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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

قُ ل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً لِ َكلَِماِت رَبِ ي َلَنِفَد اْلَبْح ُر قَب ْ لَ نَن َننفَ َد  "

لِِه َمَدداً  ُلُكْم يُ وَح    *َكلَِماُت رَبِ ي َوَلْو ِجْئنَ ا بِِمث ْ قُ ْل إِنََّما نَنَ ا َبَشٌر مِ  ث ْ

إِلَ  يَّ نَنََّم  ا إَِلُمُك  ْم إِلَ  ٌه َواِح  ٌد فََم  ن َك  اَن َيْرُج  و لَِ َ  اء رَب ِ  ِه فَ ْلَيْعَم  ْل َعَم   ً  

 "َصاِلحاً َوال ُيْشرِْك بِِعبَ اَدِة رَب ِِه نََحداً 
 سورة الكمف  -110-109  اآليتان                                         
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 ملخص البحث

عامثة   سثررارييي اإمكانيثة صثيا ة  يثرر مصارف اإلسالمية بحث  حوكمة ال

للحوكمة للمصارف اإلسالمية بهرف إييار حلول للرحريات الراخليثة والخارييثة الرث  

 المصارف. هذهرواي  

بثثرت رراولثث  رثث  روادثثر عريثثري رثث  مصثثر رثث  إ ثثار  احثثري  االحوكمثثة ركثثررعثثر     

ر بيق هذا الفكر العثالم  لرحسثيم مسثروأل اءراإل اإلرارأل واسثرخرام  كثاراي ايرصثارية  

إسررارييية شثاملة ررسثه هيكثل  رعربرالحوكمة  لرحسيم المسار االيرصارأل المحل ،  و

اسب  ومال  عمل الشركات والمصارف ر  إ ار اسرخراه  نظاه تخالي  وإرارأل ومح

ويرحثثول  .. رشثثير يلهثثل ايرصثثاريات هثثذه الشثثركات والمصثثارف إلثث  ايرصثثار السثثو 

ويقضثث  علثث  الفسثثار ويحقثثق االسثثرقرار ... بااليرصثثار الثثو ن  لاليرصثثار الرنارسثث  

 .والنمو

ررركز الحوكمة عل  ميموعة مم المبارئ الرديسية العامة رمكم مثم اسثرنرا  

لشركات والملسسات والبنوك، هذه المبارئ اءربع هياكل عمل لر وير ايرصاريات  ا

ويمكثثم ر ويثثع هثثذه المبثثارئ ءأل .. هثث ا المسثثدولية والشثثفارية والمسثثاإللة والعرالثثة 

 شركة تو مصرف.

الحوكمثثثة بمباردهثثثا وخصادصثثثها الرثثث  عرضثثثنا لهثثثا مثثثم مسثثثدولية ومسثثثاإللة 

يرصثثثار وشثثثفارية وعرالثثثة ررفثثثق وروب اإلسثثثاله  بثثثل هثثث  مثثثم المبثثثارئ اءساسثثثية لال

 اإلسالم  ر  العمل.

المصارف اإلسالمية رم ثل عصثا االيرصثار اإلسثالم  وتمثل المسثلميم رث  و

الرعامل بثروم ربثا واالسثر مار بمثا يرفثق مثع الشثريعة اإلسثالمية ولهثا رور ايرمثاع  

 وايرصارأل ورين  رادر ر  رعه الميرمعات اإلسالمية.

ت الراخلية والخاريية الرث  المصارف اإلسالمية العرير مم الرحرياهذه رواي  

حققرثث  مثثم نيثثاب بثثل ورهثثرر كيانثثات يادمثثة بالفنثثاإل ورهثثرر الثثرور االيرمثثاع   رهثثرر مثثا

 وااليرصارأل للمصارف اإلسالمية ر  رعه المشروعات الو نية. 

 ررم ل ر  ميموعة مم الرحريات الراخلية والخاريية وه  كما يل ا الرهريرات هذه 
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 IIبازل -          الرشغيلية والشرعية       الرحريات الملسسية و -    

 العولمة -إراري المخا ر                                               -    

 الكيانات الكبرى-الفيوي الركنولويية                                           -    

 كررونيةلالصيررة اال-المنارسة                                                      -    

 سبرمبر. 11تحرا   -ر وير الكفاإلات                                              -    

سررارييية عامة لحوكمثة المصثارف اإلسثالمية ررفثق مثع الشثريعة اايررحت الباح ة 

حقق مبارئ وضثواب  الحوكمثة ورحثاول إييثار حلثول لموايهثة الرحثريات اإلسالمية ور

 الر  رواي  المصارف اإلسالمية.

سررارييية رركوم مم ميموعة مم االسثرراريييات المرخصصثة رسثع  هذه اال 

.. يمكثم إيمالهثا لرحقيق هررها ر  موايهة الرحريات ورحويلها إل  ررص للنمو والبقاإل

 ل اريما ي

 الر وير اإلرارأل. سررارييي ا 

 زياري القرري الرنارسية. سررارييي ا 

 إراري المخا ر. سررارييي ا 

 ر وير الموارر البشرية. سررارييي ا 

 نشر الوع  االيرصارأل اإلسالم . سررارييي ا 

 الركنولوييا واالرصاالت. سررارييي ا 

 الرعاوم واالنرما . سررارييي ا 

تم ركوم االسرراريييات شاملة لكارة الحلول وااليرراحات لموايهة رحريات  ايرهرتوير 

 المصارف اإلسالمية  ر  محاولة لرعه المصارف اإلسالمية وبالرال  رعه االيرصار اإلسالم .

يُ َيِميعاً إِلَْيِ  يَْصعَرُ اْلَكِلُه ال َّ  يَ رَِللَِّ  اْلِعزَّ   ي ُِا َواْلعََمُل ويقول رعال " َمم َكاَم يُِريرُ اْلِعزَّ

اِلُح يَْررَعُ ُ"  سوري را ر 10يةآ الصَّ

 وهللا ول  الروريق.                                              

 الباح ة                                                                        

 وراإل عبر العزيز شريف حامر                                                            
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 فهرس الرسالة

 تمهيد : الدراسات السابقة.               

 الباب األول:الحوكمة فلسفة القرن الحالي. -1

 .خصائصهاالحوكمة و مفهوم الفصل األول:1/1    

  األول:مفهوم الحوكمة.المبحث  1/1/1        

 المبحث الثاني:مبادئ الحوكمة.                                           1/1/2        

  المبحث الثالث:أهمية الحوكمة.1/1/3        
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 تحديات الحوكمة. للحوكمة الفعالة، اإلطار المؤسسيالمبحث الخامس: 1/1/5        

 :الحوكمة من منظور اسالميالفصل الثاني: 1/2     

 .مبادئ و أخالقيات االقتصاد اإلسالمي في  العملالمبحث األول:  1/2/1    

 المبحث الثاني: الحوكمة أساس المنهج اإلسالمي. 1/2/2    

 .تحديات و فرص  الباب الثاني: المصارف اإلسالمية -2 

 الفصل األول:المصارف اإلسالمية و التحديات المعاصرة.           2/1     

 .المبحث األول:مفهوم المصارف اإلسالمية 2/1/1          

 المبحث الثاني:أهداف المصارف اإلسالمية 2/1/2     

                                      .المبحث الثالث:التحديات المعاصرة للمصارف اإلسالمية 2/1/3     

 .المطلب األول :التحديات الداخلية2/1/3/1          

  المطلب الثاني : التحديات الخارجية. 2/1/3/2              
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 السادس : االيزو الملحق
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 اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التاسع:الملحق 
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 الملحق الحادي عشر: المؤسسات المالية اإلسالمية

 : دليل حوكمة المصارف اإلسالمية رالملحق الثاني عش          

 المراجع     
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                                      ثالثا: مواقع وارتباطات مفيدة

18 

29 

32 

33 

39 

48 

53 

56 

62 

63 

79 

86 

88 

89 

103 

108 

110 

123 

135 

170 

174 

177 

180 

181 

183 

185 

188 

195 

196 

199 

202 

203 

206 

210 

220 

237 

237 

249 

251 

 



 
 

7 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

 

 

 قدمةم

فد  يسود العالم موجة من االهتمام المتزايد  ااتتادادياا الد              

الفسدداد اادا و  المددال   المياوددخ   اوالتدد   الدد و  تنددام ظدد  

اليالدة يؤدو مخاشرة إل  الفساد االتتاادو  من ثم يؤدو إلد  تد    

 المعيشية للمواطن.

 الد يمرراط  اليكدم الادالو  اليكدم  ااصدل  مع صيياا       

ظهرا صيياا تطالد  انرد  مخداد اا اتتادادية  اجيدة تامد  اهدا 

هيكلدة الدن م  إعدادة إل الع ي  من ال     تسع  ه ه المخاد اا 

  م ديمرراطية تتمتع االشفافية  الع الدة  إل االتتاادية  تيويلها 

 تر م. تضعها عل  ولم النمو  ال

فدد   مددع ا تشددا  ثرافددة العولمددة  شدديوم ماددطلياا مسددتي ثة        

 هددو  (      ( GOVERNANCEعالمنددا اليددوم ظهددر ماددطلو اليو مددة

 اادا ةالت  تي د العلتدة ادين   الروا ينمجموعة من الرواع   المعايير 

الع الدة  الشدفافية  امدا ييرد   إطدا  أصياب المادالو المتتلفدة فد  

 النمو االتتاادو  العائ  االجتماع .

ترتكز اليو مة عل  أ اعة   ائز  ئيسية  ه  تمثد  مخادئهدا       

لة  هد ه الر دائز هد  اء ه  الع    الشفافية  المسئولية  المس

 منهج عم  اليو مة لكافة الرطاعاا.

 خيدرة  أهميدةاليو مة لما لهدا مدن  ارهو ع اريعتخر ه ا الع     

فدد  مواجهددة المتدداطر التدد  تتعددرص لهددا االتتاددادياا فدد  الدد    

  اافددل ء  اتاصددة اعدد  اال هيددا  اة  الناميددة علدد  السددومددالمتر 
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لكخرياا الشدر اا فد  العدالم ممدا أثدر اادو ة  خيدرة علد  اهتدزا  

 ه ه ال   . ااتتااديا

اد ة  اجيددة لدد يهم اليو مددة  فكددر ج يدد  علدد  ال ددرب  مخدد   

 ان ددرة  ااوددلميةييددا لون  رلهددا للدد    الناميددة امددا فيهددا الدد    

 ااولم فكر اليو مة ه      المنهج  نأموضوعية مياي ة  ج  

ن الع الدة  الشدفافية التد  أ ف  المعداملا االتتادادية  الماليدة  

 د   أ واعد  الفساد اكافة  الرشا ى ميا اة   اوما ةتعن  الا ق 

ال و  وم  هللا لعخداده   لمدا ااتعد  ا عند   ااولممنهج  ه ا هو

 . زل  اهم الكوا ث

إن اليو مة هد  عدودة إلد  المدنهج ااودلم  الادييو الد و          

  يير  الرت  للشعوب. يير  النمو االتتاادو  ييا ب الفرر

مددع تزايدد  المندداداة اامتيدداا متتلدد  الرطاعدداا االتتاددادية      

الرطام المادرف  هدو عاد  االتتاداد فد   افدة  أنو مة  ج  للي

 ط ا  الخ ء ف  اليو مة لكافة تطاعات .وال     هو المن

يعتخددر  جددود   ددام ماددرف  صددي   وددليم امدد  الر ددائز       

االتتادادية  وسداااوواوية لسلمة عم  الشر اا   افدة المؤ

 السديولة  الدل مان الرطام المادرف  يدوفر  أ  المدا  ف  المالية،

  موها. لعملياا الشر اا  

فد  الن دام المادرف   ا  هام ا  أمريعتخر  جود اليو مة الجي ة      

العولمددة  تيريددر فدد  ظدد  تيدد ياا  اتاصددة فدد  الدد    الناميددة 

  فكددر اال دد ماجاا  االوددتيوا  IIاددا    ياا  تيدد ةاووددواق الماليدد

 المتاطر االئتما ية ، مدن تعرص الماا ف لر    خير من الت ا ااا  

 امية أارو فان الفساد اادا و  المدال   المياودخ   اوالتد  

اا ال    النامية إل  هزاا إل  تعرص اتتاادا أيض  االتتاادو أدو
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عنيفددة تضددر ااددو ة مخاشددرة اددالمواطن  مسددتوو المعيشددة الدد و 

 يعيش .

