  %٣٥,٧  ٥  هنالك إدارة أو مكتب منفصل يف البنك املركزي يتعامل مع املصارف اإلسالمية؟هل . ٣
هل قام البنك املركزي أو أي جهة أخرى بتطوير معايري وإجراءات إلدارة املخاطر . ٤

  خاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية؟
٥٧,١  ٨%  

  %٢٨,٦  ٤  الل نوافذ اخلصم؟هل للبنك املركزي تسهيالت خاصة للمصارف اإلسالمية من خ. ٥
هل يطلب من املؤسسات املالية اإلسالمية أن تتقيد مبعايري احملاسبة واملراجعة اليت . ٦

  وضعتها هيئة احملاسبة؟
٢١,٤  ٣%  

هل هنالك من وسيلة ملراجعة قضايا قانونية لتسوية املنازعات ذات الصلة باملصارف . ٧
  اإلسالمية؟

٥٧,١  ٨%  

  %٧١,٤  ١٠  الك وعي عام باملخاطر اليت تواجهها املصارف اإلسالمية؟هل تعتقد بأن هن. ٨
  %٢١,٤  ٣  هل هنالك هيئة أو جلنة رقابية شرعية على املستوى الرقايب؟. ٩

  %٥٠  ٧   األدوات املالية اإلسالمية يف تشريعاتكم؟/هل مت توحيد املنتجات. ١٠
  %٤٨,٤  ٦٥  اإلجـمــــــايل
وقد . الستبيان حول النظم الرقابية للمصارف اإلسالمية يف كل دولة على انفرادنتائج ا] ٥-١[ويلخص اجلدول 

  . فقط، مع حد أقصى عشرة وحد أدىن صفر٤,٦كان متوسط عدد اإلجابات بنعم عن األسئلة العشرة 
 األمر الذي يعين أن هنالك اتساع نسيب يف التشتت وتنوع يف] ٣,١٥[وقد الحظنا أن االحنراف املعياري يبلغ 

  .النظم الرقابية للمصارف اإلسالمية يف الدول اليت تعمل فيها واليت مشلتها عينة الدراسة



 
١٠٦

  ]٥-١[اجلدول 
  ملخص النظم الرقابية للمصارف اإلسالمية يف كل دولة

  ١٤  العدد الكلي للذين أجابوا عن األسئلة
  ١٠  العدد الكلي لألسئلة 
  ٤,٦  متوسط اإلجابات بنعم

  ١٠  ات بنعماحلد األعلى لإلجاب
  ٠  احلد األدىن لإلجابات بنعم

  ٣,١٥  االحنراف املعياري 
  املصارف اإلسالمية يف مقابل املصارف التقليدية  ٣-١

نقدم يف هذا اجلزء آراء السلطات اإلشرافية حول اجلوانب املختلفة للمصارف اإلسالمية مقارنةً بنظرياا التقليدية 
فالنظام املايل يتعرض للمخاطر العامة اليت قد تنشر .  آثار يف جانب الرقابة قد تكون هلا– أي هذه اجلوانب –واليت 

ويف هذا اخلصوص، فإن وضع معايري من طرف اجلهات . عدم االستقرار يف كل النظام املايل ويف االقتصاد مبجمله
 ملختلف املخاطر اليت تواجهها إن تصور السلطات اإلشرافية. اإلشرافية يكون أمراً مهماً لتطوير والستقرار النظام املايل

. املصارف اإلسالمية مقارناً باملصارف التقليدية سيحدد ما إن كان يلزم التعامل مع املصارف اإلسالمية بصورة خمتلفة
يرصد آراء اجلهات اإلشرافية بشأن اجلوانب املختلفة اليت قد تكون هلا آثار ومضامني على رقابة ] ٦-١[واجلدول 

جمموع الدول يف  [١٤ويالحظ أن األعداد اليت أعطيت لكل سؤال ال تعطي عند مجعها العدد . يةاملصارف اإلسالم
  . الوكاالت الرقابية مل تستجب لبعض األسئلة/وذلك ألن بعض السلطات] عينة املسح امليداين

 من السلطات اإلشرافية تعتقد أنه ال توجد اختالفات بني%] ٥٧,١[أن مثانية ] ٦-١[ويوضح اجلدول 
املصارف اإلسالمية ونظرياا التقليدية فيما خيص املخاطر العامة واملهارة املؤسسية لتوفري انضباط السوق، ونفس 

تعتقد أن هنالك محاية متشاة للمودعني يف املصارف اإلسالمية %] ٥٧,١[النسبة من الذين أجابوا عن االستبيان 
وبينما جند أن هنالك ثالثة . ة من احتماالت التعرض لالحتيالويف املصارف التقليدية، كما أم على درجة واحد

  من اجلهات اإلشرافية اليت أجابت عن االستبيان تعتقد أن املصارف اإلسالمية أكثر عرضة %] ٢١,٤[



 
١٠٧

للمخاطر العامة، وأا توفر انضباطاً يف السوق أكثر مما توفره املصارف التقليدية، فهنالك جهة إشرافية واحدة 
تظن أن املصارف اإلسالمية أقل تعرضاً للمخاطر العامة وكذلك أقل من املصارف التقليدية يف جانب توفري %] ٧,١[

ففيما ]. أي احتيال[وتنعكس األرقام عندما يتعلق األمر حبماية املودعني وتعرضهم ملخاطر مؤسسية . انضباط السوق
ة أكثر محاية من تعرضهم للغش، هنالك ثالثة من أن مودعي املصارف اإلسالمي%] ٧,١[تظن جهة رقابية واحدة 
  .تعتقد غري ذلك متاماً%] ٢١,٤[هذه السلطات اإلشرافية 

  ]٦-١[اجلدول 
  املصارف اإلسالمية مقابل املصارف التقليدية

  أقل من  مساو  أكثر من  
مقارنةً باملصارف التقليدية، هل املصارف اإلسالمية أكثر أم . ١

  مة من املصارف التقليدية؟أقل تعرضاً للمخاطر العا
٣  

]٢١,٤[%  
٨  

]٥٧,١[%  
١  

]٧,١[%  
مقارنةً باملصارف التقليدية، هل املودعني يف املصارف . ٢

  اإلسالمية أكثر أم أقل محاية؟
١  

]٧,١[%  
٨  

]٥٧,١[%  
٣  

]٢١,٤[  
مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تعتقد أن تكون متطلبات . ٣

  لة املصارف اإلسالمية؟كفاية رأس املال أكثر أم أقل يف حا
٣  

]٢١,٤[%  
٩  

]٦٤,٣[%  
  ـ
  ـ

مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تظن أن املصارف اإلسالمية . ٤
  أكثر أم أقل تعرضاً لالحتيال؟

١  
]٧,١[%  

٨  
]٥٧,١[%  

٣  
]٢١,٤[%  

عند التعاقد هل يشتمل العقد املايل اإلسالمي على نفس . ٥
ا العقد التقليدي احلزمة من العقود اليت رمبا يشتمل عليه

  للمعاملة؟

٢  
]١٤,٣[%  

٨  
]٥٧,١[%  

  ـ
  ـ

مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تتصور أن معايري احملاسبة . ٦
  واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أكثر أم أقل صعوبة؟

٥  
]٣٥,٧[%  

٧  
]٥٠[%  

  ـ
  ـ

مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تعتقد أن خماطر السحب . ٧
ا املصارف اإلسالمية يف جانب حسابات االستثمار اليت تواجهه

  هي أكثر أم أقل؟] املضاربة[

٤  
]٢٨,٦[%  

٦  
]٤٢,٩[%  

٢  
]١٤,٣[%  

مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تظن أن املصارف اإلسالمية . ٨
  أكثر أم أقل يف إجياد انضباط السوق؟

٣  
]٢١,٤[%  

٨  
]٥٧,١[%  

١  
]٧,١[%  

سائر القروض اليت تطلبها هل جيب أن تكون احتياطيات خ. ٩
املصارف اإلسالمية أكثر أم أقل من تلك اليت تطلبها املصارف 

  التقليدية؟

١  
]٧,١[%  

٩  
]٦٤,٣[%  

٢  
]١٤,٣[%  
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أنه يتعني على املصارف اإلسالمية أن يكون لديها متطلبات رأس املال %] ٦٤,٣[ترى تسعة جهات إشرافية 
تعتقد خالف ذلك وتذهب للقول بأنه %] ٢١,٤[ثة من اجلهات اإلشرافية ولكن ثال. مساوية ملا للمصارف التقليدية

وباملثل، بينما ترى مثان . جيب أن تكون متطلبات رأس املال للمصارف اإلسالمية أعلى منها للمصارف التقليدية
لعقود التقليدية أن احلقوق اليت تشتمل عليها العقود املالية اإلسالمية هي مثل احلقوق يف ا%] ٥٧,١[سلطات إشرافية 

واجلهات الرقابية من سبع دول . أن بالعقود اإلسالمية حقوقاً أكثر%] ١٤,٣[تعتقد اثنتان من السلطات إشرافية 
اعتربت معايري احملاسبة واملراجعة يف املؤسسات املالية اإلسالمية على ذات الدرجة من الصعوبة يف املصارف %] ٥٠[

. ت رقابية أن معايري احملاسبة أكثر صعوبة بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالميةالتقليدية، بينما اعتربت مخس سلطا
أن املصارف اإلسالمية تواجه %] ٢٨,٦[وفيما خيتص مبخاطر سحب حسابات االستثمار، اعتربت أربعة جهات 

 أقل، بينما تطن  تواجه خماطر– أي املصارف اإلسالمية –من هذه اجلهات تعتقد أا %] ١٤,٣[خماطر أعلى، واثنني 
آخراً، . أن املصارف اإلسالمية على درجة متساوية من خماطر السحب مثل نظرياا التقليدية%] ٤٢,٩[ستة جهات 

سلطات رقابية ترى أن احتياطيات خلسائر القروض جيب أن تكون متساوية يف حالة %] ٦٤,٣[بينما هنالك تسعة 
تقول بأن هذه االحتياطيات جيب أن تكون %] ٧,١[رافية واحدة املصارف اإلسالمية والتقليدية، هنالك جهة إش

من السلطات اإلشرافية تقول إن هذه االحتياطيات جيب أن %] ١٤,٣[أكثر يف حالة املصارف اإلسالمية، واثنني 
نرى ] ٦ - ١[وعندما نضيف مجيع اإلجابات لكل جمموعة منها يف اجلدول . تكون أقل يف حالة املصارف اإلسالمية

من اموع أشارت إىل أن الوجوه املتعددة ملخاطر املصارف اإلسالمية متشاة مع %] ٥٦,٤[ من اإلجابات ٧١ن أ
  .خماطر املصارف التقليدية

  املؤسسات املالية اإلسالمية .٢
سنقوم يف هذا اجلزء من امللحق بالنظر يف قضايا ترتبط باإلدارة املؤسسية من وجهة نظر املؤسسات املالية 

. وكما ذكرنا سابقاً، فإن االستبيانات قد أرسلت بالربيد إىل ستني مصرفاً إسالمياً يف ستة وعشرين دولة. ميةاإلسال
وقد مت تضمني . وقد زار أحد الباحثني اثين عشر من املؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين، وبنغالدش، والسودان

  .ن طرف املؤسسات املالية اإلسالمية يف ست دولالدراسة أربعة عشر من االستبيانات املعبأة كاملة م
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  ]١-٢[جدول 
  قائمة املصارف اإلسالمية اليت مشلتها الدراسة

  نوع النشاط  الوضع القانوين  ةالدول  اسم املصرف 
البنك اإلسالمي للمؤسسة 

  املصرفية العربية 
+ وحدة مصرفية خارجية   شركة مستثناة  البحرين

  استثمار
+ استثمار + مصرفية جتارية   شركة مسامهة عامة  اإلمارات  مي بنك أبو ظيب اإلسال

  جتزئة
  مصرفية جتارية  شركة مسامهة عامة  بنغالدش  بنك العرفة اإلسالمي

مصرفية جتارية، وحدة مصرفية   شركة مسامهة خاصة  البحرين  بنك الربكة اإلسالمي 
  خارجية، استثمار

   جتارية استثمار، تداول أسهممصرفية،  شركة مسامهة خاصة  روسيا  بنك بدر فورت
  مصرفية جتارية واستثمار  شركة مسامهة عامة حمدودة  البحرين  بنك البحرين اإلسالمي 

  مصرفية جتارية  شركة مسامهة عامة حمدودة  السودان  بنك فيصل اإلسالمي 
  مصرفية جتارية  شركة مسامهة عامة حمدودة  بنغالدش  بنك بنغالدش اإلسالمي

  استثمار  شركة مسامهة عامة حمدودة  الكويت  خلليجي االستثمار ايت ب
  استثمار+ مصرفية جتارية   شركة مسامهة عامة حمدودة  السودان  بنك أم درمان الوطين 

  استثمار+ مصرفية جتارية   شركة مسامهة عامة حمدودة  البحرين  بنك شامل 
   جتاريةمصرفية  شركة مسامهة عامة حمدودة  بنغالدش  بنك االستثمار االجتماعي 
  مصرفية جتارية  شركة مسامهة عامة حمدودة  السودان  البنك السوداين الفرنسي 
  استثمار+ مصرفية جتارية   شركة مسامهة عامة حمدودة  السودان  بنك التضامن اإلسالمي 

ة املؤسسات املالية املشمولة بالدراسة ومعها الدول اليت تعمل ا وأوضاعها القانوني] ١-٢[ويعرض اجلدول 
نالحظ بالنسبة إىل األوضاع القانونية للمؤسسات املالية يف عينة الدراسة أن عشرة منها عبارة عن . وأنشطتها

شركات مسامهة عامة حمدودة، واثنني منها شركات مسامهة خاصة حمدودة، واثنني منها شركات مشاركة خمتلفة 
وهنالك . شارت إىل أا تزاول أكثر من نشاطونالحظ أن معظم املصارف قد أ]. واحدة مستثناة واألخرى عامة[

  .مخسة مؤسسات مالية فقط ذكرت أا عبارة عن مصارف جتارية، بينما تقوم األخرى بنشاطات متعددة
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وقبل أن نناقش الوضع بالنسبة ملواضيع حمددة خاصة باإلدارة املؤسسية للمؤسسات املالية اإلسالمية، سننظر يف 
  .سالمية ببيان املعلومات األساسية يف القوائم املالية هلااحلجم النسيب للمصارف اإل

  ]٢-٢[جدول 
  املعلومات املالية الرئيسية يف ميزانيات املصارف اإلسالمية

  رأس املال  املطلوبات  املوجودات  
  ١٤  ١٤  ١٤  عدد املصارف يف العينة 

  ٧٤,٤  ٣٣٨,٧  ٤١٢,٢  ]مليون دوالر[متوسط 
  ٣٤٨,٧  ١٣١٥,٨  ١٦٤٤,٦  ]مليون دوالر[احلد األقصى 
  ٥,٠  ١١,٧  ٢٨,٢  ]مليون دوالر[احلد األدىن 

  ١٠١,٩٨  ٤٠٨,١  ٤٩٣,٦  االحنراف املعياري 
 ٤١٢,٢أن متوسط قيمة املوجودات للمصارف األربعة عشر اليت مشلتها الدراسة هي ] ٢-٢[ويبني اجلدول 

.  مليون دوالر٢٨,٢ مصرف لديه  مليار دوالر، وأصغر١,٦٤مليون دوالر، وأكرب مصرف لديه موجودات حبجم 
أن هنالك تفاوتاً كبرياً يف املؤسسات املالية اإلسالمية اليت ] ٤٩٣,٦[ويظهر االحنراف املعياري بقيمته الكبرية نسبياً 

فبينما جند أن أقصى حجم للمطلوبات قد . ويالحظ نفس النتيجة بالنسبة ملطلوبات هذه املصارف. مشلتها الدراسة
  . مليون دوالر٣٣٨,٧ مليون دوالر، فإن متوسط القيمة قد بلغ ١١,٧ن دوالر وأدناه  بليو١,٣٢بلغ 

ومرة أخرى، فهنالك تباين كبري بني املصارف يف جانب املطلوبات كما يظهر ذلك من احلجم الكبري نسبياً 
يون دوالر، مما  مل٧٤,٤ومتوسط رأس املال هلذه املصارف املشمولة بالدراسة هو ]. ٤٠٨,١[لالحنراف املعياري 

، وهنالك تفاوت كبري يف رأس املال حيث إن أصغر %١٨يعطي متوسط معدل رأس املال للموجودات يف حدود 
  . مليون دوالر٣٤٨,٧ مليون دوالر، وأن أكرب مصرف لديه رأس مال بقيمة ٥مصرف لديه رأس مال قدره 

ويبني اجلدول أن امللكية تتفاوت يف . ملاليةيبني أشكال امللكية وتركيز األسهم يف املؤسسات ا] ٣-٢[اجلدول 
مملوك بالكامل ] البنك اإلسالمي للمؤسسة املصرفية العربية[وأحد هذه املؤسسات . املؤسسات اإلسالمية يف العينة

ومبا أن إدراج هذا املصرف سيؤثر على . للمؤسسة املصرفية العربية أخرى ويعترب أحد شركاا التابعة%] ١٠٠[
  ،اسةنتائج الدر
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واملعلومات عن املؤسسات املالية األخرى تكشف عن التباين يف أشكال ]. ٣-٢[اه من القائمة يف اجلدول ينفقد استثن
ألكرب مساهم، فإن أكرب مساهم يف مصرف إسالمي يف العينة %] ٢٥,٢[فبينما متوسط نسبة امللكية قد كان . امللكية

  .فقط من األسهم% ٣,٧ مساهم بينما ميتلك أصغر. من األسهم% ٦٠يستحوذ على 
  ]٣-٢[اجلدول 

  تركيز امللكية يف املصارف اإلسالمية
  :األسهم املمــلــوكــة لــ

  أكرب عشرة مسامهني  أكرب مخسة مسامهني  أكرب مساهم  
  ١٣  ١٣  *١٣  عدد مصارف العينة 

  ٦٢,٥  ٥١,٧  ٢٥,٢  ]نسبة مئوية[املتوسط 
  ٩٩,٠  ٩١,٧  ٦٠,٠  ]نسبة مئوية[احلد األقصى 
  ٢٥,٨  ١٤,٧  ٣,٧  ]نسبة مئوية[احلد األدىن 

  ٢٣,٨  ٢٤,٨  ٢٥,٢  االحنراف املعياري
وقد %]. ١٠٠[إن البنك اإلسالمي للمؤسسة املصرفية العربية مملوك بالكامل للمؤسسة املصرفية العربية كأحد الشركات التابعة هلا  •

  .استثنيناه من اجلدول

وأقصى نسبة %]. ٥١,٧[يف املتوسط أكثر من نصف جمموع األسهم إن أكرب مخسة مسامهني يف العينة ميتلكون 
ونصيب أكرب عشرة %]. ١٤,٧[بينما القيمة املقابلة ألدىن نسبة قد كانت %] ٩١,٧[ألكرب مخسة مسامهني هي 

من % ٢٥,٨وأدىن نسبة % ٩٩وأقصى نسبة هلؤالء العشرة %]. ٢٦,٥[مسامهني يف العينة قد بلغ يف املتوسط 
ذه النسب ومعها القيمة املرتفعة نسبياً لالحنراف املعياري تعين أن امللكية تتفاوت بالنسبة للمؤسسات وه. األسهم

توضح أن يف املتوسط أكرب مخسة مسامهني يستحوذون على ] ٣-٢[واألرقام يف اجلدول . املالية اإلسالمية يف العينة
 يدل على أن هنالك تركيزاً نسبياً للملكية يف وهذا املتوسط املترفع. يف هذه املؤسسات%] ٥١٧[أغلب األسهم 

  .املصارف اإلسالمية
فمن جانب جند . بعض السمات الس اإلدارات للمصارف اليت مشلتها عينة الدراسة] ٤-٢[ويوضح اجلدول 

أن أحد املصارف لديه سبعة وعشرون عضواً يف جملس اإلدارة، ومن جانب آخر جند أن مصرفاً آخر لديه أربعة 
  اء فقط يف جملس إدارته، مث إن متوسطأعض
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ويف املتوسط هنالك عضوان من أعضاء كل . احلجم لس اإلدارة يف املصارف اإلسالمية يف حدود اثين عشر عضواً
ولكن هذا العدد يتغري من أدىن مستوى وهو ].  يف السكأعضاء تنفيذيني[جملس إدارة يكونون من اإلدارة التنفيذية 

أن هنالك تفاوتاً كبرياً يف األسهم اليت ميتلكها أعضاء ] ٤-٢[كما يبني اجلدول . مستوى وهو السبعةالصفر ألعلى 
ومتوسط %]. ٠,٣[من األسهم، وأدىن نسبة %] ٩٠[إذ يستحوذ أعضاء الس على أقصى نسبة . جملس اإلدارة

وبينما تكشف املعومات حول . ٢٨,٨مع احنراف معياري % ٢٩,١السهم الذي يتملكه أعضاء الس يف العينة هو 
مسات جمالس اإلدارات عن التفاوت، نالحظ أن متوسط أسهم الذي ميتلكه أعضاء جمالس اإلدارات مييل نسبياً إىل 

  ].٢-٢[وقد يكون ذلك بسبب أن هنالك تركزاً يف امللكية كما رأينا من قبل يف اجلدول . االرتفاع
  ]٤-٢[اجلدول 

  سسات املالية اإلسالميةهيكل جمالس اإلدارات للمؤ
عدد أعضاء   

  جملس اإلدارة
عدد أعضاء الس 

  التنفيذي
نسبة األسهم اململوكة بواسطة أعضاء 

  جملس اإلدارة
  ٢٩,١  ٢,٣  ١٢,٢  املتوسط

  *٩٠,٠  ٧,٠  ٢٧  احلد األقصى
  ٠,٣  ٠  ٤  احلد األدىن

  ٢٨,٨  ٢,٩  ٧,٧  االحنراف املعياري
  . ملصرفية العربيةباستثناء البنك اإلسالمي للمؤسسة ا •

. ميكن حتسني اإلدارة املؤسسية يف املنشآت إذا تشكلت اللجان املتعددة اليت تراقب اجلوانب املختلفة لإلدارة
ونالحظ أن لعشرة . يوضح اللجان املتعددة اليت شكلتها املؤسسات املالية اإلسالمية حتت الدراسة] ٥-٢[واجلدول 
%] ٣٥,٧[ عن إدارة املؤسسة كاملة، ونصف ذلك العدد من املصارف جلان تنفيذية مسؤولة%] ٧١,٤[مصارف 

شكلت %] ٢١,٤[لديها جلان مراجعة، بينما هنالك ثالثة مؤسسات %] ٦٤,٣[لديها جلان إلدارة املخاطر، وتسعة 
لديها جلنة تسمية أعضاء %] ٧,١[جلان تعويضات ومكافآت، وهنالك واحدة فقط من بني هذه املؤسسات الثالثة 

  .أوضحت أن لديها جلان لإلدارة املؤسسية%] ١٤,٣[لس اإلدارة واثنتان منها جم
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  ]٥-٢[اجلدول 
  جلان حتسني اإلدارة املؤسسية

  النسبة من اإلمجايل  العدد  
  %٧١,٤  ١٠  جلنة تنفيذية

  %٣٥,٧  ٥  جلنة إدارة املخاطر 
  %٦٤,٣  ٩  جلنة املراجعة 

  %٢١,٤  ٣   املكافآت /جلنة التعويضات
  %٧,١  ١  ختيار أعضاء جملس اإلدارةجلنة ا

  %١٤,٣  ٢  جلنة اإلدارة املؤسسية 
واآلن وقد متت مناقشة امللكية واهليكل التنظيمي للمصارف اإلسالمية يف عينة الدراسة، ستتناول املناقشة األوجه 

ملثبتة يف االستبيان واملتعلقة واألسئلة ا. املتعددة أو العناصر املكونة لإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية
أوالً، هنالك األسئلة اليت ميكن تصنيفها على أا . بقضايا اإلدارة املؤسسية ميكن تقسيمها بصورة عامة إىل فئتني

وثانياً هنالك أسئلة تتصل بالبيئة اخلارجية اليت تعمل فيها . عوامل داخلية ترتبط بتنظيم وبعمليات املؤسسة املالية
بينما تستطيع املؤسسات املالية السيطرة على العوامل الداخلية، فإن البيئة اخلارجية خارجة عن نطاق و. املصارف
فمثال، بينما . ومن جانب آخر جتدر املالحظة بأن للبيئة اخلارجية أثر غري مباشر على العوامل الداخلية. سيطرا

ية على أا عوامل داخلية، ولكنها قد تتحدد وبدرجة سنقوم مبناقشة قضايا مثل حقوق املسامهني، واإلفصاح، والشفاف
وسنناقش فيما يلي اجلوانب املتعددة لإلدارة املؤسسية استناداً إىل هذا . كبرية بواسطة قوانني ونظم ولوائح الشركات

  .التقسيم العام
   العوامل الداخلية ١-٢

يف املؤسسات املالية اإلسالمية واملرتبطة بالعوامل  اليت حتدد الوضع بالنسبة للرقابة املؤسسية –جاء تقسيم القضايا 
احلقوق واملعاملة العادلة للمسامهني، وأصحاب احلقوق : وتتمثل يف.  إىل مخسة أوجه أو عناصر رئيسية–الداخلية 

وجعلنا لكل وجه من هذه . اآلخرين، ومسؤوليات جملس اإلدارة، واإلفصاح، والشفافية، وإدارة عمليات املصارف
  ه أسئلة األوج



 
١١٤

  :واألجوبة احملتملة هلذه األسئلة هي أربعة]. يرجى النظر يف االستبيان ملزيد من التفاصيل[متعددة 
  مراعاا بدرجة كبرية ] ٢ [    املراعاة التامة هلذه العناصر أو العوامل] ١[
  ال تتم مراعاا أبداً ] ٤[        تتم مراعاا أحياناً] ٣[

املثبتة يف اجلداول لكل عنصر أو وجه من أوجه اإلدارة املؤسسية، اتبعنا اخلطوات ولكي نصل إىل ملخص النتائج 
  :التالية

  :أعطيت كل من األجوبة الدرجات التالية] أ[
l٣= مراعاة تامة    l٢=  مراعاة بدرجة كبرية  
lً١=  تتم مراعاة عناصر الرقابة املؤسسية أحيانا   lً٠= ال تتم مراعاة العناصر إطالقا  
من ] س[نفترض أن . ت الدرجات لكل األسئلة عن أي من عناصر اإلدارة املؤسسية يف كل مؤسسة ماليةمجع] ب[

  ].٣عدد األسئلة مضروب يف = ص[الدرجات قد حصلت عليها املؤسسة يف مقابل إمجايل الدرجات ص 
× ] ص÷ س  [=ع[وللمقارنة ما بني األوجه أو العناصر املتعددة، سنحول الدرجات إىل نسب ولنقل ع ] ت[

١٠٠.[  
  :لتحديد ترتيب وضع العنصر اخلاص باإلدارة املؤسسية لكل مؤسسة مالية، فقد مت استخدام املوجهات التالية] ث[

 ممتاز= ١٠٠ – ٩٠نسبة الدرجات ما بني  .١
 جيد= ٩٠ – ٨٠نسبة الدرجات ما بني  .٢
 معقول= ٨٠ – ٧٠نسبة الدرجات ما بني  .٣
 ضعيف=   ٧٠نسبة الدرجات أقل من  .٤

واخلاص بكل ] ث[ والنتائج يف اجلداول توضح توزيع املؤسسات املالية املختلفة وفق هذا الترتيب املشار إليه يف ]ج[
  .وجه أو عنصر من عناصر اإلدارة املؤسسية

  .ونناقش هنا النتائج اخلاصة بوضع العناصر املختلفة لإلدارة املؤسسية



 
١١٥

   حقوق املسامهني واملعاملة العادلة هلم ١-١-٢
وتتضمن األسئلة مع قضايا . الك عشرون سؤاالً عن اجلوانب املتعددة حلقوق املسامهني واملعاملة العادلة هلمهن

الطرق اآلمنة لتسجيل امللكية، سهولة حتويل األسهم إىل نقدية، [أخرى، معلومات عن احلقوق األساسية للمسامهني 
، حق املشاركة يف التغيريات املؤسسية ]وقضايا أخرىوصول املسامهني للمعلومات، انتخاب أعضاء جملس اإلدارة، 

اجلوهرية، سهولة املشاركة يف االجتماعات السنوية العامة، املعاملة العادلة ألفراد الفئة الواحدة من املسامهني وإفصاح 
] ٦-٢[ية أعضاء جملس اإلدارة واملدراء عن املعلومات املطلوبة، وشفافية وكفاءة عمل السوق لغرض اإلدارة املؤسس

ونالحظ أنه بينما حصلت . من جوانب الرقابة املؤسسية] العنصر[يوضح ترتيب املصارف املختلفة بشأن هذا اجلانب 
حصلت على درجة جيد، ومصرفني %] ٢١,٤[على درجة ممتاز، هنالك ثالثة مصارف %] ٥٧,١[مثاين مصارف 

ويتعني أن . »ضعيف«جاء ترتيبه بدرجة %] ٧,١[كان ترتيبهما بدرجة معقول، ومصرف واحد فقط %] ١٤,٣[
وهلذا، فإن . نالحظ أن حقوق املسامهني تعتمد وبدرجة كبرية على قوانني الشركات اليت نشأت مبوجبها املصارف

  .الوضع األفضل نسبياً بالنسبة حلقوق أغلب املصارف قد يعكس طبيعة القوانني املوجودة يف البلد املعني
  ]٦-٢[جدول 

  :ؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالميةوضع اإلدارة امل
  حقوق املسامهني واملعاملة العادلة هلم

  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف   نسبة الدرجات   الترتيب 
  %٥٧,١  ٨  ١٠٠ -٩٠  ممتاز

  %٢١,٤  ٣  ٩٠ – ٨٠  جيد 
  %١٤,٣  ٢  ٨٠ -٧٠  معقول

  %٧,١  ١  ٧٠أقل من   ضعيف 
 



 
١١٦

  ومعاملتهم العادلة  حقوق أصحاب احلقوق اآلخرين ٢-١-٢
وتضمنت األسئلة يف هذا . على نتائج عشرة أسئلة تتعلق بأصحاب احلقوق اآلخرين] ٧-٢[حيتوي اجلدول 

اجلانب حقوق املودعني والعاملني يف املصارف اإلسالمية وحوافزهم، ودور هيئات الرقابة الشرعية، ومشاركة 
%] ٢٨,٦[ئج أن هنالك فقط أربعة مؤسسات مالية إسالمية وتبني النتا. املصرف يف نشاطات التنمية االجتماعية

، »معقول«جاءت يف مرتبة %] ٣٥ أو ٥[ وأكثر من ثلث املصارف اإلسالمية »جيد« أو »ممتاز«أحرزت درجة 
وتبني هذه النتائج أن أداء معظم املصارف مل يكن جيداً عندما . »ضعيف«وكذلك ثلث آخر منها كان يف درجة 

  .ب احلقوق اآلخرينتأيت حلقوق أصحا
  ]٧-٢[جدول 

  أصحاب احلقوق اآلخرين: وضع اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية
  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف   نسبة الدرجات   الترتيب 

  %١٤,٣  ٢  ١٠٠ -٩٠  ممتاز
  %١٤,٣  ٢  ٩٠ – ٨٠  جيد 

  %٣٥,٧  ٥  ٨٠ -٧٠  معقول
  %٣٥,٧  ٥  ٧٠أقل من   ضعيف 

  مسؤوليات جملس اإلدارة  ٣-١-٢
وقد دارت األسئلة حول مؤهالت . هنالك مخسة عشر سؤاالً تتعلق مبسؤوليات جملس اإلدارة يف تسيري املصرف

أعضاء الس، وإن كانوا يعطون وقتاً كافياً لوجبام، وما إذا كانوا يعملون على محاية حقوق املسامهني واملودعني 
مثل وضع إستراتيجيات املؤسسة، وسياسات إدارة املخاطر، [ا يقومون مبهام رئيسية واملؤسسة نفسها، وما إذا كانو

وخطط األداء، ومراقبة اإلدارة التنفيذية وتغريها، والتأكد من سالمة وتكامل النظم احملاسبية واملالية، والتقيد بالقانون 
 وما يقرب »ممتازاً«أتت يف مرتبة %] ٥٠[تبني أن نصف املصارف يف العينة ] ٨-٢[والنتائج يف اجلدول ]. والشريعة
وتشبه هذه . »ضعيفاً« وآخر »معقوالً«ومصرف واحد فقط جاء ترتيبه . »جيداً«كان ترتيبها %] ٣٥,٧[من ثلثها 

النتائج اخلاصة بأصحاب املصلحة اآلخرين النتائج اليت حصلنا عليها بالنسبة للمسامهني وقد يعكس ذلك أثر قوانني 
 .دد إىل درجة كبرية مسؤوليات جملس اإلدارةالشركات اليت حت



 
١١٧

  ]٨-٢[جدول 
  مسئوليات جملس اإلدارة: حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية

  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف   نسبة الدرجات   الترتيب 
  %٥٠,٠  ٧  ١٠٠ -٩٠  ممتاز

  %٣٥,٧  ٥  ٩٠ – ٨٠  جيد 
  %٧,١  ١  ٨٠ -٧٠  معقول

  %٧,١  ١  ٧٠أقل من   ضعيف 
  ]٩-٢[جدول 

  اإلفصاح والشفافية: حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية
  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف   نسبة الدرجات   الترتيب 

  %٤٢,٩  ٦  ١٠٠ -٩٠  ممتاز
  %٣٥,٧  ٥  ٩٠ – ٨٠  جيد 

  %١٤,٣  ٢  ٨٠ -٧٠  معقول
  %٧,١  ١  ٧٠أقل من   ضعيف 

  فصاح والشفافية  اإل٤-١-٢
اشتملت فئة اإلفصاح والشفافية على عشرة أسئلة حول قضايا مثل اإلفصاح عن املعلومات احلقيقية اخلاصة 

كما . بعمليات املصرف وأدئه املايل، وأهدافه، واملالكني الرئيسني، وحق التصويت، واملخاطر، وسياسات الرقابة
ح، وفق أفضل املعايري احملاسبية وبتقدمي املعلومات يف الوقت املطلوب وردت أسئلة متعلقة بإعداد املراجعة، واإلفصا

وتبني هذه النتائج أن .  اإلفصاح والشفافية–على ملخص لنتائج األسئلة عن هذه الفئة ] ٩-٢[وحيتوي اجلدول . متاماً
، »جيد«كانت يف مرتبة %] ٣٥,٧[مخسة  ، وأن»ممتازة«لديها نظم إفصاح وشفافية %] ٤٢,٩[ستة مصارف 

 يف هذا اجلانب، بينما هنالك مصرف واحد كانت نظم اإلفصاح »معقولة«كانت %] ١٤,٣[واثنني من املصارف 
ويف املتوسط فإن آلية اإلفصاح والشفافية تبدو مشجعة، وقد يكون أحد التفسريات هلذا . »ضعيفة«والشفافية لديه 

  .ةمتطلبات اإلفصاح والشفافية اليت تفرضها اجلهات الرقابي



 
١١٨

   إدارة عمليات املصرف٥-١-٢
هنالك اثنان وعشرون سؤاالً حول إدارة عمليات املصرف، تتناول الطريقة اليت يدار ا املصرف، وهنالك أسئلة 
حمددة تشتمل، ضمن قضايا أخرى، على معلومات حول توزيع السلطة بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 

 لإلدارات املختلفة، ونظام إدارة املخاطر، ونظام املراقبة الداخلية، ونظم الرصد واملوجهات اإلرشادية، والسياسات
والنتائج اخلاصة ذا العنصر من مكونات اإلدارة املؤسسية . والتسجيل، ومستوى التقنية املستخدمة، وتدريب العاملني

يف جانب إدارة عمليات  »ممتاز«أداء %] ٢١,٤[ونالحظ أن لثالثة مصارف فقط ]. ١٠-٢[تظهر يف اجلدول 
 »معقوالً« يف هذا اال، وأن أداء مصرفني كان »جيدة«كانت %] ٤٢,٩[املصرف، بينما هنالك ستة مصارف 

  .»ضعيفة«كانت إدارا لعملياا %] ٢١,٤[وأن ثالثة مصارف 
  ]١٠-٢[جدول 

  إدارة عمليات املصارف: حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية
  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف   نسبة الدرجات   الترتيب 

  %٢١,٤  ٣  ١٠٠ -٩٠  ممتاز
  %٤٢,٩  ٦  ٩٠ – ٨٠  جيد 

  %١٤,٣  ٢  ٨٠ -٧٠  معقول
  %٢١,٤  ٣  ٧٠أقل من   ضعيف 

   العوامل اخلارجية ٢-٢
دول، فإن وباستثناء القليل من ال. حتدد العوامل اخلارجية البيئة اليت تعمل فيها املؤسسات املالية اإلسالمية

ويف مثل هذه . املؤسسات املالية اإلسالمية تعمل يف بيئة مصرفية مزدوجة تأوي املؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية
الدول ذات البيئة املصرفية املزدوجة يتعني على املصارف اإلسالمية أن تطور عملياا وتكيفها لتتالءم مع بيئة صممت 

  .اقش هنا آراء املؤسسات املالية حول العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف اإلدارة املؤسسيةونن. لنظرياا التقليدية



 
١١٩

   النظام الرقايب١-٢-٢
 توقد استفسر. هنالك مثانية أسئلة ذات صلة بالنظام الرقايب الذي تعمل يف نطاقه املؤسسات املالية اإلسالمية

ك النظام الرقايب حنو املصارف اإلسالمية، وعن صالحيات األسئلة عن وضع واستقاللية اجلهة التنظيمية، وعن سلو
وتوضح النتائج يف . ومقدرات السلطات اإلشرافية يف التحري، وعن املتطلبات اإلشرافية يف مضمار املراجعة واإلفصاح