الت   المارف م  مؤوساا الرطام أ ااولميةالماا ف  اما أن       

  إدا تهددافدد  جميددع تعاملتهددا   شدداطاتها االوددتثما ية  تيددا   االلتددزام

المجتمدع  اأه اف مراص ها    لك  ااولميةاالشريعة  إعمالهالجميع 

دااليا  اا جيا  اهم ما يميز الماا ف ااولمية ه  اع ها  ااولم 

ُ اْلخَْيَع َ َمرََّم الرهِّاَاأََم َّ ا  ول  تعال "عن المعاملا الراوية التزاما ار                                                                        .  "ّلله

 وو ة الخررة   275من اآلية                                                                              

ف  ه ا ااطا  تعم  الماا ف ااودلمية علد  اجتد اب المد اراا      

توظيفهددا طخرددا لادديو التمويدد  يددتم  توظيفهددا  اوددتثما ها   المتتلفددة 

...( اااضدافة إلد  السدلم.–المراايدة –ااولم  المتتلفدة االمضدا اة 

مدن   توظي  اوموا  التاصة االمسداهمين إلد  جا د  مدا تياد  عليد

    الريدام اداا مارفية  تسع  هد ه المادا ف إلد  من ا م عموالا

اتتاادو  اجتمداع   ائد  امدا يتمشد  مدع الشدريعة ااودلمية  لرد  

أصخي  الاناعة المادرفية ااودلمية صدناعة ماليدة ميترفدة  من مدة 

عل  الاعي ين العراد   الد  ل   لد يها د   تيدادو فد  تيريد  النمدو 

الو ع د المادا ف  المؤوسداا  عملئها  ت  متطلخاا او اا   تيري  

اطخرددا اماددائياا الخنددك  مؤوسددة 271الماليددة ااوددلمية مددوال  

 .(2003عام  ااولم  للتنمية

الع ي  من اال جا اا  ااولمية لر  مرر  الاناعة المارفية     

ف  د  ها  نتيجدة  ا   اضي ا  تراجع ة لكن  لمظ ف  السنواا اواير

لخعض التي ياا ال االية مث  ووء اادا ة  ع م الر  ة عل  النمدو 

ئ  اتتادادية مسدت امة  ميدا الا جد ب المسدتثمرين ا تيري  عو

فد  ظد  المنافسدة  يدر المتكافئدة مدن   مراعاة ماالو المودعين
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 فدد  ظدد  الياجددة إلدد  تطددوير الكددواد   الخنددوا الترلي يددة العالميددة

الخشرية اما يتناو  مع التر م التكنولوج  العالم   امدا يسداع  

 .عل  تضيي  الفجوة التكنولوجية

إل  جا   المتاطر أ  التي ياا التا جية من العولمة  اا             

II االلكتر  يددة  إ شدداء من مددة التجددا ة العالميددة  تيريددر    الادديرفة

اومدوا   اال د ماجاا    ءلنرد  العدالم   مر دة ا تردا   أوواق ا

ودختمخر  مهاجمدة 11إل  جا   أمد اث  وتيو اااا المارفية   

 أو  يان اتتاادو إولم .

ال االية  التا جية التد  تلرد  ا للهدا  ف  ظ  التي ياا       

إل   يا داا  ا  مريري ا  عل  العم  المارف  ااولم   تمث  ته ي 

 اجية  لها أهمية  خيدرة فد  دعدم فكدر االتتاداد ااودلم  تخدر  

 :ليو مة ف  الماا ف ااولميةل ملئمة اوتراتجيةالياجة 

ْارَِّجدْ  لِّلنَّدا ِّ  
ُ
مَّدةخ أ
ُ
* اما يتماش  مع تول  تعدال  "  ُ ندُتْم َاْيدَر أ

ِّ  تَددددْأُمُر َن اِّدددداْلَمْعُر فِّ َ تَْنَهددددْوَن َعددددنِّ اْلُمنَكددددر ُنددددوَن اِّدددداّلله                                                      "َ تُْؤمِّ

 (.110عمرانا آ  

تتناودد  مددع تيدد ياا المسددترخ  مددن أجدد  دعددم  *إوددتراتيجية 

  إدا ة اهددا   االوددتثما اا مدد اراتها  يددادة  ااوددلميةالماددا ف 

 .العالم ااولم المتاطر  تيفيز النمو ف  

  الع الدة يرد  تواج  التي ياا ال االية  التا جيدة  ت *إوتراتيجية 

 لودتررا   النجدا  سع  لتيا ب الفساد   الرشا ى  ت الشفافية  

امدا يتناود  مدع ثرافتندا ااودلمية  يتد م   للماا ف ااودلمية

 .الشعوب ااولمية

 الخيث تتمث  ف : طخيعة مشكلة عل   لك فان 
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 ته د العم  ف  المادا ف التي ياا ال االية  التا جية الت  

  .ااولمية

   ال    ال و تلعخ  اليو مة امخادئها  مفاهيمها  اما يتماشد

 مع الشريعة ااولمية.

  

   ميا لة العخو  االماا ف ااولمية من التي ياا اليالية إلد

 االوتررا   النمو اما يتد م اوهد اف االتتادادية  االجتماعيدة

  .للشعوب ااولمية

 الخيث:ه ف     

يه ف الخيدث إلد  إيجداد إطدا  مو مدة مناود  يتناود  مدع      

الماددا ف ااوددلمية   د  هددا فدد  المجتمددع ااوددلم  لمواجهددة 

العالميددة  المنافسددة فدد  السددوق الماددرفية  الفجددوة  التيدد ياا

 اتاصة ف  ظد   الت  ته د  يا ها  اوتررا ها التكنولوجية الكخيرة

ااودلمية الهجمة الشروة من ال رب علد  الكيا داا االتتادادية 

المؤوسداا وعيا لتعزيدز   تطدوير  II ميا لة االلتزام امعايير اا   

التيو  إل  مؤوساا مادرفية  اا  تيري    ااولميةالمارفية 

اعدد  اتتاددادو  اجتمدداع   تنمددوو  اوددتثما و عمددل اأمكددام 

تيويددد  تيددد ياا الادددناعة المادددرفية ل   الشدددريعة ااودددلمية

امدا يتد م االتتاداد ااودلم   يد عم  لنمولااولمية إل  فرص 

 .الشعوب ااولمية

 :م  د الخيث

يتنددا   الخيددث الماددا ف ااوددلمية  مخادئهددا  يطخدد  إطددا       

اليو مة ال و يتناو  مع الشريعة ااودلمية  تادو  هد ا ااطدا  



 
 

12 
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يتعددرص الخيددث للتيدد ياا التدد  تواجدد   للماددا ف ااوددلمية  لددن

 الرطام المارف  الترلي و.

 نهج الخيث:م  

مددن اددل  اوددترراء  ينددتهج الخيددث المددنهج االوددتررائ        

االتتادادو فد  مجدا   اودبالتد  تضدمنها  تيلي   تائج ال  اودة 

مدن تيد ياا  ااودلميةاليو مة  التي ياا الت  تواجد  المادا ف 

 إلد داالية  اا جية  المشا   الت  ته د  يا ها  ضر  ة الياجدة 

التد   ااودلميةالمادا ف  اصدل مو مة الماا ف  اتجاه صييو 

 تمث  عا  اليياة االتتاادية .

اوددترراء ال  اودداا السدداارة  صددوال  إلدد  يسددتن  الخيددث         

  ااطا  ولميةاالتي ي  موضوع  للتي ياا الت  تواج  الماا ف 

 .المناو  لليو مة الت  تواج  مث  ه ه التي ياا

  فر ص الخيث:   

 :ت اآلالخيث يفترص       

، اال ة الادعواة تهد د اا هيا هدا تي يااخ  ااولميةتواج  الماا ف  

لمواجهدة  ودتراتيجيةا تخدام اليو مدة اضدر  ة ال و يرتضد   اومر

هدد ه التيدد ياا  توجيدد  الماددا ف ااوددلمية فدد  اتجدداه النمددو 

 االودددتررا   النجدددا  فددد  أداء د  هدددا االتتادددادو  االجتمددداع  

 المنشود.

  ينرسم الفرص إل  :

 لية  التا جية للماا ف ااولمية.التي ياا ال اا -أ

  اليو مة ف  علا ه ه التي ياا. د   -ب 

 اطة الخيث:
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 امدا أصدخو  ااودلميةيتنا   الخيث اليو مدة فد  المادا ف     

لليو مة مدن اهتمدام متزايد  فد  العدالم مدع ميا لدة تطخيد  فكدر 

 اليو مة ف  مواجهة التي ياا الت  تواج  الماا ف ااولمية.

فدان للخيث  لتيريد  هد ف الخيدث  اوواو  الاتخا  الفرص   

 يل : ما  اااينتمهي    ينرسم إل  الخيث 

 ال  اواا الساارة  تمهي :

 :اليو مة فلسفة الررن اليال .الخاب او  -1

 فا  تمهي و : ال  اواا الساارة. 1/1         

 الفا  او  :اليو مة  ماهيتها. 1/2         

  .الفا  الثا  :اليو مة ف  ااولم1/3         

                

 : الماا ف ااولمية.الخاب الثا  -2

 الفا  او  :الماا ف ااولمية  التي ياا المعاصرة. 2/1      

الفادددد  الثا  :إوددددتراتيجية اليو مددددة فدددد  الماددددا ف   2/2      

 ااولمية.

 التلصة. 

 .التوصياا 

 .النتائج 

 . الملم 

 .المراجع 

 : الدراسات السابقةتمهيد 

  1المعاصرة"بعنوان"المصارف اإلسالمية وأهم التحديات   :الدراسة األولي

                                                 
كلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات  -المالية اإلسالمية تالمؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسا د.عبد العزيز شاكر حمدان(، حمدان)1

 .2005-دبي -ةالعربية المتحد
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 الدراسة مكونة من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة.  

تناولتتتل الدراستتتة فتتتي التمهيتتتد الختتتاإل بهتتتا المصتتتارف اإلستتتالمية ومفهومهتتتا        

 وخصائصها المميزة.

ستبتمبر علتي المصتارف اإلستالمية حيتث 11تناولل الدراسة في الفصل األول آثار  

سالم وجدت المصارف اإلسالمية نفستها مع الشعور الغربي المعادي لإل هأكدت علي أن

متهمة بتمويل اإلرهاب وأنشطة غسيل األموال، وتم تجميتد بعتا األرصتدة اإلستالمية 

 و كل هذا كان له تأثير سيئ علي المصارف اإلسالمية.

تنتتاول الفصتتل الثتتاني تحتتديات العولمتتة التتتي تواجتته المصتتارف اإلستتالمية وقتتد        

لعولمة ونتائجها  وأثرها علي البنوك اإلسالمية وقتد أكتد تعرض الباحث لظروف نشأة ا

 أن الحل هو اندماج البنوك اإلسالمية  لمواجهة المنافسة الشرسة في عصر العولمة

 وانفتاح األسواق. 

التتتي تواجتته المصتتارف اإلستتالمية وقتتد   IIتنتتاول الفصتتل الثالتتث تحتتديات بتتازل    

وقتد أوضتح أن هنتاك متطلبتات يجتب أن  ،  II،بازل Iأوضح وجه االختالف بين بازل 

وهتتذ   2007قبتتل  IIتلتتتزم بهتتا المصتتارف اإلستتالمية حتتتو تحقتتق التوافتتق متتع بتتازل 

 المتطلبات تمثل عبئاً كبيراً وتحديا صعبا يواجه المصارف اإلسالمية.

تناولتتتل الدراستتتة فتتتي الفصتتتل الرابتتتع اتفاقيتتتة تحريتتتر تجتتتارة الختتتدمات الماليتتتة     

والمصتترفية والتبعتتات التتتي تنتتتج عنهتتا كتحتتدي هائتتل أمتتام المصتتارف اإلستتالمية وقتتد 

أوضح بتحليتل شتامل كافتة البنتود التتي نصتل عليهتا هتذ  االتفاقيتة وفتي النهايتة أكتد إن  

اإلستتالمية يكتتون لتته دور متتؤثر فتتي صتتياغة العمتتل الجمتتاعي بتتين المؤسستتات الماليتتة 

 اتفاقيات الخدمات المالية وملحقاتها .

وفي النهاية أوضح الباحث من خالل خاتمة البحث عدداً من التوصتيات يتري أنهتا    

يمكن أن تكون ذات أثر كبير في محاولة لمواجهتة هتذ  التحتديات ويركتز فتي توصتياته 

 عي واالندماجات.علي عامل أساسي وهو فكرة العمل الجما
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 تحتتديات خارجيتتة وهتتي تمثتتل  ةوتتتري الباحثتتة أن الدراستتة ركتتزت علتتي أربعتت

تحديات هامة تواجه المصارف وأعطل  الدراستة مجموعتة متن التوصتيات الهامتة 

 لمواجهة هذ  التحديات. االتي تمثل أساس

 2"رور البنوك ر  رعزيز مبارئ الحوكمة" بعنوام :الدراسة الثانية

 رصري ررور حول محوريم تساسييم هماارراسة مخ   

تم ركثوم البنثثوك باعربارهثا شثثركة مسثاهمة عامثثة رادثري رثث  ميثال حوكمثثة  ا اءول

 الشركات مم خالل ربن  ور بيق مبارئ ومفاهيه حوكمة الشركات.

يثثثثرأل الباحثثثث  تم مبثثثثارئ الحوكمثثثثة رسثثثثهه رثثثث  رقليثثثثل المخثثثثا ر،ويرأل تم      

رخرلثثف ك يثثرا عمثثا هثثو م لثثوا رثث  حوكمثثة  اإلصثثالحات الم لوبثثة رثث  المصثثارف ال

الشثثركات ويلقثث  الضثثوإل علثث  تهميثثة المرايعثثة الراخليثثة والررييق،والرحريثثر الواضثثح 

 للمسدوليات والمهاه.

تم رشكل البنوك تحثر تروات الرغييثر اءساسثية باريثاه ربنث  ور بيثق مفثاهيه  ا ال ان 

 للرمويل.الحوكمة مم يبل الشركات باعربارها المزور اءساس  

يرأل الباح  تم النظاه المصرر  السليه هو تسا  لرورير االدرمام بصوري           

صحيحة للشثركات، ويعرقثر تم الحوكمثة تسثا  سثليه رمثنح علث  تساسث  الشثركة الرث  

 رمارس  االدرمام ويمكم تم ركوم لها بعض المزايا البنكية. 

الرث  روايث  ر بيثق الحوكمثة رث  ر  نهاية الرراسة توضح الباح  تهه المعويات    

المصارف وايررب عرراً مم الروصيات لرذليل هذه المعويات ويثرأل تنهثا  ريثق نثايح 

 لحوكمة نايحة.

ورثثرأل الباح ثثة تم الرراسثثة رعرضثثت للحوكمثثة كحثثل لثثبعض المشثثاكل القادمثثة رثث   

  وإراري المخثا ر ، المصارف والشركات مم يوانثا محثرري م ثل المرايعثة الراخليثة 

معاليثثة رثث   هثثذه الرراسثثة ترسثثحت الميثثال لمزيثثر مثثم الرراسثثات لر ويثثع الحوكمثثة و

 مشاكل ورحريات راخلية وخاريية عل  السواإل.

 3"رور البنوك ر  رعزيز تهمية حوكمة الشركات" بعنوام  الدراسة الثالثة:

                                                 
 .2005-األردن-بنك االدخار واالئتمان–د.منير محمد( ،مؤتمر حوكمة الشركات  محمد)2
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ررنثثاول الرراسثثة رور اليهثثاز المصثثرر  رثث  رعزيثثز حوكمثثة الشثثركات مثثم من لثثق تم      

البنوك ه  مصرر الرمويل لهذه الشركات وتم هذا  الرور للبنوك سثوف يثنعك  رث  ميثاليم 

 تساسييم هما ا

 سهولة الحصول عل  الرمويل الم لوا. -

 الحصول عل  الرمويل بكلفة مناسبة. -

ارخاذ البنثوك لقرارارهثا لرمويثل شثركة معينثة وتكثرت تنث   ورعرضت الباح ة آللية   

 البر مم مراعاي معايير بازل ومراعاي رسعير االدرمام الذأل يعك  حيه المخا ري.

كما تشارت الباح ة إل  عناصثر الرراسثة االدرمانيثة الرث  ييثا تم ييريهثا البنثك    

مقرررث  علث  السثرار رث  االعربثار ر بثة العميثل رث  الرسثرير و اويحقق عناصرها تخثذ

 وذلك حرى يره االدرمام ر  صوري نايحة.

 وهثثو الثثرحكه رثث  رمويثثل  هثثاه  ورثثرأل الباح ثثة تم الرراسثثة رحثثر ت عثثم يانثثا

وهث  بهثذا الفكثر رفثرح الشركات مم خالل الرعرف عل  ن ا  ر بيق الحوكمثة بهثا 

علثث  العريثثر مثثم الق اعثثات رثث  االيرصثثار وعلثث   الميثثال لروضثثيح رثثا ير الحوكمثثة

 رتسها المصارف والر  رحرا  إل  نظاه مركامل للحوكمة.

 بعنوان الدراسة الرابعة:

"A Comparative Study Between Islamic and conventional 

Banking Systems"4 

رراسثثة مقارنثثة بثثيم البنثثوك اإلسثثالمية والبنثثوك الرقليرية،ويثثر رعرضثثت الرراسثثة     

اإلسثالمية و بيعثة وخصثادص مكونثات النظثاه ءساليا الرمويثل المخرلفثة رث  البنثوك 

 المال  راخل البنوك اإلسالمية.

ورعرض الباح  للنظاه الالربوأل ر  البنثوك اإلسثالمية الثذأل يشثكل مثنه  عمثل    

 رلك البنوك مع المقارنة بالبنوك الرقليرية وروادرها الربوية .

                                                                                                                                                        
 . 2005-األردن  -ABCبنك  -أ.سوسن مسلم(، مؤتمر األردن لحوكمة الشركات مسلم) 3

4
ALAM  ( DR.MOHAMMED  N  Alma)  ،   )A Comparative Study Between Islamic and 

conventional Banking Systems         2005-كندا–اإلسالمية  المعامالت المالية ث،نشرت علي موقع مركز أبحا-
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ري المخثثا ر وتشثثار الباحثث   ل بيعثثة نظثثاه السثثو  المثثال   الثثذأل يركثثز علثث  إرا

وعمليات اإليراض، والمرغيرات المرعرري،وتهمية اإليراإلات الرث  ررخثذ رث  م ثل هثذه 

 اءمور مع الرركيز عل  تهمية  ر وير الموارر البشرية .

ورثث  نهايثثة الرراسثثة يثثره الر بيثثق علثث  بنثثوك بثثنيالريق اإلسثثالمية الرثث  حققثثت    

راض ،راسثثي  عاليثثة نايحثثة بثثيم نياحثثاً عثثم البنثثوك الرقليريثثة رثث  رقثثريه خثثرمات اإليثث

 المنشآت الصغيري ومالك  الصناعات،منظمات الرمويل.

 يثر توضثحت وررأل الباح ة تم الرراسة مقارنة بيم البنوك اإلسالمية والرقليرية و

النياب الر  حققر  المصارف اإلسالمية والرفو  الملحوظ لها ر  بنيالريق وبنثوك 

 .ح  والرراسة لمعررة عوامل هذا النياببنيالريق اإلسالمية نموذ  يحرا  للب

 5"الحوكمة من المنظور المصرفي" بعنوان :الدراسة الخامسة

رناولت الرراسة مفهوه الحوكمة بويث  عثاه ومعنث  حوكمثة الشثركات  ثه مفهثوه     

الحوكمة ر  المصارف وركثزت علث  تم حوكمثة المصثارف رركثز علث  ميمثوعريم 

 مم العوامل وهماا

 م.والراخليم والفاعل-

 م.وم الخارييوالفاعل-

 ثثه توضثثحت الباح ثثة تم الفثثاعليم الثثراخلييم هثثه حملثثة اءسثثهه وميلثث  اإلراري      

واإلراري الرنفيذية إل  يانا المرايعيم الراخلييم ويثر تلقثت الضثوإل علث  الثرور الثذأل 

 ييا تم يقوه ب  كل منهه حرى يلرأل روره ر  نياب الحوكمة المصررية.

 ر ام ريرم لوم وم الخارييولتما الفاع 

 والقوي  اإل ار القانون  والرنظيم  والرياب  وهه القواعر الحذري، و الريابة، -1

 اإللزامية.           

 رور العامة وهها -2

 شبكة اءمام وصنرو  راميم   الورادع.  –المورعوم -ت 

 شركات الرصنيف  والرقييه االدرمان . –وسادل اإلعاله -ا 

                                                 
 . 2003-القاهرة –أ.د.هالة حلمي السعيد(،بحث مقدم إلي ورشة عمل حوكمة القطاع المصرفي  السعيد)5
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ة تم تراإل الق ثثاا المثثال  والريابثثة الفعالثثة ال يمكثثم تم ركرمثثل بثثروم توضثثحت الباح ثث

 الموارر البشرية. –المعايير المحاسبية  -ركادز  ال ا  الشفارية

ور  الخالصة توضحت الباح ة تم الرحثرأل الحقيقث  الثذأل يوايث  اءسثوا  الناشثدة  

انوم بثل يمرثر ر  تم الحوكمة ال يقرصر رورها عل  وضثع ومرايبثة ر بيثق يواعثر القث

لم يرار  هذا إال مم خثالل الرعثاوم بثيم و ليشمل رورير البيدة المحي ة لرعه المصرايية

 مخرلف الق اعات.

  وررأل الباح ة تم الرراسة رعرضت للحوكمة ور بيقها عل  المصثارف بصثوري

ً واسع هناك مياالً  ير توضحت تم  ييري و للحوكمة يمكثم مثم خاللث  القيثاه بثرور  ا

 يهة الرحريات الر  رواي  المصارف. رعال لموا

  بعنوان "قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية في المملكة    :لدراسة السادسةا

 6األردنية الهاشمية"                         

 إراريررركثثز هثثذه الرراسثثة علثثى واحثثري مثثم الموضثثوعات المهمثثة الرثث  رخثثص     

البنوك اإلسالمية العاملة ر  المملكة اءررنية الهاشمية تال وه  ييثا  يثوري الخثرمات 

المقرمة مثم يبثل هثذه البنثوك حرثى رثرمكم   إرارارهثا مثم معررثة مويعهثا الرنارسث  رث  

بيدرها بهرف مساعري رلك اإلرارات على االن ال  لررع مسروى هذه الخرمات رث  هثذه 

لسثويية الرث  رقثور إلثى رعظثيه ربحيرهثا خاصثة وام البيدثة البيدة بقصر زيثاري حصثرها ا

الر  رعمثل ريهثا البنثوك اإلسثالمية رث  اءررم رسثاعرها علثى رحقيثق ذلثك والسثيما تم 

عرراً كبيرا مم الموا نيم ال ير ثا رث  الرعامثل مثع البنثوك الرياريثة  يثر اإلسثالمية 

 مم من لق رين  .

لعاملثثة رثث  البيدثثة اءررنيثثة تم ررخثثذ يوصثث  الباحثث  المصثثارف اإلسثثالمية  ا     

ميموعثثة مثثم اإليثثراإلات لرحسثثيم يثثوري خثثرمارها لكثث  ركثثوم منارسثثا يويثثا للبنثثوك 

الريارية اءخرى كما ييا عليها العمل باسرمرار علثى رحسثيم ورنويثع رلثك الخثرمات 

ه ر بثات ور لعثات عمالدهثا مثم خثالل رهثه رويهثات ورويعثات العمثالإل ريثاه دبما يال

 الر  رقرمها البنوك اإلسالمية.الخرمات 

                                                 
 . 2000-جامعة جرش األردن  -المالية اإلسالمية تد.صالح عبد الرحمن مصطفي(،دراسة نشرة علي موقع مركز أبحاث فقه المعامال مصطفي)6
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  رثثرأل الباح ثثة تم الرراسثثة رعرضثثت لموضثثوا  يثثر رقليثثرأل وهثثو ركثثري وضثثع

ً ولقثثر لمسثثت الرراسثثة موضثثوع الملشثثرات لقيثثا  يثثوري الخثثرمات المصثثررية مثثم  ا

الموضثثوعات الهامثثة الرثث  رحرثثا  إليهثثا المصثثارف رثث  إ ثثار سثثعيها نحثثو اليثثوري 

 حرير الخرمات المالية. ر  ظل ارفايية ر والرنارسية وبخاصة

 7بعنوان "المصارف اإلسالمية المبدأ والتصور والمستقبل" الدراسة السابعة:

ررناول الرراسة نظري مسرقبلية ر  عمل البنثوك اإلسثالمية والرحثول ال ثارئ     

رثث   بيعثثة عملهثثا ويلكثثر الباحثث  علثث  تم الوسثثا ة الماليثثة هثث   بيعثثة عمثثل البنثثوك 

م عثره إربثاا الوسثا ة تاإلسالمية وام هثذه الوسثا ة لهثا تهميثة كبيثري ويثرأل الباحث  

يه إنرا  ايل ، وظادف تيل ، رخول شحيحة المالية سركوم النريية النهادية لاليرصار ح

وايرصثثار ضثثعيف إذا مثثا يثثورم بمثثا يمكثثم إحثثرازه مثثم خثثالل الوسثثا ة الماليثثة ويلكثثر 

 م الوسا ة المالية رعربر مم عوامل الرراهية.تالباح  

ويثثرأل الباحثث  تم االيرصثثاريات الحري ثثة لثثه رعثثر يثثارري علثث  احرمثثال معانثثاي    

ي المخثثا ري الناشثثدة عثثم  يثثاا الوسثثا ة الماليثثة ويثثرأل الثثب إل واررفثثاا الركلفثثة وزيثثار

الباحثثث  تم ييثثثاه المصثثثارف اإلسثثثالمية بانشثثث ة صثثثناعية تو زراعيثثثة ييعلهثثثا ررثثثرك 

الميثثثال تمثثثاه الملسسثثثات الربويثثثة لرقثثثوه بالوسثثثا ة الماليثثثة ورقثثثريه كارثثثة الخثثثرمات 

 المصررية.

الريوا إلثى و  ،و ر  نهاية البح  يلكر الباح  تم الرصحيح تصبح ضروري   

، زيثثاري الرعثثاوم بثثيم المصثثارف  الوسثثا ة الماليثثة ينبغثث  تم يكثثوم علثثى رت  القادمثثة

، رعربثثثر شثثثروً ا  اإلسثثثالمية وريميثثثع المثثثوارر لموايهثثثة الحايثثثة إلثثثى السثثثيولة.. الثثث 

ضرورية لنياب ممارسة المشاركة ر  يانا اءصول )تأل رمويثل المصثارف لريثال 

فيض الركلفة و اسرحرا  تروات ماليثة يريثري بحايثة ، إبراا  ر  يريري لرخ اءعمال(

 إلى بح  مسرفيض مم ذوأل الكفاإلي. 

                                                 
مجلة االتتااد ااولم  الع د العاشر -:المخ أ  التاو   المسترخ ص ير  اد.ميم   جاة هللا ص ير ( ، الماا ف ااولمية 7
 . 2003جامعة الملك عخ  العزيز–
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كمثا        . كما تم القرري الرنارسية يمكثم تم رزرهثر بالالمركزيثة ورشثييع اإلبثراا 

بايثثل القليثثل مثثم القثثوانيم اإليراديثثة سثثيكونام  ةً إم وضثثع المعثثايير اإلسثثالمية ممزويثث

 النمو.رعًما حيويًّا لالن ال  و

  وررأل الباح ة تم الرراسة تكرت عل  الرور الرديس  للمصارف وضروري عثره

رثث  ظثثل الرحثثريات المعاصثثري البثثر مثثم تم يربثثع المصثثرف  بخاصثثةالرخلثث  عنثث  و

 العميل ور بار  والبر مم الرحول إل  المصررية الشاملة.