، ونفس العدد من املصارف تقول »ممتاز«أبانت أن النظام الرقايب %] ٢٨,٦[أن أربعة مصارف ] ١١-٢[اجلدول 
يقوالن إن النظام الرقايب الذي يعمالن فيه %] ١٤,٣[وهنالك مصرفان فقط . »معقول« و »جيد«ن النظام الرقايب إ

  .»ضعيف«
  ]١١-٢[جدول 

  النظام الرقايب: حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية
  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف  نسبة الدرجات  الترتيب
  %٢٨,٦  ٤  ١٠٠ -٩٠  ممتاز
  %٢٨,٦  ٤  ٩٠ – ٨٠  جيد
  %٢٨,٦  ٤  ٨٠ -٧٠  معقول
  %١٤,٣  ٢  ٧٠أقل من   ضعيف

   اإلجراءات القانونية ٢-٢-٢
هنالك سبعة أسئلة حتدد اإلجراءات القانونية ذات الصلة باملؤسسات املالية اإلسالمية، واملوضوعات اليت ركزت 

، والتقاليد املتبعة يف التسويات التجارية، واستقاللية قرارات عليها هذه األسئلة هي سرعة اإلجراء القانوين وتكاليفه
تدل على أن هنالك مخسة مصارف فقط ] ١٢-٢[والنتائج املثبتة يف اجلدول . احملاكم، ونفاذ األحكام القانونية

 »ةمعقول«ومعظم املصارف اإلسالمية تقول إا . »ممتازة« أو »جيدة«تقول إن اإلجراءات القانونية %] ٣٥,٧[
 . هذه اإلجراءات»ضعف«يريان %] ١٤,٣[وهنالك مصرفان 



 
١٢٠

  ]١٢-٢[جدول 
  اإلجراءات القانونية: حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية

  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف  نسبة الدرجات  الترتيب
  %٢٨,٦  ٤  ١٠٠ -٩٠  ممتاز
  %٧,١  ١  ٩٠ – ٨٠  جيد
  %٤٢,٩  ٦  ٨٠ -٧٠  معقول
  %٢١,٤  ٣  ٧٠أقل من   ضعيف

   الغطاء األخالقي ٣-٢-٢
حتاول األسئلة اخلاصة ذا املوضوع أن حتدد ما إن كانت املمارسات الفاسدة تؤثر يف العمليات التجارية، أو أن 

الية يف اموعات اخلارجة على القانون لديها دور يف االقتصاد، وما إن كان بوسع اجلهات اليت تنفذ القانون أن تنجح بفع
ونالحظ تباين اآلراء حول الغطاء ]. ١٣-٢[والنتائج املستخلصة من ستة أسئلة تضمنها اجلدول . منع النشاطات اإلجرامية

، جند ثلث هذه املصارف تقريباً »ممتاز«سبعة مصارف تقول إن الغطاء األخالقي %] ٥٠[فبينما جند أن . األخالقي
إىل أن البيئة %] ٧,١[وتشري إجابات مصرف واحد فقط . »ضعيف«ي يذهب للقول بأن الغطاء األخالق%] ٣٥,٧[

  .وجتدر اإلشارة إىل أن مصرفاً واحداً مل جيب على األسئلة اخلاصة ذا اجلزء. »معقولة«األخالقية 
  ]١٣-٢[جدول 

  الغطاء األخالقي : حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية
  النسبة من اإلمجايل  د املصارفعد  نسبة الدرجات  الترتيب
  %٥٠  ٧  ١٠٠ -٩٠  ممتاز
  ـ  ٠  ٩٠ – ٨٠  جيد
  %٧,١  ١  ٨٠ -٧٠  معقول
  %٣٥,٧  ٥  ٧٠أقل من   ضعيف

   تقييم شامل حلالة اإلدارة املؤسسية ٣-٢
: وسنقوم بذلك بطريقتني. نستعرض يف هذا اجلزء نتائج حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية

  ، أن حنصل على متوسط نسبة الدرجات والترتيب مروراً جبميع أوالً



 
١٢١

ثانياً، أن نصل خلالصة . اليت ذكرناها من قبل لكل مصرف] الداخلية واخلارجية[اإلدارة املؤسسية ] جوانب[وجوه 
ونناقش فيما . النتائج بالنسبة للمؤسسات املالية وأن جند نسبة الدرجات لكل من جوانب أو عناصر اإلدارة املؤسسية

  .يلي جممل املتوسطات
   ملخص العوامل الداخلية لإلدارة املؤسسية١-٣-٢

نسبة الدرجات للعناصر اخلمسة باعتبارها عوامل داخلية متت مناقشتها ] ١٤-٢[نلخص النتائج املثبتة يف اجلدول 
حة اآلخرين، مسؤوليات جملس حقوق املسامهني واملعاملة العادلة هلم، وحقوق أصحاب املصل[أعاله ] ١-٢[يف اجلزء 

  ].اإلدارة، واإلفصاح، والشفافية، وإدارة عمليات املصرف
 فيما يلي العوامل »ممتازة«أشارت إىل أن حالة اإلدارة املؤسسية %] ٢٨,٦[هنالك أربعة مؤسسات مالية 

يف العينة وحالة أربعة مصارف . »جيدة«تقول بأن احلالة %] ٣٥,٧[الداخلية، وتأيت بعدها مخسة مصارف 
  %].٧,١[ ملصرف واحد »ضعيفة« بينما كانت احلالة »معقولة«%] ٢٨,٦[

  ]١٤-٢[جدول 
  العوامل الداخلية: حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية

  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف  نسبة الدرجات  الترتيب
  %٢٨,٦  ٤  ١٠٠ -٩٠  ممتاز
  %٣٥,٧  ٥  ٩٠ – ٨٠  جيد
  %٢٨,٦  ٤  ٨٠ -٧٠  معقول
  %٧,١  ١  ٧٠أقل من   ضعيف

   احلالة الكلية لإلدارة املؤسسية ٢-٣-٢
نتائج العوامل الداخلية واخلارجية لإلدارة املؤسسية اليت جاءت اإلشارة إليها يف اجلزء ] ١٥-٢[يلخص اجلدول 

ن مثانية مصارف وأ.  يف أدائهما»ممتاز«كانا بدرجة %] ١٤,٣[ونالحظ أن مصرفني .  أعاله٢-٢، و ١-٢
وهنالك يف املقابل ثالثة .  عندما نأخذ يف االعتبار كل جوانب اإلدارة املؤسسية»جيد«كانت بدرجة %] ٥٧,١[

  . وضعيفاً على التوايل»معقوالً«كان أداؤها %] ٧,١[ومصرف واحد %] ٢١,٤[مصارف 
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  ]١٥-٢[جدول 
  سالمية احلالية الكلية لإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإل

  النسبة من اإلمجايل  عدد املصارف  نسبة الدرجات  الترتيب
  %١٤,٣  ٢  ١٠٠ -٩٠  ممتاز
  %٥٧,١  ٨  ٩٠ – ٨٠  جيد
  %٢١,٤  ٣  ٨٠ -٧٠  معقول
  %٧,١  ١  ٧٠أقل من   ضعيف

  ملخص النتائج بالنسبة جلميع املصارف:  جوانب اإلدارة املؤسسية٣-٣-٢
لإلدارة املؤسسية، قمنا باستخراج متوسط هذه النتائج لكل للحصول على مؤشر عن حالة اجلوانب املتعددة 

وبالنسبة للعوامل الداخلية، فإن جانب ]. ١٦-٢[وقمنا بتسجيل هذه النتائج يف اجلدول . جانب ولكل مؤسسة مالية
 إذ أن متوسط الدرجات هلذا اجلانب قد كانت »جيدة« تبدو يف حالة »حقوق املسامهني واملعاملة العادلة هلم«
فقط مما %] ٧٢,٤[ قد سجل متوسط »حقوق أصحاب احلقوق اآلخرين«ومن ناحية ثانية، فإن عنصر %]. ٨٧,٧[

يقترب من احلدود الدنيا من الترتيب %] ٧٢,٤[وجتب مالحظة أن هذا الرقم . »معقولة«يعين أنه يف مرتبة 
 »جيدة«والشفافية واإلفصاح  »مسؤوليات جملس اإلدارة«وتظهر النتائج أن حالة  %]. ٨٠ – ٧٠أي  [»معقول«

 مع »معقوالً« فإنه على كل حال يظهر أداًء »إدارة عمليات املصرف«أما عنصر %]. ٨٧,٩[مع متوسط درجات 
يف %] ٨٢[وقد بلغت درجات األداء الكلي للعوامل الداخلية لإلدارة املؤسسية %]. ٧٦,٢[متوسط درجات 

  .»جيد«املتوسط مع ترتيب 
 يف »والغطاء األخالقي« »النظام الرقايب«ة بالعوامل اخلارجية فتبني أنه وبينما ميكن تصنيف أما النتائج اخلاص

تبدو من ناحية أخرى أقرب إىل ] على التوايل% ٨٢,٥، %١٨,٣[، إالَّ أن متوسط نسبة درجاما »جيد«مرتبة 
 مع متوسط »معقول« يف مرتبة »اإلجراءات القانونية«وجاء عنصر %. ٩٠ – ٨٠احلد األدىن من الترتيب يف املدى 

جيعل ترتيب مجيع العوامل اخلارجية %] ٧٨,٩[وكذلك فإن متوسط نسبة درجات %]. ٧٦,٩[نسبة درجات 
  .»معقول«لإلدارة املؤسسية يف مستوى 
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  ]١٦-٢[جدول 
  اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية 

  الترتيب  متوسط نسبة الدرجات  
  جيد  %٨٧,٧  واملعاملة العادلة هلمحقوق املسامهني 

  معقول  %٧٢,٤  حقوق أصحاب املصلحة اآلخرين
  جيد  %٨٧,٩  مسؤوليات جملس اإلدارة

  جيد  %٨٧,٩  اإلفصاح والشفافية
  جيد  %٧٦,٢  إدارة عمليات املصرف

  جيد  %٨٢,٠ متوسط العوامل الداخلية
  جيد  %٨١,٣  النظام الرقايب

  لمعقو  %٧٦,٩  اإلجراءات القانونية
  جيد  %٨٢,٥  الغطاء األخالقي

  معقول  %٧٨,٥  متوسط العوامل اخلارجية
  املودعون. ٣

وقد قام الذين . مت إجراء مقابالت مباشرة مع املودعني يف املصارف اإلسالمية بالبحرين وبنغالدش والسودان
 مودعاً ١٥٣ولقد متت مقابلة . أجروا املقابالت بزيارة الفروع املختلفة للمصارف واختاروا املودعني بطريقة عشوائية

 مودعاً من سبعة ١٥٠ مودعاً من أربعة مصارف يف بنغالدش و ١٦٥وهنالك و . من ثالثة مصارف يف البحرين
وقائمة املصارف ومعها عدد املودعني الذين جرت مقابلتهم يف الدول الثالثة مت تضمينها يف . مصارف يف السودان

والنتائج املسجلة هنا تدل . ض املودعني مل يقوموا باإلجابة عن أسئلة بعينهايرجى مالحظة أن بع]. ١-٣[اجلدول 
  .على عدد اإلجابات عن كل سؤال وعن استخدام هذه اإلجابات للوصول إىل النسب

  ]١-٣[جدول 
  قائمة املصارف اليت متت مقابلة املودعني فيها

  عدد احلاالت    
    البحرين

  ١٠٦  بنك شامل   .١
  ٤٦  اإلسالميبنك البحرين   .٢
  ١  بنك الراجحي  .٣

  ١٥٣  اإلمجـــــايل
    بنغالدش

  



 
١٢٤

 
  ٩٣  بنك بنغالدش اإلسالمي   .١
  ٥٢  العرفة بنك  .٢
  ١٨  بنك االستثمار االجتماعي   .٣
  ٢  بنك الربكة  .٤

  ١٦٥  اإلمجـــــايل
    السودان

  ٣٥  بنك التضامن اإلسالمي  .١
  ٢٢  بنك اخلرطوم  .٢
  ٢٠  ينبنك أم درمان الوط  .٣
  ٢٥  بنك الغرب اإلسالمي  .٤
  ١١  بنك املزارع التجاري  .٥
  ١٢  البنك اإلسالمي السوداين  .٦
  ١٦  بنك فيصل اإلسالمي  .٧
  ٩  مصارف أخرى  .٨

  ١٥٠  اإلمجـــــايل
وهذه حقيقة تتأكد أكثر يف . إن املودعني من أهم أصحاب احلقوق وهلم دور مهم يقومون به يف إدارة املصارف

ملصارف اإلسالمية ألن املودعني يف حسابات االستثمار هم يف احلقيقة شركاء مع املصارف ويعاملون على حالة ا
أساس املشاركة يف األرباح واخلسائر، ويف هذا اجلزء، نناقش عدة قضايا تتصل باملودعني يف ضوء دورهم يف اإلدارة 

 كيف تقوم املصارف بأداء مهامها املؤمتنة عليها أحد القضايا املهمة اليت م املودعني كموكلني هي. املؤسسية
وميكن . باعتبارها وكيالً عن املودعني، على وجه أكمل، مبعىن القيام باألعمال بكفاءة، واستناداً إىل القواعد الشرعية

للمودعني اللجوء لنظام السوق لتحسني اإلدارة يف املصارف وذلك بسحب أمواهلم من املصارف ذات األداء 
ولعمل ذلك، يتعني على املودعني معرفة طبيعة املصرفية اإلسالمية وأن يكونوا على علم تام بإدارة املصرف . فالضعي

وإضافة إىل األسئلة املتعلقة باملميزات وباألفضليات، فقد قدمت أسئلة . الذي يتعاملون معه، وبأداء ذلك املصرف
معرفتهم، وردود أفعاهلم يف حالة مل يكن أداء للمودعني عن دورهم كأصحاب حقوق، ووجهات نظرهم عن مدى 

  .املصرف مرضياً، وكذلك آرائهم حول دورهم يف إدارة املصارف
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  ]٢-٣[جدول 
  خصائص املودعني بالنسبة ألعمارهم ومستوى التعليم

  السودان  بنغالدش  البحرين  
        األعمار

  ١٤٧  ١٦٤  ١٥٢  عدد اإلجابات
  ٣٩,٥  ٣٦,٥  ٣٤,٥  املتوسط

  ٧٢  ٧٦  ٧١  ىاحلد األقص
  ١٩  ١٧  ١٨  احلد األدىن

  ١١  ١٣,٢  ١٠,٥  االحنراف املعياري
        

        مستوى التعليم
  ١٤٦  ١٥٨  ١٥٠  عدد اإلجابات

  ١٣,١  ١٤,٢  ١٣,٧  املتوسط
  ١٨  ١٩  ٢٠  احلد األقصى
  ٦  ٥  ٢  احلد األدىن

  ٢,٥  ٢,٧  ٢,٨  االحنراف املعياري
ومتوسط . تعليم للمودعني الذين مشلتهم عينة الدراسةيتضمن معلومات عن أعمار ومستوى ال] ٢-٣[اجلدول 

وأعلى سن يف الدول .  سنة يف السودان٣٩,٧ سنة يف بنغالدش، و ٣٦,٥ سنة يف البحرين، و ٣٤,٥أعمار املودعني 
احنراف [وتوزيع األعمار يف العينة جنده أعلى يف حالة بنغالدش .  سنة٢٠ سنة وأدناه يقل عن ٧٠الثالث يزيد على 

ومتوسط ].  على التوايل١١ و ١٠,٥احنراف معياري [ومتساوياً تقريباً يف البحرين والسودان ] ١٣,٢= اريمعي
 سنة يف بنغالدش فقد كان ١٤,٢فبينما جند أن متوسط سنوات التعليم . سنوات التعليم للدول الثالثة يبدو متشااً

 ٢٠[ين احلالتني األعلى واألدىن من سنوات التعليم وجند يف البحر.  سنة يف السودان١٣,١ سنة يف البحرين و ١٣,٧
واالحنراف املعياري املنخفض نسبياً يف حالة الدول الثالثة يدل على أن ملعظم املودعني ]. سنة وسنتني على التوايل

ويبدو أن املودعني يف املصارف اإلسالمية على مستوى رفيع نسبياً من . مستوى تعليم يقترب من الوسط احلسايب
  .لتعليم نظراً ألن لديهم يف املتوسط ما بني سنة وسنتني تعليم ما بعد املستوى الثانويا
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وبينما نالحظ . على معلومات عن املهن اليت يزاوهلا املودعون يف الدول الثالثة املختارة للعينة] ٣-٣[يشتمل اجلدول 
، فإن أكرب نسبة للمودعني %]٥٠[وظفي احلكومة أن أكرب نسبة من املودعني يف املصارف اإلسالمية يف البحرين هم من م

ومهنة أخرى مهمة تأيت ]. على التوايل% ٣٤و % ٤٠,٥[يف املصارف يف بنغالدش والسودان هم من رجال األعمال 
%] ٢٩,١[ مودعاً ٤٣ففي البحرين هنالك . منها شرحية املودعني يف املصارف اإلسالمية هي العاملني يف القطاع اخلاص

على التوايل% ٢٠و % ٣١,٣ [٣٠ و ٥١واألعداد املقابلة يف بنغالدش والسودان هي . م من القطاع اخلاصأفادوا أ .[
. من السودان أم ال يعملون%] ٠,٧[من كل من البحرين وبنغالدش ومودع واحد %] ٦[وأفاد عشرة مودعون حوايل 

%]. ٢٠,٧[، ولكنها ترتفع يف السودان ]توايل على ال٢,٥و % ٢[وتقل املهن األخرى يف كل من البحرين وبنغالدش 
وجتدر . وأغلب املودعني يف هذه اموعة هم من املتقاعدين يف البحرين وبنغالدش، بينما تضم مزارعني يف حالة السودان

دة ذلك أن لبعض املودعني مهناً متعد% ١٠٠املالحظة أن النسب املئوية يف حالة البحرين وبنغالدش تزيد عند مجعها عن 
  ].مثل اجلمع بني العمل يف القطاع اخلاص واملنشأة اخلاصة[

  ]٣-٣[جدول 
  املهنة اليت يزاوهلا املودعون

    البحرين  بنغالدش  السودان
  عدد اإلجابات  ١٤٨  ١٦٣  ١٥٠

  موظفو حكومة  %]٥٠ [٧٤  %]٨,٦ [١٤  %]١٤ [٢١
  موظفو قطاع خاص  %]٢٩,١[٤٣  %]٣١,٣ [٥١  %]٢٠[٣٠
  أعمال خاصة  %]١٦,٩ [٢٥  %]٤٠,٥ [٦٦  %]٣٤ [٥١
  طالب  %]٤,١ [٦  %]١٥,٣ [٢٥  %]١٠,٧ [١٦
  عاطل عن العمل  %]٦,٨ [١٠  %]٦,١ [١٠  %]٠,٧[١
  فئات أخرى  %]٢ [٣  %]٢,٥ [٤  %]٢٠,٧[٣١