 8بعنوان "نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي اإلسالمي" :الدراسة الثامنة

رناولثت الرراسثة المبثررات الشثرعية وااليرصثارية إلعثاري هيكلثة   النظثاه المصثرر          

 اإلسالم    بحي ا

لكث  ال يفثرض البنثك % 100ركوم الورادع رحت ال لا مغ اي باحريثا   كامثل -1 

 .المركزأل تية نسبة لالحريا   النقرأل مقابل الورادع االسر مارية

 

تنثواا ا تحثرها مصثارف ررقبثل الورادثع رحثت ال لثا وال ركوم المصثارف  ال ثة  -2

و انيهثثا ا مصثثارف اسثثر مار  ،رقثثره ادرمثثام لكثثم رقثثره الخثثرمات المصثثررية االخثثرأل

بصوري شركات يابضة ال رقوه باعمال اسثر مارية مباشثري ولكثم مثم خثالل شثركات 

 و ال ها مصارف رقوه بنفسها باعمال الرياري واالسر مار., رابعة لها 

وضح الرراسة تم تهه المزايا للنظاه المقررب ه  تن  يحصم المصارف ضر ر   

تزمات السحا المفايئ، ويحقق العرالثة بثيم تصثحاا الورادثع االسثر مارية ريمثا بيثنهه 

ورثث  عاليثثرهه مثثع مثثالك  المصثثرف كمثثا يحثثول روم اإلسثثراف المالحثثظ رثث  روليثثر 

 االدرمام مم يبل اليهاز المصرر . 

 لرراسة اهرمت بازمثات السثحا المفثايئ و تع ثت العريثر مثم ررأل الباح ة تم ا

الرثث  ررعثثرض إليهثثا  الهامثثة المخثثا ر وهثث  مثثمالحلثثول اليثثاري رثث  هثثذا الن ثثا  

 ها ر  اءسوا  المالية.إلالمصارف ورهرر روايرها و بقا

                                                 
 . 1992جدة –جامعة الملك عبد العزيز  –المجلد الرابع -مجلة االقتصاد اإلسالمي–فهمي) أ.حسين كامل فهمي(   8
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 نتائج  الدراسات السابقة:

ق ثثثاا الرراسثثثات السثثثابقة توضثثثحت ويثثثور العريثثثر مثثثم المشثثثاكل الرثثث  روايثثث  ال -1

المصرر  اإلسالم  وه  رم ل ميموعة مم الرحريات الراخلية والخاريية الر  رعربثر 

ً عادق  للر ور والنمو ر  المصارف اإلسالمية. ا

ايررحثثثثت الرراسثثثثات العريثثثثر مثثثثم الحلثثثثول لموايهثثثثة مشثثثثاكل ورحثثثثريات الق ثثثثاا  -2

 المصرر .

بظاللهثا علث  العمثل ركزت الرراسات السابقة عل  الرحريات الخاريية الرث  رلقث   -3

 المصرر  ورم ل عوادق شريري عل  نياح  بل واسرمراره.

يثثوري العمثثل المصثثرر  ورحثثريات رخفثثيض الركلفثثة رم ثثل تهميثثة كبيثثري رثث  إعثثاري   -4

 صيا ة العمل المصرر  بوي  عاه والمصررية اإلسالمية بوي  خاص .

ل تهميثثة كبيثثري رثث  الر ثثور الركنولثثوي  واالريثثاه إلثث  الصثثيررة االلكررونيثثة رم ثث -5

 .ر وير العمل المصرر 

انفرثثاب اءسثثوا  الماليثثة ير لثثا المزيثثر مثثم اليهثثر والعمثثل للمحارظثثة علثث  روايثثر  -6

 المصارف الو نية وبخاصة اإلسالمية والرحول بها إل  مصارف رنارسية.

بعثثر عثثرض العريثثر مثثم الرراسثثات المخرلفثثة نيثثر تم هثثذه الرراسثثات تسثثهمت رثث   -7

للرحثثريات الراخليثثة والخارييثثة للمصثثارف اإلسثثالمية الرثث  رلقثث   حلثثولإييثثار بعثثض ال

بظاللهثثا علثث  الصثثناعة المصثثثررية اإلسثثالمية ورهثثرر كيانثثثات نايحثثة بالفنثثاإل و إننثثثا 

نسركمل بصوري مروازنة رراسة تهه الرحريات الراخلية والخاريية و إييار حلثول لهثذه 

العمثثثل ورحقثثثق نقلثثثة نوعيثثثة حلثثثول ررفثثثق وروب المثثثنه  اإلسثثثالم  رثثث  ، الرحثثثريات 

 للمصارف اإلسالمية ر  ارياه المصررية اإلسالمية المنارسة.

ضثثروري هنرسثثة الق ثثاا المصثثرر  اإلسثثالم  مثثم خثثالل  إييثثار ميموعثثة مثثم  -8

 الضواب  الحاكمة الر  رم ل إسررارييية حوكمة المصارف اإلسالمية.
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 الباب األول

 الحوكمة فلسفة القرن الحالي

 األول:الحوكمة فلسفة القرن الحالي بابلا-1

 

 اصطل   ير متد ا    او   اليو مة  فكر م يث خابيتنا   ال      

مدا ، خاب لنا أن  طر  الع ي  من التساؤالا الت  يجي  عنها ه ا ال

فدد  د يددا اوعمددا   ادد  معندد   مفهددوم  لمددة مو مددة  مددا ا تعندد 

 مدا الد و  ؟اللها ما ه  أهم مخادئها الت  تعم  من  ، االتتااد

 امعن  أار لما ا اليو مدة  مدا هد  اوهد اف  ؟ شأ االمتياا لهاأ

ثم  تسداء   ،الت  ترم  لتيريرها اليو مة للتتااد التاص  العام

النسدديج المؤوسدد  المكددون لليو مددة  الدد و يمكددن مددن  ومددا هدد

تطخيرهددا فدد  المجتمددع  مددا هدد  التيدد ياا التدد  تيددا ب تطخيدد  

 ؟اليو مة

اد  ال درب ة افكرها الج يد   المسدتي ث  الد و  دادو اليو م   

هد  يتفد  مدع  أادر امعن   ؟ااولمية  مع الشريعة ه  يتناو

  ؟ااولم الفكر االتتاادو 

 

 يجي  عل  ه ه التساؤالا من ال  الفاو  التالية:خاب ه ا ال

 . ااائاهااليو مة  مفهوم الفا  او  :  1/1 

 او  :مفهوم اليو مة.المخيث  1/1/1      
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 المخيث الثا  :مخادئ اليو مة. 1/1/2         

 المخيث الثالث:أهمية اليو مة.1/1/3           

 المخيث الرااع :أه اف اليو مة.1/1/4           

المخيث التامس:ااطا  المؤوس  لليو مة الفعالة،  1/1/5        

 .تي ياا اليو مة

 :اليو مة من من و  إولم  الفا  الثا  : 1/2  

 .االتتااد ااولم  ف  العم المخيث او  : مخادئ  1/2/1      

 المخيث الثا  : اليو مة أوا  المنهج ااولم . 1/2/2    

 مفهوم الحوكمة وخصائصها :ولالفصل األ 1/1   

كبريات  انهيارالحوكمة ركر عصرأل يسور عاله االيرصار اليوه وبخاصة بعر    

الشركات العالمية ربرت الرفكير ر  نظاه عمل يحقق النيثاب االيرصثارأل لهثذه الشثركات 

رعثرض رمم االسثرقرار و الرحثو   رث  موايهثة المخثا ر المخرلفثة الرث   اويحقق نوع

 .ايرصاريات الشركاتلها 

ومثا  ؟ ما هو مفهوه الحوكمة الذأل يسع  لرحقيق النياب االيرصثارأل نرساإللو

و اءهثثراف الرثث  رسثثع  لرحقيقهثثا مثثم خثثالل هثثذه  ،؟ ركارهثثا تو مباردهثثاهثث  تهثثه ت

وير لرينا النظه الكاريثة إلنيثاب هثذه الشثركات رو نرساإلل لماذا الحوكمة تال  ،المبارئ

؟  وما ه  الق اعات الر  يمكم ر بيق الحوكمثة ريهثا ؟ ما الذأل سرضيف  الحوكمةتو 

 ؟الحوكمة روايهها تمما ه  الرحريات المرويع  تخيراً  و

يرناول هذا الفصل عثري موضثوعات نرعثرف بهثا  عل  هذه الرسالالت لإليابة     

 وهذا ما روضح  المباح  الراليةا خصادصهامفهوه الحوكمة و عل 

 مفهوم الحوكمة.    المبحث األول:  1/1/1

اءكثثاريمييم  رثث  اللغثثة ورثث  رتأل بعثثضايبحثث  هثثذا المبحثث  رثث  معنثث  كلمثثة حوكمثثة   
 .ورتأل المنظمات الرولية والمصررييم

 مبادئ الحوكمة.   المبحث الثاني:  1/1/2

يبحثث  هثثذا المبحثث  رثث  مبثثارئ الحوكمثثة الرثث  وضثثعرها منظمثثة الرعثثاوم االيرصثثارأل 
 والرنمية.



 
 

24 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

 أهمية الحوكمة.   المبحث الثالث:  1/1/3

 بالحوكمة.يبح  هذا المبح  ر  اءسباا الر  ترت لالهرماه 

 أهداف الحوكمة.  المبحث الرابع:   1/1/4

  .يحققها ر بيق الحوكمة ءأل ملسسة يمكم تم يبح  هذا المبح  ر  اءهراف الر 

 .تحديات الحوكمةو اإلطار المؤسسي للحوكمة الفعالة  المبحث الخامس: 1/1/5
يبحثث  هثثذا المبحثث  رثث  تم الر بيثثق النثثايح للحوكمثثة ال يثثره إال مثثم خثثالل 
ر بيقها ر  كارة الق اعات،كمثا يبحث  رث  الرحثريات الرث  يرويثع تم روايث  الحوكمثة 

 عنر ر بيقها.
 

 المبحث األول:  مفهوم الحوكمة 1/1/1

      تعريف الحوكمة في االصطالح واللغة :أوال 

الحوكمة كلمثة  امضثة حري ثة علث  مصث لحات االيرصثار و رنيثا اءعمثال ورعثررت   

 م ل اإلراري الم لث ،  ( Governance )    لمعن  ومفهوه الحوكمةالمفاهيه والمعان  

الريابثة علث  تراإل إحكثاه  تسلوا ممارسة اإلراري الرشيري القواعثر الحاكمثة للشثركات،

 .سسة معينةمل

تو الحاكميثة وبثالريوا  اإلحكثاهمعناهثا حاكمثة مثم (  (Governanceكلمثة    

 حكثثه نيثثر تم العثثرا رقثثول حكمثثت و والبحثث  رحثثت لفثثظ" معثثايه اللغثثة العربيثثة إلثث 

، الحكه  القضاإل والحكه تيضا الحكمة مثم العلثه وحكمت بمعن  منعت ورررت تحكمت

والحكيه  العاله وصاحا الحكمة والحكيه تيضا المرقم لألمثور و تحكمث  راسثرحكه  تأل 

 9صار محكما  و  الحكه  بفرحريم الحاكه و حكم   ر  مال ".

لكلمثثة حكثثه لالمعثثان   ومثثم  يمنثثع الظثثاله مثثم الظلثثه  ءنثث ومثثم هثثذا ييثثل للحثثاكه "             

 . 10"الش إل وتحكم  كالهما منع  الفسار

ورثثه إرسثثال تك ثثر مثثم مصثث لح إلثث  ميموعثثة مثثم المرخصصثثيم رثث  ميمثثع اللغثثة    

وتشثثثاروا إلثثث  انثثث  ييثثثا المحارظثثثة علثثث  تصثثثل تو يثثثذر الكلمثثثة  (2003)العربيثثثة

                                                 
 .2000-علي االنترنلالناشر موقع بالغة – 74إل-،معجم في اللغة العربية-مختار الصحاح 9

مركز -الحلقة النقاشية الثالثة والثالثون–عبد الحليم )د.محمد عبد الحليم عمر(،حوكمة الشركات تعريف مع إطاللة إسالمية، ورقة عمل أساسية  10

 .2005-صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي
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"GOVERNANCEكلمثثة حكثثه رويثثروا تم ترضثثل المصثث لحات هثثو  " رثثار  مثثم

  "حوكمة".