  .األرقام بني األقواس هي نسب من إمجايل اإلجابات: ملحوظة
  .ألن بعض املودعني لديهم مهن متعددة% ١٠٠جمموع النسب قد يزيد عن  •

يف البحرين أم %] ٢٤,٢[ مودعا ٣٧ففيما أشار . تعامل املودعني مع املصارف األخرى] ٤-٣[يبني اجلدول 
  غري املصرف [ال حيتفظون حبسابات يف مصارف أخرى 
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مع [ على التوايل ٧٣ و ٧٤، فإن األرقام املقابلة بالنسبة إىل بنغالدش والسودان كانت مرتفعة نسبياً ]املستوضح عنه
وعدد املودعني من البحرين الذين لديهم حسابات يف مصارف ]. على التوايل% ٤٨,٧و % ٤٤,٨ مقابلة نسب

منهم يتعاملون مع % ٤٣من املودعني حسابات يف مصارف إسالمية أخرى، و %٤٢فلحوايل . أخرى عايل نسبياً
 مودعا ١٨قليدية و أن هلم حسابات يف مصارف ت%] ٥٠,٩[ مودعا ٨٤ويف بنغالدش أشار . مصارف تقليدية

وحيث إنه ال توجد مصارف تقليدية يف السودان فإن ألكثر . هلم معامالت مع مصارف إسالمية أخرى%] ١٠٩[
ومرة أخرى، فإن النسب املئوية تزيد عند . حسابات يف مصارف إسالمية أخرى%] ٥١,٣[من نصف املودعني 

  .ألن للمودعني حسابات متعددة%] ١٠٠[مجعها عن 
  ]٤-٣[جدول 

  *حسابات يف مصارف أخرى 
    البحرين  بنغالدش  السودان
  عدد اإلجابات   ١٥٣  ١٦٥  ١٥٠

  ليس لدي حسابات أخرى   %]٢٤,٢ [٣٧  %]٤٤,٨ [٧٤  %]٤٨,٧ [٧٣
  حساب يف مصرف إسالمي آخر  %]٤١,٨[٦٤  %]١٠,٩ [١٨  %]٥١,٣ [٧٧

  حساب يف مصرف تقليدي  %]٤٣,١ [٦٦  %]٥٠,٩ [٨٤  ـ
ذلك أن بعض من  % ١٠٠حصيلة مجع النسب قد تزيد عن .  األقواس هي نسب إمجايل اإلجاباتاألرقام بني: ملحوظة* 

  .أجابوا عن األسئلة لديهم حسابات يف مصارف متعددة
ففي . يرصد أنواع احلسابات اخلاصة باملودعني يف املصارف اإلسالمية، والذين متت مقابلتهم] ٥-٣[اجلدول 

مودعاً حيتفظون حبسابات ادخار و %] ٧٣,٥ [١١١هلم حسابات جارية، و ] %٤١,٧[ مودعاً ٦٣البحرين هنالك 
 مودعاً ٦٠ويالحظ نفس الشيء يف بنغالدش حيث إن . هلم حسابات استثمار%] ١٤,٦[ مودعاً فقط ٢٢

حيتفظون %] ١٨,٩[ مودعاً ٣١هلم حسابات ادخار و %] ٥٥,٥[ مودعاً ٩١هلم حسابات جارية و %] ٣٦,٦[
وبينما جند يف البحرين وبنغالدش أن لغالب املودعني حسابات ادخار، جند يف السودان أن لغالبهم . رحبسابات استثما
 مودعاً هلم ٣٣، و %]٦٦,٤[ مودعاً ممن حيتفظون حبسابات جارية ٩٩ففي السودان هنالك . حسابات جارية
  .هلم حسابات استثمار%] ٢٨,٢[ مودعاً ٤٢، و %]٢٢,٢[حسابات ادخار 



 
١٢٨

  ]٥-٣[جدول 
  أنواع احلسابات

    البحرين  بنغالدش  السودان
  عدد اإلجابات   ١٥١  ١٦٤  ١٤٩

  احلسابات اجلارية   %]٤١,٧ [٦٣  %]٣٦,٦ [٦٠  %]٦٦,٤ [٩٩
  حسابات االدخار  %]٧٣,٥ [١١١  %]٥٥,٥ [٩١  %]٢٢,٢ [٣٣
  حسابات االستثمار  %]١٤,٦ [٢٢  %]١٨,٩ [٣١  %]٢٨,٢ [٤٢

  .سب اإلجاباتاألرقام بني األقواس هي ن: ملحوظة
  .ألن بعض املودعني هلم حسابات متعددة% ١٠٠النسب املئوية تزيد عن 

وجاء سؤال للمودعني عن سبب تعاملهم مع املصارف اإلسالمية فقط يف البحرين وبنغالدش، حيث إن هذا 
ية من املودعني يف أن الغالب] ٦-٣[ويبني اجلدول . السؤال ال يرد يف حالة السودان ألن مجيع املصارف هناك إسالمية

والعدد املقابل . خيتارون املصارف اإلسالمية رغبة منهم يف حتاشي الربا%] ٨٩,٩[البحرين ممن أجابوا عن السؤال 
يستخدمون %] ٥١,٢[ويف بنغالدش، فإن عدداً كبرياً من املودعني %]. ٥٠[ مودعاً ٨٢هلؤالء من بنغالدش هو 

 مودعاً فقط ٢٣والعدد املقابل هلؤالء يف البحرين هو . دمات أفضلاملصارف اإلسالمية ألم جيدون لديها خ
يف البحرين أشاروا إىل أسباب أخرى لتعاملهم مع املصارف اإلسالمية %] ٢,٧[ مودعني فقط ٤وهناك %]. ١٥,٤[

ومسببات ذلك تتضمن عوامل أخرى مثل القرب من املصرف، . يف بنغالدش%] ٢٣,٢ [٣٨يف البحرين، وهناك 
  .د برغبة صاحب العمل وحماكاة األقارب ممن هلم حسابات يف هذه املصارفوالتقي

  ]٦-٣[جدول 
  *أسباب التعامل مع املصارف اإلسالمية 

    البحرين  بنغالدش  السودان
  عدد من أجابوا عن األسئلة   ١٤٩  ١٦٤  ـ
  ـ
  ـ

٨٢  
]٥٠,٠[  

١٣٤  
]٨٩,٩[  

  حتاشياً للتعامل بالربا

  ـ
  ـ

٨٤  
]٥١,٢[  

٢٣  
]١٥,٤١[  

  ات أفضلاخلدم

  



 
١٢٩

  
  ـ
  ـ

٣٨  
]٢٣,٢[  

٤  
]٢,٧[  

  أسباب أخرى

  .األعداد بني األقواس هي نسب مئوية من إمجايل عدد املودعني الذين أجابوا عن أسئلة االستبيان: ملحوظة
  .ذلك أن بعض من أجابوا عن األسئلة لديهم حسابات يف مصارف أخرى% ١٠٠حصيلة مجع هذه النسب قد تزيد عن * 

ني كيف أن املودعني من عينة الدراسة يضعون ترتيباً خلدمات املصارف اإلسالمية يف حال تعاملهم يب] ٧-٣[اجلدول 
. وجتدر املالحظة أنه خبالف السودان، فإن كلمة مصارف أخرى يف هذا السؤال تعين مصارف تقليدية. مع مصارف أخرى

تربون خدمات املصارف اإلسالمية أفضل من يع%] ٤٥,٤[ مودعاً ممن أجابوا عن السؤال ٦٩ففي البحرين جند أن 
يقولون إا %] ٢٠,٤ [٣١يعتقدون أا مثل خدمات املصارف األخرى و %] ٣٤,٢[ منهم ٥٢املصارف األخرى، و 
قد أبانوا بأن خدمات املصارف اإلسالمية أفضل، %] ٦٨,١[ مودعاً ١١١ويف حال بنغالدش، فإن . أقل درجة يف مستواها

ويف . يعتربوا أقل مستوى%] ٤,٩[ فقط ٨عتربون مستوى هذه اخلدمات مثل املصارف األخرى، و ي%] ٢٧[ منهم ٤٤و
يضعون خدمات املصارف اإلسالمية يف مرتبة مساوية ملستوى خدمات %] ٥٥,٧[السودان، جند أن غالبية املودعني 

 معها أفضل من خدمات املصارف يعتقدون أن خدمات املصارف اليت يتعاملون%] ٤٣,٥[ منهم ٥٠املصارف األخرى، و 
  .اإلسالمية األخرى، بينما أشار أحد املودعني إىل أن اخلدمات رديئة

  ]٧-٣[جدول 
  )أ(خدمات املصارف اإلسالمية مقارناً باملصارف األخرى 

    البحرين  بنغالدش  السودان
  عدد من أجابوا عن األسئلة   ١٥٢  ١٦٣  ١١٥
٥٠  

)٤٣,٥(  
١١١  

)٦٨,١(  
٦٩  

)٤٥,٤(  
  ات أفضلاخلدم

٦٤  
)٥٥,٧(  

٤٤  
)٢٧(  

٥٢  
)٣٤,٢(  

  مستوى اخلدمات مساوٍ

١  
)٠,٨٧(  

٨  
)٤,٦(  

٣١  
)٢٠,٤(  

  اخلدمات أقل مستوى

  .مجيع املصارف يف السودان إسالمية. األرقام بني األقواس هي نسب مئوية مل من أجابوا عن األسئلة: ملحوظة) أ(
م يف معاقبة املصارف بسحبهم أمواهلم منها عندما ال تقوم ذكرنا من قبل أن املودعني ميكنهم القيام بدور مه

  لة، أو عندما ال تؤدي دورها املصريف االعتيادي بالدور املنوط ا كجهات موكَّ



 
١٣٠

ولكي يقوم املودعون ذا الدور يتعين عليهم أن يكونوا على علم جيد بأعمال املصارف وكيفية . بدرجة جيدة
فعند السؤال عن االطالع على التقارير . تضمن إفادات املودعني حول بعض هذه القضاياي] ٨-٣[واجلدول . إدارا

 ٥٠يف بنغالدش، و%] ٣٣,٩ [٥٦يف البحرين و %] ١٦,٤[ مودع ٢٥السنوية للمصارف للتأكد من أدائها، أكد 
نسبة يف حالة بنغالدش وهنالك ما يفسر ارتفاع ال. يف السودان أم يطلعون على هذه التقارير هلذا الغرض%] ٣٣,٨[

والسودان حيث إن بعض املودعني يف هذين البلدين قد أوضحوا أم ال يطلعون على التقارير السنوية للمصارف، 
  .ولكنهم حيصلون على املعلومات عن أدائها من خالل ملخص احلسابات السنوية يف الصحف الرمسية

وعند االستفسار عن اسم املدير . اإلدارة الكلية للمصارفيعترب منصب املدير التنفيذي من أهم املناصب لتحديد 
يف %] ٨,٥ [١٤منهم يف البحرين و %] ١٣,١ [٢٠التنفيذي أو املدير العام للمصرف الذي يتعاملون معه، أجاب 

وواحدة من اجلوانب املهمة يف اإلفصاح عن ]. ٨-٣انظر اجلدول [يف السودان باإلجياب %] ٦٧,٧ [٩٧بنغالدش و 
 ١٠٨وقد أجاب يف هذا اخلصوص . مات املتعلقة باحلسابات اخلاصة باملودعني هي إصدار قوائم الدخل بانتظاماملعلو

والرقم املقابل لذلك للمودعني من بنغالدش . من املودعني يف البحرين أم يتسلمون قوائم الدخل بانتظام%] ٧٢[
ل، وعند سؤال املودعني عن حصوهلم على وباملث. على التوايل%] ٤٣,٨ [٤٢و %] ٦٩,١ [١١٤والسودان هو 

%] ٧٤,٨ [١٠٧معلومات عن معدل العائد على ودائعهم يف أي وقت يطلبون فيه هذه املعلومات، أجاب باإلجياب 
  . يف السودان%] ٥٤,٢ [٥٢يف بنغالدش و %] ٩٤,٥ [١٠٠من املودعني يف البحرين، و 

ريعة، فإن هنالك جملساً أو جمموعة من علماء الشريعة يف كل وحيث إن املصارف اإلسالمية تعمل وفق قواعد الش
يف البحرين %] ٦٣,٤[ من املودعني ٩٧. مصرف إسالمي لتقدمي النصح واملشورة وإلجازة عمليات هذه املصارف

 ١٣٣والعدد املقابل هلؤالء يف بنغالدش هو . يعرفون أن هنالك جملساً شرعياً يف املصارف اليت يتعاملون معها
وعند سؤال املودعني عن إمكانية حتويل أمواهلم من حسابام لدى %]. ٩٠,٧ [١٣٦ويف السودان %] ٨١,٣[

من املودعني يف البحرين، %] ٦٤,٢ [٨٨املصارف اإلسالمية إىل الصناديق املشتركة اليت تقدم خدمات مشاة، أشار 
  .ن ذلكيف السودان إىل أم سيفعلو%] ٦٤,٩ [٦٣يف بنغالدش و %] ٤٤,٤ [٦٨و



 
١٣١

وتكشف هذه النتائج عن . ونرصد اآلن نتائج أسئلة افتراضية هلا مضامني مهمة على اإلدارة املؤسسية للمصارف
فإذا فشلت املصارف يف األداء بصورة جيدة، . دور املودعني يف حتسني اإلدارة يف املصارف من خالل نظام السوق

هذا ما رأيناه من نتائج االستبيان اليت .  سيستجيبون بسحب أمواهلمومل تقم بالدور االئتماين املنوط ا، فإن املودعني
فعند سؤال املودعني إن كانوا مستعدين لتحويل أمواهلم ملصارف أخرى إن كان العائد ]. ٩-٣[تضمنها اجلدول 

 يف%] ٤١,٣ [٦٧من املودعني يف البحرين، و %] ١١,٨ [١٨عليها منخفضاً مقارناً باملصارف األخرى، أجاب 
 ٣٠يف البحرين و %] ٠,٧[ويالحظ أن مودعاً واحداً . يف السودان أم سيفعلون ذلك%] ٣٧,٦ [٥٦بنغالدش و 

ويف حالة ما سيقوم املصرف . يف بنغالدش سيحولون أمواهلم يف هذه احلالة إىل مصارف تقليدية%] ١٨,٥[مودعاً 
قارناً باملصارف األخرى، فإن عدد املودعني اإلسالمي بتوزيع معدل عائد منخفض على مدى عدد من السنوات م

ففي البحرين، فإن عدد املودعني الذين سيقومون يف . الذين سيحولون أمواهلم ملصارف أخرى سيزيد بدرجة كبرية
واألعداد املقابلة لذلك العدد يف كل من %]. ٤١,٢ [٦٣هذه احلالة بتحويل أمواهلم ملصارف أخرى قد زاد إىل 

أن معاقبة ] ٩-٣[ويبني اجلدول . على التوايل%] ٧٧,٩ [١١٦و %] ٦٧,٣ [١٠٩ان هي بنغالدش والسود
وعند . املودعني للمصارف ستكون يف صورة سحب أمواهلم يف حال بث شائعات عن األداء املتواضع هلذه املصارف

يف %] ٨٦,٦ [١٢٩يف بنغالدش و %] ٤٥,٢ [٧٤مودعاً يف البحرين، و %] ٣٠ [٤٥انتشار هذه الشائعات، فإن 
وتشري هذه النتائج إىل أن املصارف اإلسالمية إن مل يكن أداؤها جيداً ومل . السودان سيتحولون إىل مصارف أخرى

 .تقدم عائداً منافساً ملعدالت السوق، فإن هنالك خماطر فقدان املودعني



 
١٣٢

  ]٩-٣[جدول 
  إفادات املودعني حول قضايا اإلدارة املؤسسية

    ينالبحر  بنغالدش  السودان
التحول 
ألي 

مصرف 
  آخر

التحول 
ملصرف 
  إسالمي

البقاء مع 
  املصرف

التحول 
ألي 

مصرف 
  آخر

التحول 
ملصرف 
  إسالمي

البقاء مع 
  املصرف

التحول ألي مصرف 
  آخر

التحول 
ملصرف 
  إسالمي

البقاء مع 
  املصرف

  

    
٥٦  
  

]٣٧,٦[  

  
٩٣  
  

]٦٢,٤[  

  
٣٠  
  

]١٨,٥[  

  
٣٧  
  

]٢٢,٨[  

  
٩٥  
  

]٥٨,٦[  

  
١  

  
]٠,٧[  

  
١٧  
  

]١١,١[  

  
١٣٥  
  

]٨٨,٢[  

إذا كان معدل 
العائد 

للمصرف أقل 
من معدالت 

املصارف 
األخرى لسنة 

  واحدة 
    

١١٦  
  

]٧٧,٩[  

  
٣٣  
  

]٢٢,١[  

  
٤٠  
  

]٢٤,٧[  

  
٦٩  
  

]٤٢,٦[  

  
٥٣  
  

]٣٢,٧[  

  
٥  

  
]٣,٣[  

  
٥٨  
  

]٣٧,٩[  

  
٩٠  
  

]٥٨,٨[  

إذا كان معدل 
العائد 

للمصرف أقل 
من معدالت 

املصارف 
األخرى لعدد 

  من السنوات
  ١٢٩  

  
]٨٦,٦[  

٢٠  
  

]١٣,٤[  

٢٦  
  

]١٥,٩[  

٤٨  
  

]٢٩,٣[  

٩٠  
  

]٥٤,٩[  

٢  
  

]١,٣[  

٤٣  
  

]٢٨,٧[  

١٠٤  
  

]٦٩,٣[  

إذا كانت هناك 
شائعات عن 
سوء إدارة 
  لشئون املصرف

  ١٤١  
  

]٩٤,٦[  

٨  
  

]٥,٤[  

٣٣  
  

]٢٠,٢[  

٧٦  
  

]٤٦,٦[  

٥٤  
  

]٣٣,١[  

٦  
  

]٣,٩[  

١٢٥  
  

]٨١,٧[  

٢١  
  

]١٣,٧[  

إذا كان 
املصرف ال 
 يتقيد بالشريعة

  يف أعماله
  ١٠٠  

  
]٦٧,١[  

٤٩  
  

]٣٢,٩  

٣٢  
  

]١٩,٦[  

٧٢  
  

]٤٤,٢[  

٦١  
  

]٣٧,٠[  

٣  
  

]٢,٠[  

١١٦  
  

]٧٦,٨[  

٣٠  
  

]١٩,٩[  

إذا كان جزء 
من إيرادات 
املصرف من 
  الفوائد الربوية

  .األرقام ما بني األقواس هي النسب املئوية إلجابات املودعني: ملحوظة
  .مجيع املصارف يف السودان مصارف إسالمية •



 
١٣٣

االستجابات احملتملة للمودعني إذا فشلت املصارف يف القيام مبهامها املؤمتنة عليها واملتعلقة ] ٩-٣[يرصد اجلدول 
فإذا عرف املودعون بالبحرين أن املصرف ال يتقيد بالقواعد الشرعية يف أعماله، . بأداء األعمال وفق القواعد الشرعية