ورعنث  "ممارسثات يادثر  إ ريقث  تصثلها تمكلمثة انيليزيثة يعرقثر و" الحوكمة     

ً  إلث ريع بالسثفينة  رإذا " السفينة عنر هبوا الريح ً  المينثاإل سثالما رث   يصثبح هثذا رييثا

 11."الحوكمة و العك  صحيح

   تعريف الحوكمة من المنظمات الدولية :ثانيا

يقره مركز المشروعات الخاصة الرابع لغررة الريثاري بواشثن م مفهثوه حوكمثة  -1   

اإل ار الذأل رمار  ري  الشركات ويورها ،ورركز الحوكمة علث  "الشركات عل  تن  

العاليثثات بثثيم المثثوظفيم وتعضثثاإل ميلثث  اإلراري والمسثثاهميم وتصثثحاا المصثثالح 

وواضع  الرنظيمات الحكومية وكيفيثة الرفاعثل بثيم كثل هثذه اء ثراف  رث  اإلشثراف 

 .12"عل  عمليات الشركة

النظاه الثذأل يرثيح للمسثاهميم "عبرت لينة كاربرأل البري انية عم الحوكمة بانها  -2  

واخريثثار  اإلراريومرايبثثة شثثركرهه عثثم  ريثثق رعيثثيم تعضثثاإل ميلثث   إراريروييثث  

 بثاء رافما رشمل الحوكمة رنظيه الحقو  والمسدوليات المنا ثة المرايا الخاري  ك

االيرصثثارية  اءهثثرافرحقثثق الرثثوازم بثثيم  الرثث  اآلليثثةذات العاليثثة بالشثثركة ورقثثريه 

مثم يهثة وبثيم اءهثراف الفرريثة واءهثراف المشثرركة مثم يهثة وااليرماعية للشثركة 

خراه الفعثال للمثثوارر ورثث  رتأل كثاربرأل تم إ ثثار الحوكمثة يشثثيع علث  االسثثر تخثرأل،

عل  امرالك المحاسبة والمسدولية عم إراري هذه الموارر والهثرف هثو الرقريثا  وتيضا

  .13"والشركات والميرمع اءرراربيم مصالح  اإلمكاميرر 

"يعرمثر ايرصثار   الثحوكمثة الشثركات كمثا ي 1992رقرير كاربرأل عثاه وصف  -3   

 اإلراراتكفثثاإلي الشثثركات وام الفاعليثثة الرثث  رثثلرأل بهثثا ميثثال   زيثثاريرولثثة مثثا علثث  

                                                 
 .2003- األهرام-42586العدد-شوقي)د.ماجدة شوقي محمد(، ندوة الحوكمة تقود السفينة 11
غرفة –نشر عن طريق مركز المشروعات الدولية الخاصة  -مركز المشروعان الدولية الخاصة،حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين 12

 . 2003-388إل-التجارة األمريكية  واشنطن
-اتحاد المصارف العربية-متعارف عليها دولياشاكر)د.فؤاد شاكر ( ،الحكم الجيد في المؤسسات المصرفية والمالية العربية في ضوء المعايير ال 13

 .2003- 41إل
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لمسثثثدوليارها رحثثثرر الوضثثثع الرنارسثثث  للرولثثثة وهثثثذا هثثثو يثثثوهر تأل نظثثثاه لحوكمثثثة 

  14.الشركات"

ويلكثثر كثثاربرأل رثث  رعبيثثر مبسثث  محكثثه رثث  يملثثة صثثغيري ولكنهثثا شثثهيري          

رثثرار الشثثركات  "حوكمثثة الشثثركات هثث  نظثثاه بمقرضثثاه يلثث ا مثثة كمثثاكعمليثثة الحو

  15.وررايا"

عثثم الحوكمثثة بانهثثا ( OECDعبثثرت منظمثثة الرعثثاوم االيرصثثارأل والرنميثثة ) -4      

ميموعثثة مثثم العاليثثات بثثيم إراري الشثثركة وميلثث  إراررهثثا ومسثثاهميها بثثل وكثثل "

ونها وهثث  ررضثثمم الهيكثثل الثثذأل مثثم خاللثث  يثثره وضثثع تهثثراف الشثثركة دالمهرمثثيم بشثث

 16."رنفيذ هذه اءهراف ويرحرر بها تسلوا مرابعة اءراإلواءروات الر  يره بها 

علثث  تم الحوكمثثة رركثثز علثث  الرعثثاوم وااليرصثثار والرنميثثة منظمثثة  لكثثررو    

رثل ر علث  تم  م تخالييات الشثركة ومصثالح الميرمثع يمكثم"إحي   اءخالي اليانا 

ت  رثث  يثثذا المسثثر مريم ورال ويثل  اءيثثلسثمعة الشثثركة ورثثل ر علث  نياحهثثا رثث  

المثثثثال  ويثثثثل اءيثثثثل مثثثثم خثثثثالل تحكثثثثاه واضثثثثحة ومفهومثثثثة ورعرثثثثرف منظمثثثثة 

(OECDبعره ويور نموذ  معزز يير لحوكمة الشركات)". 17 

عثثم الحوكمثثة  OECD) ويثثر عبثثرت منظمثثة الرعثثاوم وااليرصثثار والرنميثثة)    

الشركة  والريابة عليها مع الراكير عل   إراريالهيكل الذأل رنظه مم خالل   "بانها تيضا

الشثثركة الثثذأل  بثثاراإل مثثررب  اإلراريللمثثريريم وميلثث   تم هثثذا الهيكثثل نظامثثا للحثثوارز

اءم ثل علث  االسثر مار  اإلراريرشثييع  إل رعظيه ترباب المساهميم ويلرى  إل يهرف 

 .18"لموارر الشركة

 :والمصرفيينألكاديميين تعريف الحوكمة في رأي بعض ا :ثالثا

القوانيم والنظه الر  رنفذ االيرصار  مم الضواب  و ه  ميموعة .."الحوكمة"

 .والسالمة برحقيق اءهراف الم لوبة اءمامبر  إل ورقور تنش ر  

                                                 
 . 2005-9إل-الناشر الدار الجامعية -عبد العال)د.طارق عبد العال(،حوكمة الشركات المفاهيم والمبادئ  والتجارب تطبيقات حوكمة المصارف 14
 مرجع سابق. 15

16 AKOUM(DR.IBRAHIM AKOUM)  

. 2003-11إل-اتحاد المصارف العربية-مالية العربية في ضوء المعايير المتعارف عليها دوليا،الحكم الجيد في المؤسسات المصرفية وال  
 .2005- 10إل–عبد العال، مرجع سابق  17
–الحلقة النقاشية الثالثة والثالثون –ورقة عمل أساسية -عبد الحليم )أ.د. محمد عبد الحليم عمر (،حوكمة الشركات تعريف مع إطاللة إسالمية 18

 . 2005- 3إل-اإلسالمي دالح كامل لالقتصامركز ص
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رقثثر يثثرأل رراولثث  رثث   ..حثثر مثثا إلثث يبثثرو  ريبثثا  اصثث البهثث  الحوكمثثة " -1

رريييا ورحملث  ريثاب الرغييثر مصر ـ ر  روادر ضثيقة ـ منثذ سثنوات  ثه بثرت يظهثر رث

االيرصثارأل ورثرعيه آليثات ايرصثار  اإلصثالب إل الرعوي  إ ارالوارري مم الغرا ر  

ً  تمومع  رابر  إال  ..السو  رقثول بضثروري  مفهومث  يرضثمم عناصثر معرورثة سثلفا

ومرعامليم بل  وإراريالحفاظ عل  حقو  اء راف المرعرري ر  الشركة مم مساهميم 

ورحريثثثر تروار ومسثثدوليات كثثل  ثثثرف خاصثثة المثثالك مثثثم  ..ومسثثرهلكيم إلنرايهثثا

برديس  وتعضاد  والعضثو المنرثرا  اإلراريوميل   ..صغار المساهميم يبل كبارهه

 19."عم المعلومات وريرها باإلرصابور بيق الشفارية الكاملة  ..و يرهه

 اإليمثال رنميثة النثار  المحلث   يويثة لبلثوه هثرفالحوكمة تراي " تمالبعض يرأل  -2  

بما رثورره للشثركات مثم ترضثل رثرص النيثاب وام الحوكمثة هث  مبثارري رسثع  نحثو 

 .20"رخفيض إمكانية الفشل وزياري  قة المسر مر

 ا حوكمة الشركاتل ور  رعريف تخر -3

 corporate governance"   رثره مثم خثالل ميموعثة مثم  رث  الق ثاا المصثرر

القواعثثر والرنظيمثثات القانونيثثة والمحاسثثبية والماليثثة وااليرصثثارية الرثث  رويثث  ورحكثثه 

 مالمسثاهميم الثذيم يعربثرو تمثاهر  تراإل عملها للورثاإل بمسثدوليارها لثي  رقث   اإلراري

ً تساسي اً يزإل ولكم تيضا تماه المورعيم  corporate governance لامم منظومة  ا

يم للبنوك وبالرثال  تصثحاا المصثالح والميرمثع كلث  رث  المن قثة تو يالرادنيم الرديس

هثو    governanceال تم إننثا نيثر  االيرصار الذأل يعمثل ريث  الق ثاا المصثرر ، و

ررية عالية مثم االنضثبا  المصثرر  وام الممارسثة السثليمة للحوكمثة رثلرأل الثرعه 

 .21"ا المصرر وسالمة الق ا

حوكمثة اليهثاز المصثرر  تنهثا إحكثاه الريابثة "  تميثرى  وهناك رعريف تخثر-4   

 ً ً  عل  البنوك خارييثا ، ورضثيف تم وكفثاإلي إراري البنثوك تو اليهثاز المصثرر  راخليثا

الحوكمة ررضمم تساليا الريابة مم يبل ميل  اإلراري واإلراري الرنفيذيثة للبنثك الرث  

                                                 
 .2003-األهرام -42586العدد-مراد)أ.محمود مراد(،ندوة الحوكمة تقود السفينة 19
-حوكمة الشركات قضايا واتجاهات-راضي )د.عبد هللا منصور راضي(،تحسن حوكمة الشركات في منشات البحرين أساسي لزيادة التنافسية 20

 . 2004ديسمبر -2إل-وعات الدولية الخاصةمركز المشر–نشرة غير دورية 
 .2003-2إل-مركز المشروعات الدولية الخاصة–( 2ورشة عمل ) –أبو العنين)د.محمود أبو العينين(، الحوكمة من المنظور المصرفي  21



 
 

28 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

رحرير اءهراف ومراعاي حقو  حملة اءسثهه و  حمايثة حقثو   مم شانها تم رل ر ر 

 .22"المورعيم

النظثاه الثذأل يثره مثم خاللث  روييث  تعمثال المنظمثة "هث   الحوكمثة"تم ونير  -5   

ومرايبرهثثا علثث  تعلثث  مسثثروأل مثثم تيثثل رحقيثثق تهثثرارها والورثثاإل بالمعثثايير الالزمثثة 

هثث  ررثثع مسثثروأل الشثثركات القويثثة المسثثرمري  و ، 23"والشثثفارية والنزاهثثةللمسثثدولية 

هث  الوكيثل المسثدول عثم تصثول  اإلراراتميثال   وءملركوم وضع رنارس  يثوأل 

بالعمثل  اءصثولييمثة لرلثك  إضثارةرركثز علث   تمالشركة لذلك رام سلوكيارهه ييا 

رحقثثق ميثثال  كثث  يل  "لبنثثاإل شثثركة نايحثثة ورعزيثثز ييمثثة المسثثاهميم، و اإلراريمثثع 

اييابيثثثثا وبانرظثثثثاه رثثثث  وظيفثثثثة الرخ ثثثثي   رشثثثثارك تمهثثثثذا الهثثثثرف رالبثثثثر  اإلراري

 تسثا االسرراريي  يادما عل   هذا الرخ ي م يكوم تالمخا ر و وإرارياالسرراريي  

بهثا بمثا يسثاعر والمخثا ر المحي ثة  لإلعمثالالرعرف عل  الفثرص والن ثا  الكامثل 

 24."عل  رحرير هذه الفرص اءك ر يراري

وضثثع الضثثواب  الرثث  رضثثمم  "تم مفهثثوه الحوكمثثة يثثرور حثثولالثثبعض ويثثرأل   -6 

ذات الصلة بالشركة ويحر مم  اء رافالشركات بما يحارظ عل  مصالح  إراريحسم 

بها بعرما  اإلراريالرصررات  ير السليمة للمريريم الرنفيذييم ريها ورفعيل رور ميال  

تمثوال العريثر مثم الشثركات  حاالت عريري مم الرالعا رث  واءحرا تظهرت الويادع 

 25."إرالسها إل ترت  اإلراريبواس ة 

وبمالحظثثة كارثثة المفثثاهيه المرعثثرري للحوكمثثة نيثثر تم الفكثثري اءساسثثية لمفهثثوه  -7    

 26 -يل ا رن وأل عل  عري عناصر تساسية  ه  كما الحوكمة

 .المناسا والصحيحخالي  اء السلوك رباااتأل  االنضبا ا-

 رقريه صوري حقيقية لكل ما يحر .تأل  الشفارية ا-

 للعمل.تأل ال روير را يرات وضغو   ير الزمة  االسرقالليةا -

                                                 
 . 2003-1إل-الخاصةمركز المشروعات الدولية -(2ورشة عمل )–السعيد)أ.د. هالة حلمي السعيد(،الحوكمة من المنظور المصرفي  22
 .2005- 3إل-الدار الجامعية-عبد العال )د.طارق عبد العال(، حوكمة الشركات تطبيق حوكمة المصارف 23
 .22مرجع سابق إل  24
 . 2005-3إل -مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي-عبد الحليم)أ.د.محمد عبد الحليم عمر(،حوكمة الشركات إطاللة إسالمية 25
 .2005-الغالف-الدار الجامعية -العال)أ.د.طارق عبد العال حماد(،حوكمة الشركات الحوكمة تطبيقات المصارفعبد  26
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 المهنية  واإلراري اإلراريرقييه ورقرير تعمال ميل   إمكانيةتأل  المساإللةا-

 اء راف ذوأل المصلحة ر  المنشاي.يميع  تماهتأل ويور مسدولية  المسدوليةا-

 حقو  مخرلف الميموعات تصحاا المصلحة ر  المنشاي.تأل ييا احرراه  العرالةا-

 المسدولية االيرماعيةا تأل النظر إل  الشركة كموا م يير. -

 

 وبعد عرض كافة المفاهيم حول كلمة الحوكمة نستنتج مايلي:    

 . الحوكمة كلمة انيليزية تصلها إ ريق  رعن  اإلراري الم ل 

  والقثثانوم وااليرصثثار  بثثاإلراريالحوكمثثة رحمثثل العريثثر مثثم المفثثاهيه الرثث  رخثثرص

 والعمليات الريابية.

  اإلراريثةملسسة ايرصارية لر وير نظمها  ءألعمل  إ ار إييارالحوكمة رحاول 

 والمالية والقانونية ..ال .

 رحكثه نظثه العمثل رث  تأل  تو ضثواب   الحوكمة لها سمات عريري رم ل تساسثيات

–االسثرقاللية –الشثفارية –االنضثبا  ) ملسسة وهذه السثمات تو الضثواب  هث ا

 المسدولية االيرماعية(.–العرالة –المسدولية  -المساإللة

 ررسثثه  ةسثثررارييية شثثاملا هثث "رثثرأل الباح ثثة تم الحوكمثثة  سثثبق ومثثم خثثالل مثثا

رثث  إ ثثار اسثثرخراه  نظثثاه تخاليثث  وإرارأل  والمصثثارف هيكثثل عمثثل الشثثركات

 ايرصارإل   والمصارف ومحاسب  ومال  رشير يلهل ايرصاريات هذه الشركات

السثثو  ويرحثثول بااليرصثثار الثثو ن  لاليرصثثار الرنارسثث  ويقضثث  علثث  الفسثثار 

 ."ويحقق االسرقرار والنمو

 

 : مبادئ الحوكمة مبحث الثانيال 1/1/2

المبحثث  المبثثارئ الرثث  رقثثوه عليهثثا الحوكمثثة ءأل ي ثثاا وهثث  رسثثع   نثثايقي 

 الركادز اءساسية لفكر الحوكمة. لرحقيق
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الرثث   واإليثثراإلاتهثث  القواعثثر والثثنظه " الشثثركات المقصثثور بمبثثارئ حوكمثثة 

ترضثثثل حمايثثثة ورثثثوازم بثثثيم مصثثثالح مثثثريرأل الشثثثركة والمسثثثاهميم ريهثثثا رحقثثثق 

 27."بهاالمصالح االخرأل المررب ة   ،وتصحاا

رم ل المبارئ تراي مفيري لرحسثيم تسثاليا حوكمثة الشثركات وهث  مبثارئ  يثر  

مثري وال يويثر إلثزاه يثانون  بهثا و إنمثا هث  آملزمة تأل تنها ال رم ل يواعر يانونيثة 

رنظثثيه وبيثثام للسثثلوك الييثثر رثث  إراري الشثثركات ورقثثا لمعثثايير وتسثثاليا علميثثة ممثثا 

 المخرلفة .يحقق روازنا بيم مصالح اء راف 

مثم مكونثات اإل ثار االيرصثارأل  اً إال واحثرحوكمة الشركات لثي   تسلوا إم 

الثثذأل رعمثثل الشثثركات خاللثث  والثثذأل يرضثثمم السياسثثات االيرصثثارية علثث  المسثثروأل 

  الكل .

رعر المبارئ رادمة الر ور ب بيعرها وينبغ  اسرعراضها رث  ضثوإل الرغيثرات و 

ة واسثرهرارا للحفثاظ علث  القثرري الرنارسثية الر  ر رت عل  الظروف المحي  رألالكب

رلثثك الشثثركات تم يرعيم علثث  "للشثثركات رثث  العثثاله الثثذأل يسثثوره رغيثثرات مسثثرمري،

رلثثك  رثثرخل الريريثثرات المسثثرمري علثث  تسثثاليا حوكمثثة الشثثركات بهثثا وتم ر ثثوا

اءساليا حوكمة الشركات بها وتم ر وا رلك اءساليا عل  النحو الذأل يكوم مثم 

الحكومثثات رقثثع  وبالم ثثل ،بثثة المر لبثثات واالسثثرفاري مثثم الفثثرص اليريثثريشثثان  مواك

رنظيمث  رعثال يثورر المرونثة الكاريثة الرث   إ ثارعل  عارقها مسدولية هامثة لرشثكيل 

العمثثثل بفعاليثثثة واالسثثثريابة لرويعثثثات المسثثثاهميم  إمكانيثثثة لألسثثثوا ركفثثثل بثثثرورها 

وء ثراف السثو  حريثة .ويرثرك للحكومثات ذوأل المصلحة  اء رافو يرهه مم 

رقرير كيفية ر بيق هذه المبارئ عنر وضع اء ثر الخاصثة بهثه والمرصثلة باسثاليا 

 28 ."الحوكمة مع تخذ ركاليف ومنارع رلك اء ر ر  الحسبام

بوضثع مبثارئ عامثة  OECDلذلك يامت منظمثة الرعثاوم االيرصثارأل والرنميثة 

ا ذكرنا مم يبثل مبثارئ عامثة يمكم االسررشار بها لر بيق تساليا الحوكمة وه  كم

                                                 
 . 2005 -أكتوبر-نشر علي موقع مركز المشروعات الدولية الخاصة– معهد المديرين ، دليل حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية 27
غرفة –نشر عن طريق مركز المشروعات الدولية الخاصة  -ركات في القرن الحادي والعشرينمركز المشروعان الدولية الخاصة،حوكمة الش 28

 . 2003-149إل-التجارة األمريكية  واشنطن
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 تمر ثوا ربعثا لظثثروف كثل شثثركة وكثل حكومثة وإسثثررارييية كثل رولثثة المهثه هثثو 

مثثثع مالحظثثثة تم مبثثثارئ  ركثثثوم هثثثذه المبثثثارئ واضثثثحة ومفهومثثثة وسثثثهلة الر بيثثثق

هثثا يميثثع الكرثثاا والمنظمثثات رالمنظمثثة هثث  المبثثارئ اءساسثثية والوحيثثري الرثث  رنايل

 .االخرأل

  30-29مياالت اورغ   المبارئ خمسة 

 المساهميم.حقو  توالا

 للمساهميم.المعاملة المركاردة   انياا

 رور تصحاا المصالح .  ال اا

 والشفارية.اإلرصاب  رابعاا

 مسدوليات ميل  اإلراري. خامساا

 حقوق المساهمين  أوال: 

 المساهميم ا ينبغ  تم يورر إ ار حوكمة الشركات حماية حقو  

 عل  الرال امل حقو  المساهميم ررش -

 .راميم تساليا رسييل الملكية 

  اءسههنقل تو رحويل ملكية. 

   المعلومثثثات الخاصثثثة بالشثثثركة رثثث  الويثثثت المناسثثثا الحصثثثول علثثث

 وبصفة منرظمة.

 العامة للمساهميم. المشاركة والرصويت ر  االيرماعات 

 .انرخاا تعضاإل ميل  اإلراري 

 .الحصول عل  حصص مم ترباب الشركة 

القثرارات  كاريثة عثم علث  معلومثاتللمساهميم الحق ر  المشثاركة ورث  الحصثول  -

 بينهااومم  الشركة اءساسية ر  المرصلة بالرغيرات

 الرعريالت ر  النظاه اءساس  تو ر  موار راسي  الشركة.  

                                                 
 . 148:151مرجع سابق،إل 29

31    OECD –principles of corporate governance-pages9-18 -www.oecd.com-2004. 
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 .رب تسهه إضارية  

 .تية رعامالت مالية  ير عارية ير رسفر عم بيع الشركة 

للمسثثثاهميم ررصثثثة المشثثثاركة الفعالثثثة والرصثثثويت رثثث   ينبغثثث  تم ررثثثاب  -  

االيرماعثثثات العامثثثة للمسثثثاهميم ،كمثثثا ينبغثثث  إحثثثا رهه علمثثثا بالقواعثثثر الرثثث  رحكثثثه 

 ايرماعات المساهميم ومم بينها يواعر الرصويتا

 .يرعيم رزوير المساهميم بالمعلومات الكارية ر  الروييت المناسا 

 سدلة إل  ميل  اإلراري.ييا إراحة الفرصة للمساهميم لرويي  ت 

 ينبغ  تم يرمكم المساهموم مم الرصويت بصفة شخصية تو باإلنابة.  

يرعثثيم اإلرصثثاب عثثم الهياكثثل والررريبثثات الرتسثثمالية الرثث  رمكثثم تعثثرار معينثثة مثثم -

 ارسة ررية مم الريابة ال ررناسا مع حقو  الملكية الر  يحوزونها.المساهميم مم

الريابثثثة علثثث  الشثثثركات بالعمثثثل علثثث  نحثثثو رعثثثال ويرسثثثه ينبغثثث  السثثثماب ءسثثثوا   -

  .بالشفارية

ييثثا ضثثمام الصثثيا ة الواضثثحة واإلرصثثاب عثثم القواعثثر واإليثثراإلات الرثث  رحكثثه  -

 حيازي حقو  الريابة عل  الشركات ر  تسوا  رت  المال.

اآلليثثثات المضثثثاري لالسثثثرحواذ لرحصثثثيم اإلراري الرنفيذيثثثة ضثثثر ييثثثا تال رسثثثرخره  -

 .المساإللة

ينبغ  تم ياخذ المساهموم ومم بينهه المسر مروم الملسسوم ر  الحسثبام الركثاليف  -

 والمنارع المقررنة بممارسرهه لحقويهه ر  الرصويت.

 المعاملة المتكافئة للمساهمين ثانيا:

ليميثثع المسثثاهميم ومثثم ييثثا تم يكفثثل إ ثثار حوكمثثة الشثثركات المعاملثثة المركاردثثة    

والمسثثاهميم اءيانثثا كمثثا ينبغثث  تم ررثثاب لكارثثة المسثثاهميم بيثثنهه صثثغار المسثثاهميم 

 اوذلك عل  النحو الرال   ررصة الحصول عل  رعويض رعل  ر  حالة انرهاك حقويهه

 مركاردة. ييا تم يعمل المساهموم المنرموم إل  نف  الفدة معاملة -

 نف  حقو  الرصويت. -راخل كل ردة –ينبغ  تم يكوم للمساهميم  - 
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 تم يثثثره الرصثثثويت بواسثثث ة اءمنثثثاإل والمفوضثثثيم ب ريقثثثة مرفثثثق عليهثثثا مثثثعييثثثا  - 

 تصحاا اءسهه.

تم ركفثثل العمليثثات واإليثثراإلات المرصثثلة بااليرماعثثات العامثثة للمسثثاهميم ينبغثث   - 

 المعاملة المركاردة لكارة المساهميم.

  .ال ررسه باإلرصاب تو الشفارية ييا منع رراول اءسهه بصوري -

عثثم  ي لثثا مثثم تعضثثاإل ميلثث  اإلراري تو المثثريريم الرنفيثثذييم اإلرصثثاب ينبغثث  تم - 

 رم  الشركة. ويور تية مصالح خاصة بهه ير ررصل بعمليات تو بمسادل 

 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات ثالثا:

حوكمة الشركات عل  اعرثراف بحقثو  تصثحاا المصثلحة  إ ارييا تم ين وأل 

علثث  رشثثييع الرعثثاوم بثثيم الشثثركات وبثثيم  تيضثثاكمثثا يرسثثيها القثثانوم وتم يعمثثل 

االسثثثررامة تصثثثحاا المصثثثالح رثثث  ميثثثال خلثثثق ال ثثثروي ورثثثرص العمثثثل ورحقيثثثق 

 القادمة عل  تس  مالية سليمة. للمشروعات

 احرثراه حقثو  تصثحاا  ينبغ  تم يعمل إ ار حوكمة الشركات علث  راكيثر

 المصالح الر  يحميها القانوم.

  ررثثاب لهثثه  تمتولدثثك ينبغثث   يحمثث  القثثانوم تصثثحاا المصثثالح رثثامحينمثثا

 الحصول عل  رعويضات ر  حالة انرهاك حقويهه .ررصة 

  ييثثا تم يسثثمح إ ثثار حوكمثثة الشثثركات بويثثور آليثثات لمشثثاركة تصثثحاا

 .اءراإلمسرويات برورها رحسيم  اآللياتالمصالح وتم ركفل رلك 

  ييا تم ركفثل  حوكمة الشركاتحينما يشارك تصحاا المصالح ر  عملية

 لهه ررصة الحصول عل  المعلومات المرصلة بذلك. 

 اإلفصاح والشفافيةرابعا: 

ينبغثث  تم يكفثثل إ ثثار الحوكمثثة رحقيثثق اإلرصثثاب الثثرييق ورثث  الويثثت المالدثثه 

بينهثثا المويثثف المثثال  و اءراإل  بشثثام كارثثة المسثثادل المرصثثلة براسثثي  الشثثركة ومثثم

 والملكية وتسلوا ممارسة السل ة.
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  عل ا  اإلرصابيحا تم يشرمل 

 النراد  المالية والرشغيلية للشركة.  - 

 تهراف الشركة. - 

 مم حي  المساهمة وحقو  الرصويا. اء لبيةحق  - 

لمزايا الممنوحة والمرربات وا يم،يالرديس الرنفيذييموالمريريم  اإلراريتعضاإل ميل   - 

  لهه.