وعدد املودعني الذين سيفعلون ذلك لذات السبب يبلغ . صارف أخرىسيتحول بأمواله إىل م] ٨٥,٦[فإن غالبهم 
ويالحظ أن املودعني يف البحرين وبنغالدش قد . يف السودان%] ٩٤,٦ [١٤١يف بنغالدش و %] ٦٦,٨ [١٠٩

أشاروا إىل أم لن يتحولوا مجيعهم بأمواهلم إىل مصارف إسالمية، ويظهر التشابه يف نتائج االستبيان من إفادات 
ففي . ملودعني عند سؤاهلم عن ردود أفعاهلم إذا علموا أن جزءاً من إيرادات املصارف يأيت من الفائدة املصرفية احملرمةا

%] ٦٧,١ [١٠٠يف بنغالدش و %] ٦٣,٨ [١٠٤مودعاً يف البحرين، و%] ٧٨,٨ [١١٩هذه احلالة إذن جند أن 
  .مودعاً يف السودان سيحولون أمواهلم ملصرف آخر

يبني آراء املودعني يف جانب الدور الذي يتعني عليهم القيام به فيما يتصل بإدارة ] ١٠-٣[فإن اجلدول وأخرياً، 
 ٣٩و . مودعا إىل أنه جيب أن يكون للمودعني رأي يف إدارة املصرف%] ٥٤,٥ [٧٢ففي البحرين أشار . املصارف

 منهم يقولون إنه يتعني أن يكونوا ٣٣ من هؤالء يعتقدون بوجوب وجود املودعني يف جملس اإلدارة، و%] ٥٤,٢[
مودعا أنه جيب أن يكون هلم رأي %] ٥٥,٢ [٩١ويف بنغالدش يقول . قادرين على حضور االجتماع العام السنوي

 منهم يف املشاركة يف االجتماع ٥٧ من هؤالء متثيلهم يف جملس اإلدارة بينما يرغب ٣١يف إدارة املصرف، ويفضل 
مودعا أم يعتقدون بوجوب أن يكون هلم دور يف إدارة %] ٧٢,٤ [٧١ملثل، ففي السودان أجاب وبا. العام السنوي

يفضلون حضور االجتماع العام السنوي، و ] منهم% ٨٠,٥ مودعاً أي ٦٠[املصرف، بينما جند أن غالب هؤالء 
  .تسعة فقط منهم يرون أن يتم متثيلهم يف جملس اإلدارة] ٩[

  ودعني يف اإلدارةدور امل]: ١٠-٣[جدول 
    البحرين  بنغالدش  السودان
  عدد اإلجابات ممن أجابوا عن األسئلة  ١٣٢  ١٦٥  ٩٨
٧١  

]٧٢,٤[  
٩١  

]٥٥,٢[  
٧٢  

]٥٤,٥[  
  يتعني أن يكون للمودعني دور

٩  
]١٢,٧[  

٣١  
]٣٤,١[  

٣٩  
]٥٤,٢[  

  جيب متثيل املودعني يف جملس اإلدارة

٦٠  
]٨٠,٥[  

٥٧  
]٦٢,٦[  

٣٣  
]٤٥,٨[  

  ودعني يف االجتماع العام السنويجيب متثيل امل

  .األعداد بني األقواس هي نسب مئوية جلميع اإلجابات: ملحوظة



 
١٣٤

  ]. من السودان٧١و .  مودعا من بنغالدش٩١و .  مودعا من البحرين٧٢[إلجابات املودعني الذين أجابوا باإلجياب امتثل 
  ملخص نتائج االستبيان وتقييمها -

ف املركزية واملؤسسات املالية اإلسالمية واملودعني تكشف عن التفاوت يف بيئة إن الدراسة امليدانية للمصار
ونعطي هنا ملخصاً للنتائج اليت مت التوصل إليها على ثالثة مستويات : اإلدارة املؤسسية وأوضاعها يف البلدان املختلفة

  .من الشرائح اليت مشلتها الدراسة امليدانية مع تقييم هلذه النتائج
  ]اجلهات املنظمة[ارف املركزية  املص١-٤

أبانت نتائج الدراسة امليدانية أن البيئة اإلشرافية املنظمة يف البلدان اليت غطتها الدراسة تعترب بصورة إمجالية جيدة 
، ولكن البيئة التنظيمية للمصارف اإلسالمية تدعو إىل مزيد من التحسن ]٢-١يف اجلدول % ٧٣,٦مبتوسط [نسبياً 

وتشري النتائج كذلك إىل أن هنالك تفاوتا أقل نسبياً يف النظم اإلشرافية املتعبة ]. ٤-١يف اجلدول % ٤٦,٤مبتوسط [
ولكن التفاوت يف النظم اإلشرافية ]. ٣-١ يف اجلدول ٠,٩٣باحنراف معياري [يف الدول املشمولة بالدراسة 

آلراء اجلهات التنظيمية واإلشرافية بشأن وعندما نأيت ]. ٥-١ يف اجلدول ٣,١٧اإلسالمية أعلى باحنراف معياري 
يف اجلدول % ٥٦,٤[املخاطر املرتبطة باملصارف اإلسالمية مقارناً باملصارف التقليدية تبني النتائج أن الرأي الغالب 

. وقد يفسر هذا الرأي الضعف النسيب للنظام الرقايب للمصارف اإلسالمية . هو أنه ال يوجد فرق بني االثنني] ٦-١
التقليدية،  أن هنالك فرقاً ضئيالً بني املصارف اإلسالمية ونظرياا] املصارف املركزية[ذا اعتقدت اجلهات اإلشرافية وإ

  .باملصارف اإلسالمية فإنه ال يوجد مربر لقيام مؤسسات مساعدة منفصلة خاصة
   املؤسسات املالية اإلسالمية ٢-٤

املالية اإلسالمية بالنظر يف اجلوانب املتعددة اليت ميكن تصنيفها إمجاالً ناقشنا حالة اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات 
وجتب مالحظة أن نتائج الدراسة امليدانية قد أوضحت كثرياً من التفاوت يف حالة اإلدارة . كعوامل داخلية وخارجية

نتائج حمددة عامة عن اإلدارة ولكن ميكننا أن نستخلص . املؤسسية وهياكلها يف املؤسسات املالية اإلسالمية املتعددة
  .وهو ما نناقشه يف اجلزء التايل من هذه الدراسة. املؤسسية من متوسط النتائج اليت أظهرا الدراسة امليدانية



 
١٣٥

أي النظم اإلشرافية واإلجراءات [فبينما عكست العوامل اخلارجية البيئة العامة اليت تعمل فيها املؤسسات املالية 
. ، فإن القوانني واملبادئ التنظيمية ميكن أن تنعكس كعوامل داخلية حمددة لإلدارة املؤسسية]ود من أخالقالقانونية، وما يس

وباملثل، فإن بوسع . ومن العوامل اليت ميكن أن تتأثر بالقوانني قضايا مثل حقوق املسامهني ومسئوليات جملس اإلدارة
 األساسية لإلفصاح والشفافية واملتطلبات اليت يتعني على املؤسسات أن تضع املبادئ] املصارف املركزية[اجلهات التنظيمية 

حقوق املسامهني، ومسؤوليات جملس اإلدارة، [وقد كشفت نتائج الدراسة اليت أجريناها أن هذه اجلوانب . املالية أن تتبعها
ألن تصنيفها جاء . دارة املؤسسيةقد حظيت بتقييم أفضل نسبياً من بني العوامل الداخلية احملددة لإل] واإلفصاح والشفافية

على أن جوانب أخرى من الرقابة املؤسسية مثل حقوق أصحاب املصلحة اآلخرين وإدارة .  يف املتوسط»جيد«يف مرتبة 
كما أشارت النتائج كذلك أن من بني العوامل . »معقول«املصرف مل حتظى بتقييم عال حيث جاء تصنيفها يف مرتبة 

 يف املتوسط، »جيد« قد جاء تصنيفها يف مرتبة »النظم اإلشرافية، واألخالق السائدة«قابة املؤسسية فإن اخلارجية احملددة للر
  .»معقول«بينما كان تصنيف اإلجراءات القانونية يف مرتبة 

وعن مقارنة العوامل الداخلية واخلارجية لإلدارة املؤسسية يالحظ أن العوامل الداخلية قد كانت أحسن أداًء من 
وميكن مالحظة ذلك . ومضمون هذه النتائج هو أن املؤسسات املالية اإلسالمية تعمل يف بيئة غري مواتية. عوامل اخلارجيةال

 لألخرى »معقول« للعوامل الداخلية، و»جيد«مع تصنيف ] [٦-٢[يف متوسطات العوامل الداخلية واخلارجية يف اجلدول 
ونلحظ أننا عندما نقارن متوسط الدرجات . ١٥-٢، ١٤-٢جلدول وهذا النمط قد انعكس يف بيانات ا]. اخلارجية

، جند ]١٥-٢اجلدول [مع متوسط الدرجات للعوامل الداخلية واخلارجية جمتمعة ] ١٤-٢يف اجلدول [للعوامل الداخلية 
ف واحد قد ، يف حالة العوامل اخلارجية، وبينما هنالك مصر]٢[إىل ] ٤[ قد نقص من »ممتاز«أن عدد املصارف يف مرتبة 

، فإن مضمون النتائج السالفة هو أن البيئة اخلارجية ال تقوم بالدور املساعد يف »معقول« من درجة »جيد«صعد إىل مرتبة 
  .حتسني الوضع العام لإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية

ففيما . ولكن هنالك فرصة للتحسن. تكشف النتائج أن أداء املؤسسات املالية اإلسالمية هو جيد بدرجة مقبولة
   يف بعض »ممتاز«جند أن قليالً من املصارف اإلسالمية قد حققت درجة 



 
١٣٦

 يف مرتبة – أي املؤسسات املالية اإلسالمية –جوانب اإلدارة املؤسسية، نالحظ يف حاالت أخرى كثرية أا 
إن التحسن يف . »ممتاز« كان يف مرتبة وإضافة لذلك، فليس هنالك أي من املتوسطات قد. »ضعيف«، و »معقول«

. اإلدارة املؤسسية للمؤسسات املالية اإلسالمية حيتاج لتقدم يف العوامل الداخلية واخلارجية معاً اليت مت حتديدها مسبقاً
صارف وفيما ال تستطيع امل. واحلكومات واجلهات التنظيمية مسؤولة عن التحسن يف البيئة اخلارجية لإلدارة املؤسسية

وحتديداً، فإن النتائج . اإلسالمية التحكم يف العوامل اخلارجية، مبقدورها التأثري على اجلوانب الداخلية للرقابة املؤسسية
  .قد أبانت أن هنالك حاجة لتحسني وضعية أصحاب احلقوق وإدارة املصارف اإلسالمية

   املودعون٣-٤
لنسبة للمودعني يف الدول املختلفة، الحظنا أن هنالك تبايناً يف حني أن هنالك تشابه يف السن ومستوى التعليم با

يف سلوكهم فيما يتصل بتعامالم مع املصارف اإلسالمية، ويظهر أن معظم املودعني لدى املصارف اإلسالمية هم 
 الرئيسة يف البحرين، بينما جند أن املهنة%] ٥٠[ومعظم املودعني يعملون لدى احلكومة . أكثر تعليماً بدرجة نسبية

ويف حالة ]. على التوايل% ٣٤، و%٤٠,٥[ملن أجابوا عن االستبيان يف بنغالدش والسودان هي األعمال احلُرة 
، %٤٣,١[البحرين وبنغالدش فقد أشار عدد كبري من املودعني أن لديهم حسابات يف املصارف اإلسالمية 

  ].على التوايل% ٥٠,٩و
، ولكن أغلب من %]٦٦,٤[حسابات جارية يف املصارف اإلسالمية إن معظم املودعني يف السودان لديهم 
وبينما . حيتفظون حبسابات ادخار] على الترتيب% ٥٥,٥و % ٧٣,٥[أجابوا عن االستبيان يف البحرين وبنغالدش 

رباً، أم اختاروا التعامل مع املصارف اإلسالمية حتاشياً لل%] ٨٩,٩[أفادت غالبية ساحقة من املودعني يف البحرين 
إذ أن ما يزيد عن نصف املودعني يف بنغالدش . فإن آراء املودعني يف بنغالدش قد تباينت يف هذا اخلصوص

ويصنف املودعون يف البحرين . يتعاملون مع املصارف اإلسالمية ألا يف ظنهم أا تقدم خدمات أفضل%] ٥١,٢[
اً باملصارف األخرى، بينما يذهب معظم املودعني يف وبنغالدش خدمات املصارف اإلسالمية على أا األفضل، مقارن

  .السودان إىل القول بأن خدمات املصارف اإلسالمية مثل غريها من خدمات املصارف األخرى



 
١٣٧

وقد كشفت الدراسة امليدانية أن أغلب من متت مقابلتهم من املودعني يف الدول الثالث يعتقدون بوجوب أن 
وفيما يقول غالب املودعني يف البحرين بأن يكون . لذي يتعاملون معه كمودعنييكون هلم دور يف إدارة املصرف ا

هذا الدور املنشود يف صورة متثيلهم يف جملس اإلدارة، يقول معظم املودعني يف بنغالدش والسودان أم يفضلون 
ودعني لديها آثار وقد كشفت نتائج االستبيان كذلك عن إفادات مهمة من امل. حضور االجتماعات العامة السنوية

ونتائج الدراسة يف الدول الثالث توضح أن املودعني سيعاقبون . على جوانب انضباط السوق املتصل باإلدارة املؤسسية
املصارف إن مل توزع هلم معدالت عوائد منافسة ملعدالت العوائد يف السوق املصريف، وكذلك إن مل تتقيد يف 

ن الشائعات عن األداء الضعيف للمصارف اإلسالمية قد يقود بدوره إىل سحب وإضافة هلذا، فإ. معامالا بالشريعة
ومجيع هذه النتائج تشري إىل أنه بوسع املودعني أن يفرضوا إدارة مؤسسية جيدة . أموال املودعني من هذه املصارف

أن [من أدائها وللحفاظ على املودعني، يتعني أن حتسن املصارف . على املصارف من خالل آليات انضباط السوق
  .وأن تلتزم بقوانني الشريعة] تعطي معدالت عائد منافسة، وأن تبتعد عن األعمال اليت جتر الشائعات



 
١٣٨

  ]١[امللحق 
  االستبيانات املستخدمة يف الدراسة امليدانية]: ٢[اجلزء 

  
  البنك اإلسالمي للتنمية

  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
  

  مشروع دراسة
  حول
  

  املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالميةاإلدارة 
  ] *املصارف املركزية[استبيان اجلهات اإلشرافية 

  ....اسم املؤسسة وعنواا .١
 ....املوظف املسئول الذي أجاب عن أسئلة االستبيان .٢

  :االسم
  :الوظيفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  . إضافة توضيحية من املترجم»املصارف املركزية«عبارة * 
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  معا: اللوائح والضوابط .١
  يف املكان املناسب] ×[يرجى وضع عالمة 

    نعم  ال
هل يتم العمل مبوجب القواعد األساسية للجنة بازل كموجهات لوضع اللوائح والضوابط . ١    

  الرقابية يف البلد؟
هل تطلب اجلهة اإلشرافية من املؤسسات املالية أن حتصل على تصنيف من وكاالت تصنيف .٢    

  دولية؟
   ترتيبات مؤسسية حلماية الودائع أو ضماا؟هل هنالك أي. ٣    
مصرفية، جتارية، تأمني، نشاطات [هل يسمح للمؤسسات املالية أن تدخل نشاطات متعددة . ٤    

  ؟]أخرى
هل طور املصرف املركزي أو أي جهة أخرى ذات عالقة يف البلد معايري وإجراءات إلدارة . ٥    

  ؟املخاطر يف املصارف واملؤسسات املالية
هل تطلب السلطة الرقابية متطلبات رأس املال تقوم على حساب املخاطر بالنسبة للمصارف . ٦    

  واملؤسسات املالية؟
هل تستند املؤسسات املالية على معايري احملاسبة واملراجعة الدولية بصورة روتينية منتظمة يف . ٧    

  أعماهلا؟
  املؤسسات املالية؟هل مت وضع أي معايري لإلدارة املؤسسية يف . ٨    
هل يطلب من املؤسسات املالية تقدمي أي موجهات تتعلق ياكل وتطبيقات اإلدارة املؤسسية . ٩    

  لديها؟
  هل يطلب من املؤسسات املالية تسليم تقارير موحدة للجهات اإلشرافية بصورة منتظمة؟. ١٠    

  



 
١٤٠

  النظام الرقايب للمصارف اإلسالمية .٢
  يف املكان املناسب] ×[يرجى وضع عالمة 

    نعم  ال
هل توجد يف القانون املصريف السائد أي مواد خاصة باملصرفية اإلسالمية . ١    

  واملؤسسات املالية؟
هل هنالك جمموعة منفصلة من اللوائح والضوابط اخلاصة باملصارف واملؤسسات . ٢    

  املالية اإلسالمية؟
ف املركزي يضطلع مبهمة اإلشراف هل هنالك إدارة مستقلة أو مكتب يف املصر. ٣    

  والرقابة على املصارف اإلسالمية؟
هل يقوم املصرف املركزي أو أي جهة أخرى يف البلد بتطوير معايري وإجراءات . ٤    

  إلدارة املخاطر للمؤسسات املالية اإلسالمية؟
  هل لدى املصرف املركزي نافذة خاصة بتسهيالت اخلصم للمصارف اإلسالمية؟. ٥    
هل يطلب من املؤسسات املالية اإلسالمية االلتزام مبعايري احملاسبة واملراجعة اليت . ٦    

  أصدرا هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية؟
هل هنالك خدمات قانونية لتسوية الرتاعات يف املسائل القانونية املرتبطة بأعمال . ٧    

  املصارف اإلسالمية؟
  قد أن هنالك وعي عام باملخاطر اليت تواجهها املصارف اإلسالمية؟هل تعت. ٨    
املصرف [هل توجد هيئة رقابة أو جلنة شرعية على مستوى اجلهة الرقابية . ٩    

  ؟]املركزي
  األدوات املالية اإلسالمية يف تشريعاتكم؟/هل متَّ توحيد املنتجات. ١٠    

  



 
١٤١

   ةاملصارف اإلسالمية مقابل املصارف التقليدي .٣
  يف املكان املناسب] ×[يرجى وضع عالمة 

    أكثر   متساوي  أقــل 
مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تعترب املصارف اإلسالمية أكثر أم أقلَّ . ١      

  تعرضاً للمخاطر العامة؟
مقارنةً باملصارف التقليدية، هل يعترب املودعون يف املصارف اإلسالمية . ٢      

  ؟أكثر أم أقلَّ محايةً
مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تعتقد أنه يتعني أن يكون للمصارف . ٣      

  اإلسالمية متطلبات رأس مال أكثر أم أقل؟
مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تظن أن املصارف التقليدية أكثر أم أقل . ٤      

  عرضة لالختالس؟
ة من احلقوق اليت يف التعاقد، هل للعقد املايل اإلسالمي نفس اموع. ٥      

  سيحصل عليها املُتعاقد إذا متت الصيغة مبوجب عقد مايل تقليدي؟
مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تعتقد أن معايري احملاسبة واملراجعة . ٦      

  اإلسالمية اخلاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية أكثر أم أقل صعوبة؟
 أن خماطر سحب األموال اليت تواجه مقارنةً باملصارف التقليدية هل تعتقد. ٧      

هي أكرب أم ] املضاربة[املصارف اإلسالمية فيما يتصل حبسابات االستثمار 
  أقل؟

مقارنةً باملصارف التقليدية، هل تظن أن املصارف اإلسالمية أقدر أم أقل . ٨      
  ؟]املصريف[قدرة على إجياد انضباط يف السوق 

 خسائر القروض اليت تطلبها املصارف هل يتعني أن تكون احتياطيات. ٩      
  اإلسالمية أكثر أم أقل من املصارف التقليدية؟

  



 
١٤٢

  البنك اإلسالمي للتنمية
  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

  »اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية«
  

  
  
  

  املعلومات العامة. ١
  املعلومات األساسية ] أ[

  اسم وموقع املصرف . ١
  سنة التأسيس. ٢
  اسم من أجاب عن أسئلة االستبيان. ٣
  وظيفة من أجاب عن أسئلة االستبيان. ٤
  عدد الفروع. ٥
  عدد العاملني. ٦
  ] يف املكان املناسب-×-يرجى وضع عالمة [طبيعة النشاطات . ٧

  مصرفية تقليدية ] أ[    مصارف استثمار] هـ[  
  صرفية خاصة وحدات م] ب[    تعامالت يف النقد األجنيب ] و[  
  ]تشمل صناديق استثمار [تاستثمارا] ج[    مسسرة يف أسهم] ذ[  
  أعمال تأمني] د[    ]يرجى حتديد نوع النشاط[أخرى ] ح[  

  ال[ ] نعم، [ ]  املصرف هيئة رقابة شرعية /هل للمؤسسة. ٨
  .إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هو عدد األعضاء يف اهليئة الشرعية

  . احمللية/ملصرف من قبل وكاالت التصنيف الدولية ا/تصنيف املؤسسة. ٩
    اسم وكالة التصنيف  التصنيف

    ١.  
    ٢.  