 عوامل المخا ري المنظوري . - 

هياكثثثل - امليم وبغيثثثرهه مثثثم تصثثثحاا المصثثثالح المسثثثادل الماريثثثة المرصثثثلة بالعثثث - 

 وسياسات حوكمة الشركات .

   عنهثثا باسثثلوا يرفثثق ومعثثايير  اإلرصثثابوكثثذا  المعلومثثات،ومرايعثثة  إعثثرارينبغثث

 يثر  اإلرصثاببمر لبات  اءسلوايف  ذلك  تماليوري المحاسبية والمالية كما ينبغ  

 المالية وتيضا بمر لبات عمليات المرايعة.

 مرايعثثة  انويثثة عثثم  ريثثق مرايثثع مسثثرقل بهثثرف إراحثثة االضثث الا بعمليثثة  ييثثا

 المالية.الررييق الخاري  والموضوع  لألسلوا المسرخره ر  إعرار القواده 

  ينبغثث  تم ركفثثل ينثثوات روزيثثع المعلومثثات إمكانيثثة حصثثول مسثثرخرم  المعلومثثات

 المناسبة.عليها ر  الويت المالده وبالركلفة 

 مسئوليات مجلس اإلدارة خامسا: 

 سثثثرراريييةاال اإلرشثثثاريةحوكمثثثة الشثثثركات الخ ثثثو   إ ثثثارييثثثا تم يرثثثيح 

م يبثل ميلث  لإلراري الرنفيذية ملرويي  الشركات ،كما ييا تم يكفل المرابعة الفعالة 

 مم يبل الشركة والمساهميم. اإلراريوتم رضمم مساإللة ميل   اإلراري

يعمل تعضاإل ميل  اإلراري عل  تسا  روارر كامل للمعلومات وكثذا علث   ييا تم -

لرحقيثثق مصثثالح تسثثا  النوايثثا الحسثثنة وسثثالمة القواعثثر الم بقثثة كمثثا ييثثا تم يعمثثل 

  .الشركة والمساهميم
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رثثثا يرات مرباينثثثة علثثث  مخرلثثثف ردثثثات  اإلراريحينمثثثا ينثثثر  عثثثم يثثثرارات ميلثثث   -

تم يعمثثثل علثثث  رحقيثثثق المعاملثثثة المركاردثثثة ليميثثثع المسثثثاهميم، رثثثام الميلثثث  ينبغثثث  

 المساهميم.

ييا تم يضمم ميل  اإلراري الروارق مع القثوانيم السثارية وتم ياخثذ رث  االعربثار  -

 اهرمامات كارة تصحاا المصالح.

 مم الوظادف اءساسية مم بينهاا اإلراري بميموعةميل   قوهيرعيم تم ي -

   والموازنثاتالشثركة وخ ث  العمثل وسياسثة المخثا ري  سرراريييةامرايعة ورويي 

وتم يرثابع الرنفيثذ وتراإل الشثركة كمثا  اءراإلالنشا  وتم يضع تهراف  السنوية وخ  

الرتسثمال  وعلث  عمليثات االسثرحواذ وبيثع  اإلنفثا علث   اإلشثرافينبغ  تم يرثول  

 .اءصول

 زايثا الممنوحثة ماخربار المسدوليم الرنفيذييم الرديسثييم ورقريثر المرربثات ومزايثا وال

ومرابعثة خ ث  الرعايثا  إحاللهثهذلثك  اءمثرحينمثا يقرضث   -وتيضثا–لهه ومرابعرهه 

 الوظيف .

  اإلراريوتعضثثاإل ميلثث  مرربثثات ومزايثثا المسثثدوليم الرنفيثثذييم مرايعثثة مسثثرويات 

 .ية لعملية ررشيح تعضاإل ميل  اإلراريوضمام ال ابع الرسم  والشفار

 وميلث   رنفيذيثةلثإلراري الالمصثالح المخرلفثة بالنسثبة  رعثارضصور  تراري مرابعة و

 وإيثراإلاسثرخراه تصثول الشثركة  إساإلي،ومم بيم رلك الصور اوالمساهميم  اإلراري

 رعامالت ء راف ذوأل صلة.

  ومثثم مر لبثثات ذلثثك ويثثورضثثمام سثثالمة الرقثثارير المحاسثثبية والماليثثة للشثثركة، 

 نظثه الريابثة المالدمثة وبصثفة خاصثة نظثه مرابعثة المخثا ري وإييثارمرايع مسثرقل 

 يم.نالقوا بإحكاهوالريابة المالية وااللرزاه 

  الرغييثثرات  وإيثثراإلمرابعثثة رعاليثثة حوكمثثة الشثثركات الرثث  يعمثثل الميثثال  رثث  ظلهثثا

 م لوبة .ال

 واالرصاالت. اإلرصابعل  عملية  اإلشراف 
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ييثثثا تم يثثثرمكم ميلثثث  اإلراري مثثثم ممارسثثثة الرقيثثثيه الموضثثثوع  لشثثثدوم  -

علثثث  نحثثثو مسثثثرقل عثثثم اإلراري  - بصثثثفة خاصثثثة -الشثثثركة وتم ييثثثرأل ذلثثثك 

 الرنفيذية.

  يرعيم تم ينظر ميل  اإلراري ر  إمكانية رعييم عرر كاف مم اءعضاإل  ير

الذيم يرصثفوم بالقثرري علث  الرقيثيه المسثرقل لألعمثال حينمثا ركثوم الرنفيذييم 

 هنثثاك إمكانيثثثة لرعثثثارض المصثثالح ومثثثم تم لثثثة رلثثك المسثثثدوليات الرديسثثثيةا

 ورقرير ميل  اإلراري .الرنفيذييم، الرقارير المالية وررشيح المسدوليم 

   كثث  يرحقثثق االضثث الا برلثثك المسثثدوليات ييثثا تم يكفثثل ءعضثثاإل ميلثث

إمكانيثثة الحصثثول علثث  المعلومثثات الرييقثثة وذات الصثثلة رثث  الويثثت  اإلراري

 المناسا.

ومنننن االسنننتعراض السنننابا لمبنننادئ الحوكمنننة التننني أعننندتها منظمنننة التعننناون 

  ستنتج الباحثة مايلي:ت االقتصادي والتنمية

 ه  مبارئ  ير ملزمة للشركات. م مبارئ الحوكمةت -1

 لرحسيم الوضع االيرصارأل للشركة. إرارية الحوكمة تراي ايرصارية و مبارئ -2

    نوا مم الرنظيه  إيياررسهه المبارئ العامة الر  وضعرها المنظمة بشكل كبير ر   -3

 لسياسات الر بيق. وروضيح حوكمة الشركات  ءسلوا    

 ومرغيري.المبارئ الر  وضعرها المنظمة ه  مبارئ عامة و ير مقيري ومر وري  -4

شثركة ركييثف مبثارئ الحوكمثة بمثا يرماشث  مثع ظرورهثا وبمثا يرفثق مثع رسر يع كثل  -5

 الروب العامة لمبارئ المنظمة.

 رحمل المبارئ ر   يارها عري معام رديسية ور  رتأل تنها ه  المبارئ اءساسية  -6

 لحوكمة الر  رسع  تأل سياسة ر  إ ار ركر الحوكمة لرحقيقها وه  االنضبا  ل    

واالسثثثثرقاللية والمسثثثثاإللة والمسثثثثدولية والعرالثثثثة مثثثثع مراعثثثثاي المسثثثثدولية والشثثثثفارية    

 االيرماعية.

ر  تربعثة ركثادز  هايمكم إيمالمم خالل الرحليل السابق نسرنر  تم مبارئ الحوكمة و

 تساسية وه  ا           
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 العدالة(.الشفافية والمسئولية والمساءلة و  )  

المعلومثثات رثث  ينثثوات االرصثثال بثثيم تصثثحاا انسثثياا  ونعنثث  بالشثثفارية  لشننفافية:ا

  .واإلرصابالمصارحة والمكاشفة والصر   ره  ،المصلحة والمسدوليم

تأل تم الشفارية رقوه على الرررق الحر للمعلومات، وه  رريح للمعنييم بمصالح مثا   

ي لعوا مباشري على العمليثات والملسسثات والمعلومثات المررب ثة بهثذه المصثالح،  تم

معلومات كارية رساعرهه على رهمها ومرايبرها. ورزير سهولة الوصول إلثى  لههورورر 

الشثثفارية مثثم تهثثه ركثثادز ر ،الشثثفارية المناسثثا رريثثةورثثررقها رثث  الروييثثت  المعلومثثات

و هث   ميرمع تعمال وسياسة ايرصارية هامثة لبنثاإل االيرصثاريات النايحثة ءألالنياب 

 مم تهه تروات صناا القرار.

ف برنام  اءمه المرحري اإلنمثاد  المسثاإللة علثى تنهثا   المساءلة: مثم  ال لثا "يعر 

رقثثثريه الروضثثثيحات الالزمثثثة ءصثثثحاا المصثثثلحة حثثثول كيفيثثثة اسثثثرخراه  المسثثثدوليم

ورصريف وايبارهه، واءخذ باالنرقارات الرث  رويث  لهثه ورلبيثة المر لبثات  صالحيارهه

عثثره الكفثثاإلي تو عثثم الخثثراا ولية عثثم الفشثثل ودويبثثول )بعثثض( المسثث الم لوبثثة مثثنهه

 .31"والغق

رحقثق رمم خثالل النرثاد  الرث   اءعمالمحاسبة القادميم عل   إمكانيةوالمساإللة ه  

وبمعنث  تخثر إمكانيثة محاسثبة المقصثر  ورعبر عم مسروأل كفاإلي ترادهه لهثذه اءعمثال

والمررش  والمفسر والذأل يعب  بمصالح المساهميم لمصلحة شخصثية تو لعثره كفثاإلي 

عثم إسثاإلي لهثذه المصثالح وهثذا بثال بع ير لثا بعثض  يكوم ري  مسثدوالً  سبا تو ءأل

 النظه القانونية الر  رسانر حق تصحاا المصلحة ر  مساإللة المسدوليم.

تم يكوم كل مسدول ر  مويع  يرحرر لري  إ ار مسدولير  عثم عمثل ه  و لمسئولية:ا

ه إلتخالي  يكفل نيثاب العمثل و ترامعيم ويقوه باراد  باسرقاللية وموضوعية وانضبا  

ركثثوم ريثثاه تصثثحاا المصثثالح  بمسثثروأل الكفثثاإلي الم لثثوا  والمسثثدولية الرثث  يرحملهثثا

 المخرلفة باعربار تم المنشاي ينظر لها كموا م يير يراع  المسدولية االيرماعية .

                                                 
 . 2005-الدولية الخاصة تنشر علي موقع مركز المشروعا-إدارة الحكم في الدول العربيةبرنامج  برنامج المم المتحدة اإلنمائي، 31
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و معاملرهه معاملة علث  يثرر  ييا مراعاي يميع حقو  تصحاا المصلحة    لعدالة:ا

علث  مثا يكفثل  والعمثل -المسثاهميمكبار المسثاهميم م ثل صثغار  -عال  مم الرساوأل 

 السابقة.رحقق العرالة لهه وهذه الركيزي ررحقق مم خالل رحقق الركادز ال ال  

يثث  عثثاه الركثثادز اءربثثع لثثي  بينهثثا حثثرور راصثثلة بثثل هثث  ررحقثثق برحقثثق ووب

رريثثة عاليثثة مثثم الشثثفارية واإلرصثثاب ورثثوارر المعلومثثات  بعضثثها الثثبعض بمعنثث  تم

مسثدولير  للة رمكم مم رحمل المسدول والمساإل ،يمكم مم المساإللة ومحاسبة المقصر

السثثلوك اءخاليثث  المنضثثب   بويلريهثثا بالكفثثاإلي الم لوبثثة وباسثثرقاللية  وموضثثوعية و

يم كارثثة المسثثاهميم مكثثم مثثم رحقيثثق العرالثثة بثثيو بالشثثفارية والمسثثاإللة والمسثثدولية ،

واحرراه كارة حقويهه مما يمكم مم رحقق تعل  رريثات الحوكمثة تو مثا يسثم  رييثا 

 .بنظاه الحوكمة

الشكل الرال  يوضح مبارئ الحوكمة الرديسية للحوكمة مم ويهة نظثر الباح ثة وهث  

 الركادز اءساسية لفكر الحوكمة ر  تأل شركة تو منظمة.