  

  رف واملؤسسات املالية اإلسالميةاستبيان إلدارات املصا
 



 
١٤٣

  ال [ ] نعم، [ ]  املصرف عضو يف أي من احتادات املصارف؟ /هل املؤسسة. ١٠
  :يف حال اإلجابة بنعم

  هل تشمل هذه االحتادات؟] أ[
  .املصارف اإلسالمية فقط[ ] مجيع املصارف، [ ] 

ل تقدم هذه االحتادات املصرفية، جبانب أشياء أخرى، مبادئ ومعايري سلمية للممارسات املصرفية ه] ب[
  .ال[ ] نعم، [ ] حول قضايا ترتبط بإدارة املصارف والرقابة املؤسسية؟ 

   املؤسسة املالية /هيكل امللكية واإلدارة املؤسسية للمصرف] ب[
  :الوضع القانوين للمصرف. ١

  شركة مسامهة عامة    صةشركة مسامهة خا
  حماصة    ]يرجى حتديد الوضع القانوين[أخرى 

  ...........دوالر/......... دوالر/عملة حملية[رأس املال الكلي . ٢
 ..............العدد اإلمجايل لألسهم احلالية. ٣
  .ال[ ] نعم، [ ] هل هنالك جمموعات من فئات األسهم؟ . ٤

 .حتديد فئات األسهميف حال اإلجابة بنعم، يرجى 
 ............ما هي النسبة املئوية ملسامهة أكرب مساهم؟] أ. [٥

  ..........ما هي النسبة املئوية ملسامهة أكرب مخسة مسامهني؟] ب[  
  ....ما هي النسبة املئوية ملسامهة أكرب عشرة مسامهني؟] ج[  

  .....ما هي النسبة املئوية ألسهم أعضاء جملس اإلدارة؟. ٦
  ال[ ] نعم، [ ]  هل حيتفظ املدراء يف اإلدارة التنفيذية العليا بأسهم املصرف؟ .٧
  ال[ ] نعم، [ ]    هل الرئيس التنفيذي هو نفسه رئيس جملس اإلدارة؟ . ٨
  ال[ ] نعم، [ ]        هل ملؤسستكم أي شركات تابعة؟. ٩

  :يف حال اإلجابة نعم
  ال[ ] نعم، [ ]    مستقلة؟ هل هلذه املؤسسات التابعة، جمالس إدارات ] أ[
  ال[ ] نعم، [ ]   هل هلذه املؤسسات التابعة، رؤوس أموال خاصة ا؟ ] ب[



 
١٤٤

  ]األعضاء[هيكل جملس اإلدارة . ١٠
    العدد

  العدد الكلي للمدراء يف الس  
   يف الس األعضاء التنفيذيني  
  األعضاء غري التنفيذيني يف الس   
  ابة الشرعية األعضاء من هيئة الرق  
  ]يرجى حتديدهم[األعضاء اآلخرون   

  هل للمؤسسة أي من اهلياكل التنظيمية التالية . ١١
    نعم  ال  ]عدد األعضاء[إذا كانت اإلجابة نعم 

  جلنة تنفيذية       
  جلنة إدارة املخاطر      
  جلنة التدقيق      
   املكافآت/جلنة التعويضات      
  ] اإلدارةتابعة لس[جلنة التعيينات       
  جلنة اإلدارة املؤسسية       

  املعلومات املالية ] ج[
  آخر البيانات األساسية يف امليزانية . ١

    العملة احمللية  الدوالر األمريكي
  إمجايل املوجودات     
  إمجايل املطلوبات    
  ]رأس املال[حقوق امللكية     

  ].استرداد األموال املستثمرة[سامهني ومعدالت التأخري يف السداد للمودعني وامل] نسبة مئوية[معدالت العائد املقارنة . ٢
  :معدل العائد على  ١٩٩٩  ٢٠٠٠  ٢٠٠١

  ] *محلة أسهم املصرف [–[%] حقوق امللكية       
  ]متوسط[ودائع االستثمار يف املصرف       
  ]متوسط[ودائع االستثمار يف مصارف إسالمية أخرى منافسة       
  ]متوسط[يف مصارف جتارية منافسة ودائع االستثمار       
  القروض غري العاملة ومعدالت التأخري يف السداد       
  ]القيمة باملاليني[ أشهر ٩-٦القروض غري العاملة لفترة       
  ]القيمة باملاليني[ شهرا ١٢-٩القروض غري العاملة لفترة       
  ]القيمة باملاليني[القروض غري العاملة لفترة تزيد عن سنة       

  . إضافة من املترجم»محلة أسهم املصرف«عبارة * 



 
١٤٥

  قضايا حول اإلدارة املؤسسية. ٢
  يف املكان املناسب] ×[يرجى وضع عالمة 

  .املعاملة العادلة حلملة األسهم. ١
    دائماً/متاماً  عادة/حلد كبري  أحياناً  ال
  .املعاملة العادلة حلملة األسهم من نفس الفئة] أ        
        

        

. صويت املتساوي حلملة األسهم يف نفس الفئةحق الت. ١
القدرة يف احلصول على املعلومات اخلاصة حبق التصويت 
واملرفقة مع نشرات االكتتاب لكل الفئات قبل احلصول 

التغيري يف حق التصويت خيضع لتصويت . على السهم
  .املسامهني

االجتماع العام السنوي تسمح : إجراءات وعمليات.٢
تفادي العوائق غري املربرة والنفقات . دلةباملعاملة العا

  املتصلة بالتصويت
املتاجرات اخلفية والتعامالت ] منع[عدم مشروعية ] ب        

  .الشخصية
إفصاح أعضاء جملس اإلدارة والتنفيذيني عن ] ج        

مصاحلهم الكبرية يف بعض الصفقات أو األمور اليت تؤثر 
  .يف أعمال الشركة

  .تعين أنه يتم التقيد متاماً أو دائماً باملعايري دون أي قصور يذكر: حياناًأ/ متاماً] أ[
تعين أنه يتم التقيد مبعايري املعاملة العادلة مع وجود تقصري حمدود ال يذكر وال يؤثر على مصداقية السلطة : عادة/ حلد كبري

  .ل فترة زمنية حمددةاملسؤولة يف الشركة وحرصها على مراعاة معايري املعاملة العادلة خال
تعين أنه يتم مراعاة املعايري يف بعض األحيان أو يتم جتاهلها بدرجة تثري الشكوك حول الرغبة احلقيقية للسلطة : أحياناً

  .املسؤولة يف الشركة لتحقيق املعاملة العادلة
  .تعين أنه مل حيدث تقدم يف مراعاة املعايري اخلاصة باملعاملة العادلة: ال



 
١٤٦

  ق محلة األسهم حقو . ٢
    دائماً/ متاماً  عادة/ حلد كبري  أحياناً  ال
  احلقوق األساسية للمسامهني ] أ        
  أساليب آمنة لتسجيل امللكية . ١        
  سهولة حتويل األسهم. ٢        
  سهولة وصول املسامهني للمعلومات. ٣        
  املشاركة والتصويت يف االجتماعات العامة السنوية. ٤        
   انتخاب الس.٥        
  املشاركة يف األرباح. ٦        
  حق املشاركة يف التغيريات املؤسسية املهمة] ب        
  التغيريات يف النظام األساسي . ١        
  سلطة إصدار أسهم إضافية . ٢        
  ]مثل بيع املؤسسة[عمليات فوق العادة . ٣        
ملشاركة احلق يف االضطالع الكامل على املعلومات، حق ا] ج        

  والتصويت يف االجتماع العام السنوي للمسامهني 
  معلومات كافية ويف حينها عن االجتماع السنوي. ١        
احلصول على الفرص لألسئلة واالستفسارات واقتراح مواضيع يف . ٢        

  أجندة االجتماع
  حق التصويت حضوراً أو غياباً. ٣        
 رأس املال والترتيبات اليت تنظم اإلفصاح عن املعلومات حول هيكل] د        

  التفاوت يف حق امللكية 
  اإلدارة الكفء والشفَّاف للسوق بغرض اإلدارة املؤسسية ] هـ        
  لوائح وإجراءات واضحة ومعلن عنها، أسعار شفافة وشروط عادلة . ١        
  .عدم استخدام حيل منع االستحواذ بغرض محاية اإلدارة من املساءلة. ٢        

  تصويت األمناء أو من تتم تسميتهم باالتفاق مع املالكني املستفيدين         
  .تعين أنه يتم التقيد متاماً أو دائماً باملعايري دون أي قصور يذكر: أحياناً/ متاماً] أ[



 
١٤٧

 على مصداقية السلطة تعين أنه يتم التقيد مبعايري املعاملة العادلة مع وجود تقصري حمدود ال يذكر وال يؤثر: عادة/ حلد كبري
  .املسئولة يف الشركة وحرصها على مراعاة معايري املعاملة العادلة خالل فترة زمنية حمددة

تعين أنه يتم مراعاة املعايري يف بعض األحيان أو يتم جتاهلها بدرجة تثري الشكوك حول الرغبة احلقيقية للسلطة : أحياناً
  .دلةاملسؤولة يف الشركة لتحقيق املعاملة العا

  .تعين أنه مل حيدث تقدم يف مراعاة املعايري اخلاصة باملعاملة العادلة: ال
  أصحاب احلقوق اآلخرين. ٣

    دائماً/ متاماً  عادة/ حلد كبري  أحياناً  ال
االنسحاب واملشاركة يف [مراعاة حقوق املودعني . ١        

  ]األرباح
  وسائل معاجلة جتاوزات حقوق املسامهني . ٢        
  توفر املعلومات للمودعني عن أداء املصرف. ٣        
متثيل املودعني يف حسابات االستثمار يف اجتماعات جملس . ٤        

  اإلدارة أو االجتماع العام للمسامهني 
  ]نقابات[وجود هيئة ما ترعى مصاحل وحقوق العاملني . ٥        
  حوافز األداء للعاملني. ٦        
  قروض بدون فوائد للعاملني. ٧        
إعالن العقد األخالقي وأسس العمل املعروفة جلميع . ٨        

  العاملني
ممثلو هيئة الرقابة الشرعية يف اجتماعات / مشاركة ممثل. ٩        

  جملس اإلدارة
تقوم هيئة الرقابة الشرعية مبراجعة واعتماد املنتجات . ١٠        

  واألدوات اجلديدة اليت تدخلها املؤسسة
ابة الشرعية مبراجعة عمليات املصرف تقوم هيئة الرق. ١١        

  .واإلشراف عليها
تتأكد هيئة الرقابة الشرعية أن أعمال املصرف تتفق . ١٢        

  .مع الشريعة
  .ترتيبات جلمع ولتوزيع زكاة املسامهني واملودعني. ١٣        
  .املصرف طرف يف أنشطة التنمية االجتماعية. ١٤        

  



 
١٤٨

   اإلفصاح والشفافية. ٤
  ال  أحياناً  عادة/ حلد كبري  دائماً/ متاماً  
          :اإلفصاح عن معلومات حقيقية حول] أ
           اجلوانب التشغيلية واملالية -١
           أهداف املؤسسة -٢
           املالكون األساسيون وحقوق التصويت -٣
           أعضاء جملس اإلدارة، كبار التنفيذيني وخمصصام-٤
          ة للمخاطر العوامل احلقيقية املرئي-٥
          . قضايا مهمة تتعلق بالعاملني وأصحاب احلقوق اآلخرين-٦
           هياكل الرقابة وسياساا-٧
جتهيز املعلومات، واملراجعة واإلفصاح بالتوافق مع أفضل معايري ] ب

  احملاسبة، واإلفصاح واملراجعة 
        

          املراجعة السنوية من قبل مراجعني خارجيني ] ج
نوات توصيل املعلومات جتعل من املمكن وصول املعلومات ق] د

  ملستخدميها بعدالة، ويف وقتها وبأقل التكاليف 
        

  مسؤوليات جملس اإلدارة . ٥
    دائماً/ متاماً  عادة/ حلد كبري  أحياناً  ال
يتصرف الس على أساس معلومات، ومبصداقية، وبعناية كافية، ] أ        

  حل للمؤسسة وللمسامهنيوحرص لتحقيق أفضل املصا
  يعمل الس على محاية حقوق املودعني ويشرف عليها] ب        
  .املعاملة العادلة لكل فئة من فئات املسامهني] ج        
  التقيد بالقوانني وأخذ مصاحل املسامهني يف احلسبان ] د        
  :املهام األساسية] هـ        
اطر، امليزانيات، خطط العمل، إستراتيجيات املؤسسة، سياسات املخ. ١        

أهداف األداء، اإلشراف على التنفيذ واألداء، املصروفات الرأمسالية 
  )divesture(األساسية، االستحواذ، السلب 

  .اختيار ومراقبة واستبدال الوظائف العليا التنفيذية. ٢        
  خمصصات جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، وتعيني . ٣        

      



 
١٤٩

    
  ضاء السأع        

السيطرة على تعارض املصاحل بني اإلدارة التنفيذية، وأعضاء جملس . ٤        
اإلدارة، واملسامهني واملودعني، ومنها سوء استخدام موجودات املؤسسة 

  .والصفقات الشخصية للمصلحة اخلاصة
التأكد من سالمة النظم احملاسبية واملالية، ومنها استقالل املراجعة . ٥        

  قيق، نظم الرقابة، والتقيد بالقوانني والتد
  مراقبة ممارسات اإلدارة التنفيذية، وإجراءات التغريات الضرورية . ٦        

  اإلشراف على اإلفصاح ونقل املعلومات . ٧        

مسئولية الس كونه مؤمتن على التأكد من أن أعمال املصرف تتوافق . ٨        
  .مع الشريعة

  : على شئون املؤسسةاحلكم املوضوعي] و        

تكليف األعضاء غري التنفيذيني يف جملس اإلدارة مبهام ذات صلة . ١        
  ]التقارير املالية، املكافآت[بتعارض املصاحل األساسية مثل 

   ختصيص وقت كاف ملسؤوليام كمجلس إدارة -٢        

  الوصول للمعلومات الصحيحة واملناسبة يف وقتها         

  قانونية  اإلجراءات ال-٦
    دائماً/ متاماً  عادة/ حلد كبري  أحياناً  ال
توفر الفرصة بدرجة معقولة يف معظم املصارف اإلسالمية . ١        

  ملعاجلة املمارسات بالطرق القانونية 
توفر الفرصة السريعة بدرجة معقولة ملعاجلة األوضاع . ٢        

  بطريقة قانونية
  ة قانونية وبأقل التكاليف معاجلة املمارسات اخلاطئة بطريق. ٣        
  تقاليد راسخة يف التسويات التجارية الفعالة . ٤        
  تتأثر األحكام القضائية كثرياً باعتبارات جتارية وسياسية خاطئة. ٥        
   نظام فاعل للتأكد من احترام وتنفيذ القرارات القانونية يف البلد -٦        



 
١٥٠

  
 القضائية الصادرة يف حق صعوبة التهرب من عواقب األحكام. ٧    

  املؤسسات
  .تعين أنه يتم التنفيذ متاماً أو دائماً باملعايري دون أي قصور يذكر: أحياناً/ متاماً] أ [

تعين أنه يتم التقييد مبعايري املعاملة العادلة مع وجود تقصري حمدود ال يذكر وال يؤثر على مصداقية السلطة : عادة/ حلد كبري
  .ركة وحرصها على مراعاة معايري املعاملة العادلة خالل فترة زمنية حمددةاملسؤولة يف الش

تعين أنه يتم مراعاة املعايري يف بعض األحيان أو يتم جتاهلها بدرجة تثري الشكوك حول الرغبة احلقيقية للسلطة : أحياناً
  .املسئولة يف الشركة لتحقيق املعاملة العادلة

  .راعاة املعايري اخلاصة باملعاملة العادلةتعين أنه مل حيدث تقدم يف م: ال
  : النظام الرقايب-٧

    دائماً/ متاماً  عادة/ حلد كبري  أحياناً  ال
 يقدم املشرفون املصرفيون من املصرف املركزي الدليل -١        

  .العملي بعدم التحيز ضد املصارف اإلسالمية
أداء إن املصرف املركزي يتمتع باالستقالل السياسي يف . ٢        

  . مهمته كمشرف على القطاع املصريف
 توجد جهات رقابية مالية مستقلة وفعالة لديها سلطاا -٣        

  ومواردها املستقلة يف التحري 
توجد اجلهات الرقابية املهتمة بالتحكم يف العمليات . ٤        

واملمارسات التجارية غري السليمة ولديها سلطات واسعة يف 
  .التحري

ن السجالت اليت حتتفظ ا املؤسسة دقيقة، ويعتمد عليها، إ. ٥        
وحديثة املعلومات، كما تتوفر ضمانات بعدم تقدمي معلومات 

  . خاطئة، أو متأخرة عن وقتها، وبعدم التالعب يف السجالت
تتضمن سياسة اإلفصاح تقييماً لنوعية اإلفصاح عن نتائج . ٦        

ا وعن الشركات التابعة، أعمال املؤسسة والبيانات املالية هل
واملسامهني، وحقوق التصويت، وأعضاء جملس اإلدارة 
وخمصصام، وقضايا مثل املطلوبات خارج امليزانية 

  .واملخاطر
 يتم الرجوع ملعايري احملاسبة واملراجعة الدولية بصورة -٧        

  .روتينية
  



 
١٥١

  
تراقب املؤسسات / منظمة تشرف على/ توجد أكثر من جهة-٨    

  .املالية اإلسالمية

   األخالق -٨
    دائماً/ متاماً  عادة/ حلد كبري  أحياناً  ال

إن اجلهات املناط ا مراقبة تطبيق القانون والتحري عن . ١        
  . االختالس يعتقد أا غري فعالة يف حماربة نشاطات اجلرمية املنظمة

 كبري هنالك أدلة على أن اموعات اإلجرامية تقوم بدور. ٢        
  .يف السيطرة على أجزاء كبرية من قطاعات الصناعة املصرفية

 يف النظام »٣٠«يأيت ترتيب الدولة ما دون مرتبة . ٣        
  الدويل للتصنيف اخلاص بالشفافية يف كشف الفساد 

شهدت البلد مستوى مرتفع من االغتياالت، واالختطاف . ٤        
  . ةأو التهديدات لرموز رجاالت األعمال كل سن

إن عمليات منح املناقصات والعطاءات ذات القيمة . ٥        
التجارية العالية ال تتم بطريقة عادلة، وغري واضحة وأا 

  تتأثر بالتداخالت اخلاطئة 
إن موظفي احلكومة معروفون على نطاق واسع أم . ٦        

يتوقعون أو يطلبون رشاوى نظري ما يقومون به من أعمال 
  .ام الوظيفيةوهم ميارسون سلط

   إدارة عمليات املصرف -٩
    دائماً/ متاماً  عادة/ حلد كبري  أحياناً  ال

هنالك توصيف واضح لتقسيم السلطة بني املسامهني، . ١        
  . واإلدارة التنفيذية، وأعضاء جملس اإلدارة

  . يوجد نظام رمسي يف املؤسسة إلدارة املخاطر. ٢        
 جلنة مسؤولة عن حتديد ومراقبة قسم أو/ هنالك إدارة. ٣        

  . خمتلف املخاطر والسيطرة عليها
يوجد لدى املصرف لوائح وموجهات إرشادية داخلية . ٤        

  . وإجراءات جيدة تتصل بنظام إدارة املخاطر
 لدى املصرف نظام حتكم داخلي قادر على التعامل -٥        

   تنشأ من السريع مع املخاطر املستجدة اليت يتم حتديدها واليت
  



 
١٥٢

  
 .التغريات يف البيئة أو من مصادر أخرى    
لدى املصرف نظام سجالت منظم خاص مبتابعة املخاطر . ٦    

  .وإدارا وإطالع اإلدارة وكبار التنفيذيني عليها
داخلي مسؤول عن مراجعة نظم اإلدارة ] مراجع[هنالك مدقق . ٧    

  . وجهات اإلرشادية واملخاطروالتأكد من صالحيتها وتدقيق ومراجعة امل
للتعامل مع الكوارث ] خطط طوارئ[للمصرف تدابري طوارئ . ٨    

  .واحلوادث
يستطيع أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تقييم املخاطر . ٩    

  . احلقيقية الكامنة يف املصرفية اإلسالمية
عائدات ويف إدارة يتوفر نظام آيل مساعد لتقدير التغريات يف ال. ١٠    

  . املخاطر
  . هنالك سياسة واضحة لتطوير نوعية املوجودات. ١١    
هناك موجهات إرشادية معتمدة ومتبعة يف نظام املوافقة على . ١٢    

  . منح التمويل
يف عقد ] الفرد[مت وضع حدود ملنح االئتمان للطرف اآلخر . ١٣    

  . وحزمالتمويل، وتتم مراقبة هذه احلدود بدقة 
يتم وضع معدالت الربح على التمويل مع األخذ يف احلسبان . ١٤    

  . تصنيف التمويل
  . يوجد نظام إلدارة حاالت العجز عن السداد والتمويل املتعثر. ١٥    
  . يتلقى العاملون واملوظفون باملصرف تدريباً منتظماً. ١٦    
م املخاطر ومن هنالك فصل بني مهام من تنشأ من أعماهل. ١٧    

  . يقومون بإدارة مراقبة هذه املخاطر
يف ] معدل العائد[يستخدم احتياطي لزيادة نصيب املودعني . ١٨    

  . األرباح يف السنوات اليت تشهد تدين األداء
للمحافظة على معدل العائد يف مستوى عائدات املصارف . ١٩    

  .احل املودعنياألخرى، يتم حتويل جزء من أرباح املسامهني لص
  . تتوفر خدمات اإلنترنت والتقنية املصرفية احلديثة للزبائن. ٢٠    
  . يتم جتهيز تقارير لس اإلدارة عن خمتلف املخاطر. ٢١    
  . هنالك قيود على التمويل ألعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني. ٢٢    

  



 
١٥٣

  »يةاإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالم«
  
  
  

      التاريخ    اسم املصرف 
      العمر     اسم من أجاب عن السؤال 

  موظف حكومة     :املهنة    ] السنوات[مستوى التعليم 
 وظائف ومهن أخرى  ال أعمل   طالب  عمل خاص  عمل لدى القطاع اخلاص 

  هل لديك حساب يف مصارف أخرى؟. ١
    ال   أ

   مصرف إسالمي   ب
     مصرف تقليدي  ج

  ا نوع احلساب الذي لديك يف هذا املصرف؟م. ٢
    حساب جاري   أ

   حساب ادخار   ب
    حساب استثمار  ج
    ]يرجى حتديد نوع احلساب[حسابات أخرى   د

  ملاذا تستخدم خدمات املصرف اإلسالمي؟. ٣
    ألين ال أتعامل بالربا  أ

   ألا خدمات جيدة   ب
 ]يرجى حتديد هذه األسباب[ألسباب أخرى  ج

  كيف تصنف خدمات املصرف الذي تتعامل معه مقارناً مع املصارف األخرى؟ -٤
    هي األفضل   أ

   ألا مثل خدمات املصارف األخرى  ب
    ألا أقل مستوى من خدمات املصارف األخرى   ج

  

  ال      نعم    هل تنظر يف التقرير السنوي للمصرف للتأكد من أدائه؟  .٥
   

  استبيان للمودعني
  ] بنغالدش–البحرين [

 



 
١٥٤

  
  ال      نعم    يكون لكم رأي يف إدارة املصرف كونكم مودعني يف حسابات االستثمار؟هل تعتقد أنه يتعين أن   .٦

  :جيب أن يكون لكم رأي من خالل: إذا كانت اإلجابة بنعم

    متثيل املودعني يف جملس اإلدارة  أ
    متثيل املودعني يف االجتماعات العامة السنوية  ب

 

  ال      نعم    الذي تتعامل معه؟هل تعرف اسم املدير التنفيذي أو رئيس املصرف   .٧
  

إذا كان لبعض صناديق االستثمار املشترك خصائص تشبه خصائص حسابات االستثمار،   .٨
  هل تقوم بتحويل أموالك من حسابات االستثمار إىل صناديق االستثمار؟

  ال      نعم  

  
  ال      عمن    هل يتم تزويدك بانتظام بكشف احلساب الذي يبني معدل العائد على ودائعك؟  .٩

  
  ال      نعم    هل ميكنك احلصول من املصرف يف أي وقت تريد على معلومات حول معدل العائد على ودائعك؟  .١٠

  
  ال      نعم    هل تعرف إن كان للمصرف هيئة رقابة شرعية؟  .١١

  يف املكان املناسب] ×[يرجى وضع عالمة 
تظل متحفظاً حبسابك طرف   ما تفعل يف حالة. ١٢

  مي نفسه املصرف اإلسال
تقوم بتحويل ودائعك إىل مصرف 

  إسالمي آخر
تقوم بتحويل ودائعك 

  إىل أي مصرف آخر
ما إذا كان معدل العائد من املصرف أقل ] أ

  من املصارف األخرى يف سنة واحدة؟
      

ما إذا كان معدل العائد من املصرف أقل ] ب
  من املصارف األخرى لعدد من السنوات؟

     

حقاً أن املصرف ال يقوم ما إذا عرفت ال] ج
  بأعماله وفق قواعد الشريعة؟

      

ما إذا عرفت الحقاً أن جزءاً من ] د
  إيرادات املصرف مصدرها الفوائد الربوية؟

      

ما إن مسعت بشائعات حول األداء ] هـ
  املتدين إلدارة املصرف؟

      

  
أي من الشروط اآلتية تعتقد أا تنطبق على ما يأيت . ١٣

  الودائع؟من أنواع 
احتمال أن حتدث   القيمة مضمونة بالكامل 

  خسائر
أحصل دائماً على عائد نظري 

  احلساب 
        احلساب اجلاري ] أ

  



 
١٥٥

  
        حساب االدخار] ب
        حساب االستثمار] ج

  »اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية«
  
  
  

      التاريخ    اسم املصرف 
      العمر     اسم من أجاب عن السؤال 

  موظف حكومة     :املهنة    ] لسنوات[مستوى التعليم 
 وظائف ومهن أخرى  ال أعمل   طالب  عمل خاص  عمل لدى القطاع اخلاص 

   
  ال      نعم    هل لديك حساب يف مصارف أخرى؟  .١

  ما نوع احلساب الذي حتتفظ به يف هذا املصرف؟. ٢
    حساب جاري   أ

   حساب ادخار   ب
    رحساب استثما  ج
  ]يرجى حتديد نوع احلساب[حسابات أخرى   د

  كيف تصنف مستوى خدمات هذا املصرف مقارناً باملصارف األخرى؟. ٣
    هي األفضل   أ

   يف نفس املستوى من اجلودة  ب
    تقل عن مستوى جودة خدمات املصارف األخرى   ج

  
  ال      نعم    هل تنظر يف التقرير السنوي للمصرف للتأكد من أدائه؟  .٤

  
  ال      نعم    هل تعتقد كونك مودعاً يف حسابات االستثمار أن يكون لك رأي يف إدارة املصرف؟  .٥

  فكيف يكون ذلك؟: إذا كانت اإلجابة بنعم

  استبيان للمودعني
  ]سودانال[

 



 
١٥٦

  
    متثيل املودعني يف جملس اإلدارة  أ

    متثيل املودعني يف االجتماعات العامة السنوية  ب
    ال أدري  ج

 
  ال      نعم    و رئيس املصرف الذي تتعامل معه؟هل تعرف اسم املدير التنفيذي أ  .٦

  
إذا كانت بعض صناديق االستثمار املشترك توفر   .٧

ميزات استثمار، مثل مميزات حسابات االستثمار، هل 
تقوم بتحويل أموالك من حسابات االستثمار إىل 

  صناديق االستثمار؟

  ال أدري    ال    نعم  

  
ذي يبني معدل العائد على هل يتم تزويدك بانتظام بكشف احلساب ال  .٨

  ودائعك؟
  ال      نعم  

  
هل ميكنك أن حتصل من املصرف على معلومات حول معدل العائد   .٩

  على ودائعك ويف الوقت الذي تريد؟
  ال      نعم  

  
  ال      نعم    هل تعرف إن كان للمصرف هيئة رقابة شرعية؟  .١٠

  
تظل حمتفظاً بودائعك لدى   :ما تفعل يف حالة.١١

  صرفنفس امل
تقوم بتحويل ودائعك 

  إىل مصرف آخر
ما إذا كان معدل العائد من املصرف أقل من املصارف األخرى يف ] أ

  سنة واحدة؟
    

ما إذا كان معدل العائد من املصرف يقل عن معدل العائد من ] ب
  املصارف األخرى لعدد من السنوات؟

   

وفق قواعد ما إذا علمت الحقاً أن املصرف ال يقوم بأعماله ] ج
  الشريعة؟

    

ما إذا علمت أن جزءاً من إيرادات املصرف تأيت من الفوائد ] د
  الربوية؟

    

      .إذا كانت هناك شائعات عن تدين مستوى إدارة املصرف] هـ
  
أي من الشروط اآلتية تعتقد أا . ١٢

  تنطبق على ما يأيت من أنواع الودائع؟
ضمان قيمة الوديعة 

  بالكامل
أحصل دائماً على عائد   حتدث خسائراحتمال أن 

  موجب من الوديعة
  



 
١٥٧

  
        احلساب اجلاري] أ

         حساب االدخار] ب
        حساب االستثمار] ج

  ]٢امللحق [
  وثيقة أفضل املمارسات حول

  »اإلدارة املؤسسية يف املؤسسات املالية اإلسالمية«
تلف كثرياً من بلد آلخر، فإن قواعد اإلدارة املؤسسية لن مبا أن اهلياكل املؤسسية وكذلك البيئة املتوفرة للرقابة خت

فهنالك عدد من العوامل تشمل املناخ السياسي، واالجتماعي، وقوانني البلد، . تكون مقاساً واحداً يناسب اجلميع
لإلدارة املؤسسية واإلطار الرقايب واإلشرايف املطبق فيه، والنظام احملاسيب، حتدد مجيعها بيئة العمل، والبيئة القانونية 

وكل هذه العوامل جمتمعة حتدد قضايا مثل محاية حقوق املسامهني، ونفاذ العقود واليت . ويتعني أن تؤخذ يف احلسبان
وعلى ذلك، ورغم ضرورة اإلدارة املؤسسية اجليدة جلميع املؤسسات املالية، . هي قضايا ال تتحكم فيها املؤسسة املالية

. ملرتبطة ا مبرونة ومبا يتناغم مع البيئة املتغرية، ومع األحوال اخلاصة بكل املؤسسات املاليةفإنه جيب تطبيق القواعد ا
ومن أجل . ويعين ذلك أن اإلدارة املؤسسية اجليدة ليست فقط أمراً يتعلق بالتقيد بعدد من اللوائح الصارمة والعاجلة

يها على أا موجهات إرشادية إلطار جيب االستناد إليه من ذلك فإن املواثيق واملبادئ اليت تقدم هنا جيب أن ينظر إل
  .طرف املؤسسات املالية اإلسالمية املتعددة ومن جانب السلطات اإلشرافية

ويف نطاق املؤسسة املالية اإلسالمية مثلما هو احلال يف نظرياا التقليدية، فإن اجلهات املهمة املسئولة عن تأسيس 
، وهيئة الرقابة ]املدققني[ة املؤسسية هي جملس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية واملراجعني املمارسات السليمة للرقاب

. فمجلس اإلدارة مسؤول عن أعمال املؤسسة نيابة عن املسامهني واملودعني وأصحاب احلقوق اآلخرين. الشرعية
  ويتعني على املدققني . دئ اإلسالموهيئة الرقابة الشرعية مرجو منها أن تتأكد من أن عمليات املصرف تتماشى مع مبا



 
١٥٨

التأكد من أن إعداد القوائم املالية يتقيد باملمارسات الدولية، ويتفق كذلك مع السياسات واللوائح والنظم اخلاصة 
وسنعطي فيما يلي العناصر األساسية ملواثيق أفضل املمارسات املرتبطة باإلدارة املؤسسية بالنظر إىل أن هذه . باملصرف

  .ت املهمة ذات الصلة إضافة إىل عرض قضايا عملية وآليات أخرى ذات عالقة بالرقابة املؤسسيةاجلها
  جملس اإلدارة. ١
واملدراء يف . يتعين أن يترأس كل مؤسسة مالية إسالمية جملس فعال جيب عليه أن يقود املؤسسة ويوجهها ١-١

  .املؤسسةالس مسؤولون عن إدارة املصرف وهم املشرفون الرئيسيون على 
إن أعضاء الس ميثلون املسامهني ويعملون على محاية املصاحل البعيدة املدى هلؤالء ولغريهم من أصحاب  ٢-١

 .احلقوق مبن فيهم املودعني
 .جيب أن يكون أعضاء الس مؤهلني لوظائفهم ولديهم فهم واضح لدورهم يف اإلدارة املؤسسية ٣-١
ومن هذه الطرق تأسيس جلنة .  املدراء اجلدد يف السجيب أن تتوفر إجراءات رمسية وشفافة لتعيني ٤-١

 ].أدناه] د [٦-١انظر الفقرة [ترشيحات تتبع إجراءات رمسية للتعيينات 
جيب أن يتم تقييد إعادة انتخاب أعضاء الس حبيث يكون ذلك على فترات منتظمة ال تقل الفترة عن ثالث  ٥-١

 .سنوات
 تنفيذيني وآخرين غري تنفيذيني، وممثلني من الس الشرعي حبيث ال يتعني أن يكون تشكيل الس من مدراء ٦-١

 .يصبح باستطاعة أي فرد أو جمموعة منهم اهليمنة على اختاذ القرار يف الس
ومن األفضل أن يكون هنالك . لرئيس جملس اإلدارة وللرئيس التنفيذي يف أي منظمة وظيفتني متميزتني ٧-١

وظيفتني وجيب أن يكون هنالك فصل واضح ومقبول للمسؤوليات على مستوى شخصان خمتلفان يشغالن هاتني ال
وإن حدث أن شغل هاتني الوظيفتني . املواقع القيادية العليا يف املؤسسة من أجل توفري توازن القوى والصالحيات

 .شخص واحد، فمن املهم أن يكون هنالك عنصر مستقل وقوي يف الس ويكون عضوا معروفا وقياديا
 .ب تزويد الس باملعلومات املناسبة، ويف وقتها، لتمكينه من تصريف مهامهجي ٨-١
 .على الس أن جيتمع دورياً، ويتمتع يمنة تامة وفعالة على املؤسسة، ويراقب اإلدارة التنفيذية ٩-١



 
١٥٩

 أن يكون للمجلس جدول أعمال رمسي بغرض اختاذ القرارات الالزمة للتأكد من أن تسيري أعمال املؤسسة ١٠-١
 .بيد الس

جيب أن تكون هنالك إجراءات متفق عليها إن دعت الضرورة لتمكني املدراء من احلصول على مشورة  ١١-١
 .مهنية مستقلة تساعد املدراء يف تصريف مهامهم

أن يتمتع كافة املدراء خبدمات ومشورة أمني املؤسسة والذي يكون مسؤوالً أمام الس عن التأكد من أن  ١٢-١
وأن أي سؤال حول عزل أمني املؤسسة . تبعة، وأنه يتم العمل يف املؤسسة مبوجب لوائحها ونظمهاإجراءات الس م

 .جيب أن يكون شأناً يهم الس بأكمله
وجتب توعية األعضاء بالس وإطالعهم مبا يكفي . على كل عضو بالس أن يبقى عارفاً ملسؤولياته كمدير ١٣-١

 .مني الس باملعلومات اخلاصة باإلدارة املؤسسيةعلى شؤون املؤسسة، وتزويدهم من قبل أ
جيب أن تكون هنالك إجراءات رمسية وشفافة لتطوير سياسة خاصة مبخصصات املدراء التنفيذيني ولتحديد  ١٤-١

: انظر الفقرة[وأحد اخليارات هو تأسيس جلنة املخصصات واليت ستكون مسؤولة أمام الس . خمصصات كل مدير
 ].ج[١٦-١
 . يف استحداث إجراء لتقييم األداء اجلماعي للمجلس وأداء أعضائهم على انفرادجيب النظر ١٥-١
 :قد يكون من املفيد تشكيل جلان متخصصة تضم ١٦-١
  .جلنة إدارة املخاطر، لإلشراف على نشاطات اإلدارة العليا بشأن إدارة خمتلف املخاطر] أ[
اف عليها، وعلى املراجعني الداخليني واخلارجيني جلنة التدقيق، ملراجعة التقارير املالية للمؤسسة، واإلشر] ب[

  ]. ملزيد من املناقشة٥-٧انظر [للمؤسسة، ومتابعة القضايا األخرى ذات الصلة 
جلنة التعويضات واملخصصات، للتأكد من أن سياسة التعويضات تتفق مع ثقافة املؤسسة وأهدافها، وبيئات ] ج[

  .رة العليا، وكبار املسؤولني اآلخرينالتحكم، ولتقوم باإلشراف على خمصصات اإلدا
  .جلنة الترشيحات لتقدمي تقييم مهم عن فاعلية الس ولتكون مسؤولة عن جتديد عضوية الس وإحالهلا] د[



 
١٦٠

  املدراء غري التنفيذيني . ٢
  .من أجل أن يكون جملس اإلدارة فعاالً، جيب أن يكون ما ال يقل عن ثلث أعضاء الس غري تنفيذيني ١-٢
  . واألفراد من ذوي اخلربات والتجارب املتعددة بوسعهم املسامهة احلسنة كأعضاء غري تنفيذيني٢-٢
  .يتعين أن يكون الغالبية من املدراء غري التنفيذيني مستقلني ٣-٢
ليه جيب أن يتأكد كل عضو غري تنفيذي من أنه ميكن أن خيصص وقتاً كافياً وعناية لشئون املؤسسة ويتعين ع ٤-٢

  .أالَّ يقبل تعيينه عضواً بالس إن مل يستطع القيام ذه املهام
جيب أن يكون للمدراء غري التنفيذيني تقييماً مستقالً لقضايا مثل اإلستراتيجية واألداء، واملوارد وحىت االختيار  ٥-٢

  .للوظائف القيادية ومعايري تسيري العمل
ري التنفيذيني مستقلني عن اإلدارة ومتحررين من أي قيود مثل األعمال أو يتعني أن تكون الغالبية من املدراء غ ٦-٢

. العالقات اليت قد تتدخل عملياً يف تقييمهم املستقل لألوضاع بعيداً عن مصاحلهم اخلاصة، مثل خمصصام وأسهمهم
  .وجيب أن تكون خمصصام متماشية مع ما يقضونه من وقت يف خدمة املؤسسة

  .دراء غري التنفيذيني لفترات حمددة وجيب أالَّ يكون تعيينهم تلقائياً جيب تعيني امل٧-٢
جيب أن يتم اختيار املدراء غري التنفيذيني من خالل عملية رمسية وأن تكون هذه العملية وكذلك اختيارهم من  ٨-٢

  .القضايا اليت يقرر فيها الس بأكمله
 املدراء التنفيذيون . ٣
ر الس من سيكونون مدراء تنفيذيني فقط من بني الذين يظن أم قادرون على أن تكون يتعين أن خيتا ١ – ٣

  .لديهم رؤية شاملة مل أوضاع املؤسسة ومصاحلها
  .جيب أالَّ تتجاوز عقود اخلدمة للمدراء ثالث سنوات من دون موافقة املسامهني ٢-٣
فاظ باملدراء الذين بوسعهم تصريف أعمال املؤسسة جيب أن تكون معدالت املكافآت كافية جلذب ولالحت ٣-٣

ويتعني أن تكون الرواتب منفصلة عن مكافآت التميز يف األداء، كما جيب أن تكون أسس قياس األداء . بنجاح
  .واضحة

  جيب أن ختضع خمصصات املدراء التنفيذيني لتوصيات جلنة املكافآت اليت تشكل كلياً أو غالبها من األعضاء غري٤-٣
  .التنفيذيني

   اإلدارة العليا -٤



 
١٦١

ويتعين أن يكون هلؤالء األفراد . تتكون اإلدارة العليا من جمموعة أساسية من املوظفني املسؤولني عن املؤسسة ١-٤
  .اخلربات الضرورية إلدارة العمل حتت إشرافهم

قعهم الوظيفية كما جيب عليهم جيب أن يضطلع كبار املوظفني مبهمة اإلشراف وفق مستويام اإلدارية وموا ٢-٤
  .مراقبة املوظفني اآلخرين يف الوظائف املهمة باملؤسسة

  .جيب أن ال يقرر يف القضايا اإلدارية املهمة شخص واحد ٣-٤
  .جيب أالَّ تنغمس اإلدارة العليا مباشرة يف اختاذ قرارات العمل ٤-٤
  العاملون. ٥
ملؤسسة وأهدافها، واألسواق اليت تعمل فيها واملخاطر اليت جيب أن يكون جلميع العاملني فهم ألوضاع ا ١-٥

  .جتاها
الداخلي ألعمال املؤسسة ألن ذلك جزء من كوم  جيب أن يكون مجيع العاملني مسؤولني عن التحكم ٢-٥

  .حماسبني على حتقيق أهداف املؤسسة
والصالحيات لتأسيس ولتشغيل ولرقابة نظام يتعين أن يكون للعاملني املعرفة الضرورية، واخلربات واملعلومات  ٣-٥

  . العمل وطرق التحكم الداخلي
  الس الشرعي . ٦
  .جيب أن يتأكد الس الشرعي من أن األعمال احلالية للمصرف تتماشى مع املبادئ الشرعية ١-٦
  .نتج مع الشريعةوعندما تدخل املؤسسة منتجاً جديداً، يتعني أن يتأكد الس الشرعي من توافق هذا امل ٢-٦
يتعين على الس الشرعي أن يراقب ويشرف على مجيع القضايا اليت قد يكون فيها جتاوز للقيم اإلسالمية  ٣-٦

  .واليت قد تشمل قضايا البيئة، وحتاشي التعامل يف منتجات بعينها وخدمات قد يظهر أا ممنوعة شرعاً
  املدققون. ٧
بأن املدققني الداخليني واخلارجيني هم وكالء يضطلعون مبهام ذات أمهية جيب على جملس اإلدارة أن يقر  ١-٧

  .وجيب أن تكون أمهية التدقيق الداخلي معروفة على مجيع املستويات يف املؤسسة املالية. وحساسية



 
١٦٢

 ترد جيب أن يستفيد جملس اإلدارة من أعمال املدققني، وأن يعتربها حتققاً مستقالً من صحة املعلومات اليت ٢-٧
  .للمجلس من اإلدارة التنفيذية عن عمليات وأداء املؤسسة

وجيب على رئيس املدققني، وبصفة . يتعين أن تكون هنالك تدابري لتعزيز استقاللية ووضع املدققني الداخليني ٣-٧
  .مباشرة لتأكيد استقالليته] أو للجنة التدقيق التابعة للمجلس[خاصة، أن يرفع تقريره لس اإلدارة 

  .جيب أن تتم االستفادة من النتائج اليت يتوصل هلا املدققون حاالً وبفعالية ٤-٧
  .جيب أن يشترك املدققون اخلارجيون يف تقييم فعالية آليات الرقابة الداخلية ٥-٧
  .على اإلدارة أن تعاجل فوراً املشاكل اليت يشري إليها املدققون ٦-٧
  احملاسبة والرقابة . ٨
  . الس أن يقدم تقييماً متوازناً وواضحاً عن أوضاع املؤسسة ومستقبلهايتعين على ١-٨
حيق جلميع املدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني االطالع على وثائق جملس اإلدارة ومراسالته، وعندما ترد  ٢-٨

  .ات بأكملهااستفسارات من األعضاء غري التنفيذيني، يتعين اختاذ خطوات فورية استجابة هلذه االستفسار
يتعين على الس أن يصون نظام الرقابة الداخلية وأن يبقيه نظاماً سليماً حلماية مصاحل املسامهني وموجودات  ٣-٨

  .املؤسسة
  .على الس التأكد من أن العالقة مع املدققني عالقة موضوعية، ومهنية وشفافة ٤-٨
 تنفيذيني على األقل مع وجود شروط مرجعية وواضحة على الس تشكيل جلنة تدقيق من ثالث مدراء غري ٥-٨

مكتوبة خاصة بصالحيات هذه اللجنة ومهامها، وجيب أن يكون من بني املهام الرئيسية هلذه اللجنة مراجعة التقارير 
فصل املدققني الداخليني / املالية للمؤسسة واإلشراف على هذه التقارير وعلى آليات الرقابة الداخلية، وتعيني

  .اخلارجيني، وأن تتسلم مجيع املعلومات الضرورية املتعلقة بالتقيد بالسياسات، واللوائح والنظم يف وقتهاو
على املدققني اخلارجيني تقدمي تقريرهم وبطريقة مستقلة للمسامهني متشياً مع نظام املؤسسة ومع القواعد املالية،  ٦-٨

  .ن جملس اإلدارة يضطلع مبسؤولياتهكما جيب عليهم التأكد كذلك وبطريقة مستقلة من أ



 
١٦٣

  سياسات التعويضات. ٩
املخصصات اليت تكون مسؤولة عن وضع سياسة / ميكن أن ينظر جملس اإلدارة يف تشكيل جلنة التعويضات ١-٩

  .التعويضات واليت ستشرف على خمصصات اإلدارة العليا وكبار املوظفني اآلخرين
ويضات أعضاء اإلدارة العليا، وكبار املوظفني اآلخرين، وأن يتأكد من أن  على جملس اإلدارة أن يوافق على تع٢-٩

  .هذه التعويضات تتفق مع ثقافة املصرف، وأهدافه، وإستراتيجيته، وبيئته الرقابية
 جيب أن يكون هنالك ربط بني احلوافز وإستراتيجية العمل ملنع التنفيذيني من التركيز على حجم األعمال دون ٣-٩

عيتها وكذلك عدم تشجيعهم على النظر إىل الرحبية قصرية األجل دون اعتبار لنتائج املخاطر القصرية النظر لنو
  .والطويلة املدى

وألجل منع احلوافز اليت قد تقود إىل الدخول يف أعمال ذات خماطر مفرطة، يتعني وضع سلم الرواتب يف ضوء  ٤-٩
  . ال تؤدي إىل االعتماد على اإلجناز قصري األجلويف نطاق السياسة العامة للعمل باملؤسسة، وبطريقة

  اجتماعات جملس اإلدارة . ١٠
واجتماعات الس .  اجتماعات الس الكاملة جيب أن تنعقد من حني آلخر، مبا ال يزيد عن كل ستة أشهر١-١٠

االجتماعات من خالل  أو »الورقية«الكاملة تعين االجتماعات اليت حيضرها املدراء فعالً وال تعين االجتماعات 
  .املكاتبات

وباستثناء احلاالت الطارئة، يتعني أن يتسلم مجيع املدراء بالس اإلعالن عن أي من االجتماعات قبل وقت  ٢-١٠
  .كاف حبيث ميكنهم حضور االجتماع املعلن عنه

كملها، جلميع املدراء قبل  وباستثناء احلاالت الطارئة، جيب إرسال أجندة االجتماعات والوثائق املصاحبة بأ٣-١٠
  ].أو خالل فترة يتفق عليها الس[مخسة أيام على األقل من اليوم احملدد الجتماع الس 

 يتعين االحتفاظ جبميع وقائع االجتماع لدى أمني االجتماع املعني، وأن هذه الوقائع تكون مفتوحة للفحص ٤-١٠
  .ضو السيف أي وقت خالل ساعات العمل بعد طلب يصل من ع

 جيب أن تعكس وقائع االجتماع احملدد بوضوح اآلراء اليت قد يقول ا املدراء غري التنفيذيني واملستقلني واليت ٥-١٠
  .قد تتعارض مع آراء املدراء التنفيذيني



 
١٦٤

ء، وإن كان هنالك موضوع سينظر يف الس ويرتبط بتعارض املصاحل ألحد كبار املسامهني، أو أحد املدرا ٦-١٠
  .جيب أن جيتمع الس بأكمله، وأن ال ينظر يف املوضوع من خالل املراسالت أو اللجان

   التقرير السنوي، واإلفصاح عن املعلومات وشفافيتها -١١
إا مسؤولية املدراء إعداد القوائم املالية اليت تكشف بوضوح عن حالة وشؤون الشركة عند اية السنة املالية  ١-١١

  .األرباح واخلسائر هلذه الفترةوتبني كذلك 
  . االحتفاظ بسجالت حماسبية كافية، والرجوع للمعايري احملاسبية املطبقة٢-١١
  . جيب أن تضمن املؤسسات يف التقارير السنوية شرحاً لكيفية تطبيقها للمبادئ العامة عن اإلدارة املؤسسية٣-١١
  .خلي الفعالجيب الكشف عن كيفية محاية النظام الرقايب الدا ٤-١١
 جيب أن يكون هنالك إفصاح كامل وواضح جلميع ما يتمتع به رئيس وأعضاء جملس اإلدارة، مبا يف ذلك ٥-١١

جيب اإلفصاح بالكامل يف التقرير السنوي ويف حسابات .  إن وجدت–املسامهة يف أموال التقاعد، وأسهم اخليارات 
  .و أي مدفوعات أخرى، تدفع للمدراء غري التنفيذيني املستقلنياملؤسسة، عن املصروفات، أو أي نثريات مستردة، أ

. جيب الكشف عن فترات تعيني املدراء غري التنفيذيني وذلك يف التقرير السنوي ويف حسابات املؤسسة ٦-١١
  .وجيب أن يكشف الس كذلك عن املدراء غري التنفيذيني الذين ميكن اعتبارهم مستقلني

ن يكشفوا عن مسؤوليتهم يف إعداد احلسابات إىل جنب إعالن املدققني عن مسؤوليام جيب على املدراء أ ٧-١١
  .جتاه تدقيق احلسابات

جيب االهتمام بالتقارير، وبتوصيل املعلومات للمسامهني اآلخرين، وذلك بغرض التأكد من الشفافية  ٨-١١
بادئ اإلسالمية عالوة على سياسات التوظيف، ويتعني أن تشمل هذه التقارير واملعلومات قضايا ختص امل. واملساءلة

  .وقضايا البيئة احمليطة، والقضايا اليت قد تثري حساسيات شرعية
  : إن اإلفصاح العام مطلوب يف ااالت التالية٩-١١

  ]. وجلانه، مؤهالت أعضائه، عضويته،حجمه[هيكل جملس اإلدارة ] أ[
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  ]ياا، ومستويات إعداد التقارير، ومؤهالا وجتارامسؤول [)١(هيكل اإلدارة العليا التنفيذية ] ب[
  ].هيكل خطوط العمل، والصفة القانونية[اهليكل التنظيمي األساسي ] ج[
  ]سياسات املخصصات، تعويضات التنفيذيني، العالوات[معلومات عن هيكل احلوافز يف املؤسسة ] د[
مثل األفراد [واألطراف األخرى ذات العالقة طبيعة نطاق املعامالت مع اجلهات التابعة للمؤسسة ] هـ[

  ].والشركات التابعة اليت هلا تأثري على املؤسسات
  ميثاق القيم . ١٢
  . جيب على املؤسسة أن تأخذ مبيثاق القيم اخلاص ا، وتطبقه كجزء من اإلدارة املؤسسية فيها١-١٢
ني يف املصرف دف بث الثقافة والقيم  يتعني تطوير ميثاق القيم بطريقة تسمح مبشاركة مجيع املسامه٢-١٢

  .اإلسالمية بينهم
  .جيب أن يقيد ميثاق القيم مجيع من هلم عالقة باملؤسسة بأرفع معايري السلوك ٣-١٢
  . جيب أن جيد ميثاق القيم االلتزام الكامل من جملس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذي للمؤسسة٤-١٢
٥-١٢ الً حىت يقدم دليالً إرشادياً واضحاً عن السلوك املرجو من مجيع يتعني أن يكون ميثاق األخالق مفص

  .العاملني

                                                
   .التنفيذية إضافة توضيحية من املترجم:  كلمة)1(
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 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
  :تأسيسه

تنفيذا للقرار ) م١٩٨١(هـ ١٤٠١تأسس املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب مبوجب قرار جملس املديرين التنفيذيني للبنك اإلسالمي للتنمية عام 
 ١٤(هـ ١٣٩٩س حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية يف اجتماعه السنوي الثالث الذي انعقد يف العاشر من ربيع اآلخر عام  الصادر عن جمل٩٩-١٤/رقم م

  ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣وقد باشر املعهد أعماله عام ). م١٩٧٩ آذار /من مارس 
  :هدفه

 ألحكام الشريعة الية واملصرفية يف الدول اإلسالمية، وفقاًالغرض من إنشاء املعهد هو إجراء البحوث الالزمة ملمارسة النشاطات االقتصادية وامل
  .اإلسالمية، وتوفري وسائل التدريب للمشتغلني يف جمال التنمية االقتصادية بالدول األعضاء بالبنك 

  :وظائفه
  :أنيطت باملعهد الوظائف والصالحيات التالية

  .طبيق الشريعة اإلسالمية يف ااالت االقتصادية واملالية واملصرفية تنظيم وتنسيق البحوث األساسية بغرض تطوير مناذج وطرق لت) أ
توفري التدريب للموظفني املهنيني وتنمية قدرام يف جمال االقتصاد اإلسالمي تلبية الحتياجات هيئات البحوث واهليئات اليت تطبق الشريعة ) ب

 .اإلسالمية يف معامالا
  .الت النشاط التنموي يف الدول األعضاء يف البنك تدريب املوظفني العاملني يف جما) ج
  .إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر املعلومات يف ااالت املتصلة مبيادين نشاطه ) د

  .القيام بأية أعمال أخرى تساعده على حتقيق هدفه ) هـ
  :هيكله التنظيمي

ومن الناحية . كما أن جملس املديرين التنفيذيني للبنك هو السلطة العليا اليت ترسم سياساته  رئيس املعهد، -  أيضا -رئيس البنك اإلسالمي للتنمية هو 
 :ويتألف املعهد من ثالث شعب فنية هي.  يضطلع مبسئولية اإلدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك بالتشاور مع جملس املديرين التنفيذيني:اإلدارية

  .والتنمية، الصريفة والتمويل اإلسالمي، التدريب، املعلومات، واخلدمات اإلدارية االقتصاد اإلسالمي والتعاون 
  :مقره

  .يقع املعهد ضمن املقر الرئيسي للبنك اإلسالمي يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية 
  :عنوانه

  البنك اإلسالمي للتنمية
  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

  كة العربية السعودية اململ٢١٤١٣ جدة ٩٢٠١: ب.ص
  بنك إسالمي:  برقياً– ٦٣٦٦٨٧١ / ٦٣٧٨٩٢٧ : فاكسيميلي-٦٣٦١٤٠٠ :هاتف

E-mail: IDB@ISDB.ORG Home page: HTTP:// www.IRTI.ORG  
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