 

 

 

 

 

 

 

 ث الثالث:أهمية حوكمة الشركاتلمبحا 1/1/3

لقثثر رعثثاظه االهرمثثاه بمفهثثوه حوكمثثة الشثثركات رثث  العريثثر مثثم االيرصثثاريات المرقرمثثة   

الشثركات  تهميثة ومثرى رثا ير مفهثوه حوكمثة ترقر رزايثرالعقور القليلة الماضية،  خالل

ة الهاررثة يثوالرياب والمحاسبيةر  العرير مم النواح  االيرصارية والقانونية وااليرماعية 

اءوضثثاا  إلثثى صثثالح اءرثثرار والملسسثثات والميرمعثثات ككثثل بمثثا يعمثثل علثثى سثثالمة

 .حر سواإل االيرصارية ورحقيق الرنمية الشاملة ر  كل مم الرول المرقرمة والنامية على
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 Corporate Governanceاالهرمثثاه بموضثثوا "حوكمثثة الشثثركات"  بثثرتويثثر    

   كنرييثثة لثثبعض اءحثثرا  االيرصثثارية العالميثثة  اً رثث  تربيثثات االيرصثثار ياخثثذ حيثثزاً مهمثث

 وه  كما يل  ا

 لبعض كبريات الشركات تدهور وإفالس :أوال

   إ ثثر إرثثال  بعثثض الشثثركات الروليثثة الكبثثرى م ثثل إنثثروم "ظهثثرت تهميثثة الحوكمثثة 

وعثره   الفسثار اإلرارأل والمحاسثب وكام مم تهه تسثباا هثذه االنهيثاراتو وورلركوه،

 32الشفارية واإلرصاب ".

شثثركات روليثثة تخثثرى لصثثعوبات ماليثثة كبيثثري م ثثل سثثوي  إيثثر  ترعرضثثكمثثا  "

ه لمصثرف سويسثرأل خثاص 2004ورران  رليكثوه  وذلثك حسثا رقريثر صثرر عثاه 

 33."ولية االيرماعية للشركات الكبرىدرناول موضوا حوكمة الشركات والمس

 ثثر هثثذه االنهيثثارات بثثرت الرفكيثثر رثث  ركثثر الحوكمثثة كمحاولثثة لموايهثثة الفسثثار و او

الرشثاوى وعثره اإلرصثاب و نقثثص الشثفارية حيث  تم رحقيثثق مبثارئ الحوكمثة يرخ ثث  

 34الشركات. هذهيميع السلبيات الر  كانت السبا اءساس  ر  انهيار 

 االقتصاد العالميتحوالت في  :ثانيا

الحوكمثثة للشثثركات هثثو مثثم بثثاا الحالثثة الغاليثثة رثث  االيرصثثار إننثثا نيثثر تم إضثثارة  

العالم  رالحوكمة م لوبة ر  يميثع المنظمثات الرث  رنفصثل ريهثا الملكيثة عثم اإلراري 

ويرعرر ريها تصثحاا المصثالح وهثذه المنظمثات مويثوري منثذ زمثم ولكثم  ثرت عليهثا 

كمة راخذ الصثراري رث  العرير مم العوامل اليريري كاحر إررازات العولمة ويعلت الحو

االهرماه العالم  مم تيل رنمية ايرصاريات الرول ومم هذه العوامل عل  سثبيل الم ثال 

 ال الحصرا

 "  تصبح المسر مر ل  القرري عل  شراإل تسهه شثركة رث  تأل مكثام رث  العثاله وبالرثال

 يصعا مرابعة تعمالها ب ريقة مباشري.

                                                 
32   Brickey (Kathleen F . Brickey) ,"FROM ENRON TO WORLDCOM AND BEYOND:LIFE AND CRIME 

AFTER SARBANES-OXLEY"- P.4-WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS SCHOOL OF LAW-

WWW.SSRN.COM- JUNE,1,2003 
 .  2005-يونيو– 162العدد –نشر علي االنترنل  -عالم االقتصاد–داغستاني )د.عبد العزيز إسماعيل داغستاني( ،حوكمة الشركات  33
 160إل–يرجي مراجعة الملحق –لمزيد من المعلومات  34



 
 

40 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

 يعثل المسثر مر يشثررأل السثهه لبيعث  مثم االنفراب ر  اءسوا  الماليثة الثذأل ترأل إلث  

 تيل ين  ررو  اءسعار.

  سي ري المريريم الرنفيذييم عل  مقثررات الشثركة لصثالحهه بالرريثة اءولث  ورحقثق

مثم تم المثريريم ال يرويثع مثنهه  1776ما رنبا ب  تره سمي  ر  كراب   روي اءمه عاه

 تم يرايبوا الشركات بنف  حما  المساهميم.

 المنارسة  ً ً  الشرسة بيم الشركات محليا  35". وروليا

  الفسار  بكل صوره والذأل اسرشرأل ر  الميال االيرصارأل والمال  وترأل إلث  انهيثار

وورلثركوه  انثروم لل ايثةم ثل  كما سثبق ذكثره رالسات كبريات الشركات العالميةإو 

 لالرصاالت  وبنك االعرمار الرول  الريارأل .

 ااألزمات المالية لدول شرق أسيا وأمريكا الالتينية و روسي :ثالثا

والرثث  نريثثت عثثم رقثثر  1997انفيثثار اءزمثثة الماليثثة بالثثرول اآلسثثيوية عثثاه "مثثع و  

وعم تزمة ر  العاليات بثيم منشثآت  ,ال قة بيم الشركات واليهات الر  رنظه اءعمال

ورثثث  مقرمثثثة المسثثثببات نيثثثر عمليثثثات المرثثثايري الراخليثثثة بثثثيم  ,اءعمثثثال والحكومثثثة

ع منشثثآت اءعمثثال والحكومثثة وحصثثول المثثوظفيم الثثراخلييم واءيثثارا واءصثثرياإل مثث

الشثثثركات علثثث  يثثثروض يصثثثيري اآليثثثل بمبثثثال  ضثثثخمة وعثثثره اإلرصثثثاب عثثثم هثثثذه 

،  ونظثثرا الزريثثار الفسثثار المعلومثثات وإخفادهثثا عثثم المسثثاهميم ب ثثر  محاسثثبية مرقنثثة

ولقر نيحت حركة حوكمة الشركات ر  يذا اهرماه كبير مثم ميرمثع  وعره الشفارية،

ويثثر حثثررت  ,ررها لسثثالمة ايرصثثار الشثثركات والميرمثثع ككثثلاءعمثثال نظثثرا لضثثرو

مثثة الشثثركات كعنصثثر رديسثث  رثث  إعثثاري بنثثاإل وكح رألميموعثثة الثثرول السثثبع الكبثث

 36."االيرصار العالم 

 ممارسات الشركات متعددة الجنسيات :رابعا

                                                 
 . 2005-5إل -لالقتصاد اإلسالمي مركز صالح كامل-عبد الحليم)أ.د.محمد عبد الحليم عمر(،حوكمة الشركات إطاللة إسالمية 35

 
–األهرام  -الفيومي)د.محمد الفيومي محمد(،اإلصالح االقتصادي والحاجة إلي مزيد من حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية 36

 . 2005- 43157العدد



 
 

41 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

ي رممارسثثات الشثثركات مرعثثر"زار مثثم حثثري الثثرعوي إلثثى حوكمثثة الشثثركات، لقثثر    

ايرصاريات العولمة، حي  رقوه باالسرحواذ واالنثرما  بثيم الشثركات مثم  الينسية ر 

ري تيثثل السثثي ري علثثى اءسثثوا  العالميثثة. رثثر ه ويثثور اآلالف مثثم الشثثركات مرعثثر

شثثركة رقثث  هثث  الرثث  رسثثي ر علثثى مقثثررات الريثثاري  100رثثإم هنثثاك  الينسثثيات

ر اكرسثا المفهثوه ،ويث الخاريية على مسروى العاله، مم خالل ممارسثرها االحركاريثة

تهميثثة كبثثرى بالنسثثبة للثثريمقرا يات الناشثثدة  نظثثرا لضثثعف النظثثاه القثثانون  الثثذأل ال 

يمكم مع  إيراإل رنفيذ العقور وحل المنازعثات ب ريقثة رعالثة. كمثا تم ضثعف نوعيثة 

المعلومثثات رثثلرأل إلثثى منثثع اإلشثثراف والريابثثة ورعمثثل علثثى انرشثثار الفسثثار وانعثثراه 

 37."ال قة

قر ترت اءزمة المالية بك ير منا إلى ارخاذ نظري عمليثة ييثري ة تخرأل رمم ناحيو   

ويريع هثذا  ،عم كيفية اسرخراه حوكمة الشركات الييري لمنع اءزمات المالية القارمة

، بثثل إم  رقثث   إلثثى تم حوكمثثة الشثثركات ليسثثت ميثثرر شثثئ تخاليثث  ييثثر نقثثوه بعملثث

حوكمة الشركات مفيري لمنشآت اءعمال، ومثم  ثه رثإم الشثركات ال ينبغث  تم رنرظثر 

تسثثاليا اإلراري  وحرثثى رفثثرض عليهثثا الحكومثثات معثثايير معينثثة لحوكمثثة الشثثركات 

 لها.ر  عم الييري الر  ينبغ  عليها إرباعها

 لتعزيز القدرة التنافسية:خامسا

ايثثة الم ثثاف علثثى الرعثثاوم بثثيم الق ثثاعيم إم حوكمثثة الشثثركات رعرمثثر رثث  نه      

العثثاه والخثثاص لخلثثق نظثثاه لسثثو  رنارسثثية رثث  ميرمثثع ريمقرا ثث  يقثثوه علثثى تسثثا  

ررناول حوكمة الشركات موضوا رحري  العاله العرب  عم  ريثق النظثر "القانوم. و

ر  الهياكل االيرصارية وهياكل اءعمال الر  رعزز القرري الرنارسثية للق ثاا الخثاص، 

يعل المن قة تك ر يذبا لالسر مار اءينب  المباشر، كما رحقق ركثامال للمن قثة رث  ور

 38."اءسوا  العالمية

                                                 
 . 2005-موقع إسالم اون الين علي االنترنل  –الصاوي )د.عبد الحافظ الصاوي (، الحوكمة والحكم الرشيد  37
   www.hawkama.net–مركز المشروعات الدولية الخاصة األمريكية ، أهمية حوكمة الشركات  38
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مم تيل كفاإلي ايرصثارية عليثا،  "،"حوكمة الشركات"تصبح الحري  عم لقر و     

ومعاليثثثة المشثثثكالت الناريثثثة عثثثم الممارسثثثات الخا دثثثة مثثثم يبثثثل اإلراري الخاصثثثة 

بالشركات والمرايعيم الراخلييم تو الخاريييم تو مم يبل ررخل ميال  اإلراري، بمثا 

 39."يعو  ان ال  هذه الشركات

 ظل انرشار الفسارر   تهميرهايرضح لنا تم حوكمة الشركات ظهرت  ومم ذلك*    

وعره االسرقاللية والموضوعية والنزاهثة   و ياا الشفارية اإلراريوسوإل  و الرشاوى 

والعرالثثة  رثث  إراري الشثثركات ورثث  ظثثل عثثره ويثثور نظثثه ريابثثة ومحاسثثبة ومسثثاإللة 

يانونية يوية رحفثظ حقثو  المسثاهميم ورحثارظ علث  النمثو االيرصثارأل لهثذه الشثركات 

 ر  ميملها عصا االيرصار القوم .والملسسات الر  ركوم 

 عمثثل لهثثذه الشثثركات إ ثثاريويثثة رضثثع  وإراريثثةالحوكمثثة كثثاراي ايرصثثارية  إم   

بمثا -المسثدولية اإلرصثاب والشثفارية والعرالثة ويحثرر هيكثليرسه بمزير مم  والملسسات

لمسثاإللة ويحثارظ علث  كارثة الحقثو  لكارثة مما يمكثم مثم ا -ريها المسدولية االيرماعية

 ا المصلحة.تصحا

تكبثثر رثث  العثثاله المصثثرر  وتصثثبحت  اً بالحوكمثثة ياخثثذ حيثثز االهرمثثاه رتلقثثر بثث

 معهثر حوكمثة الشثركات تعلم قرر ، "ر بيقها للحوكمةالمصارف رصنف عل  تسا  

رث  الروحثة رث  ي ثر، عثم  تيثيهوارحار المصثارف العربيثة مثلخرا خثالل حفثل  برب 

مثم  اءولثىوهث  اليثادزي  2007لعثاه للمصثارف  حوكمثة الروز بنك بريام بيثادزي 

 40مثم  تك ثريادمثة رضثه  تصثلوره اخريثار الفثادز مثم  ،نوعها الر  رقره ر  المن قة

والمشثر  العربث ، ويثر اظهثر بنثك بريثام  اءوسث  لبا يرمرها مصارف مم الشر  

ى حوكمثة ييثري علثى لثمم المهاري والرفثان  وااللرثزاه رث  المحارظثة عرريعا مسروى 

 بما ريهاا اءساسيةرير مم المياالت صعير الع

                                                                                  (.اإلشرافميل   تو) اإلراريبنية وكيفية عمل ميل   -

                                                                                        البيدة والعمليات رحت السي ري. -

                                                 
 . 2005-موقع إسالم اون الين علي االنترنل –الصاوي )د.عبد الحافظ الصاوي ( ، الحوكمة والحكم الرشيد  39
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                                                                                       الشفارية والكشف.  -

                                                           الحصص الصغيري. تصحااكيفية معاملة  -

 اكمايل  اءبيرألبالررريا وررريا البنوك العشري الفادزي        

                                               بنك ابوظبي الوطني        اإلسالمي                         بنك ابوظبي  

                                            األوسطبنك الكويت والشرق                                               بنك الدوحة 

                                                                   بنك ظفار                                     الكويت  -بنك برقان

                                                          بنك قطر الوطني                                       بنك عمان الدولي 

 40"السعودية -مجموعة سامبا المصرفية                           مجموعة البركة المصرفية 

 

إم الحوكمة ه  منه  عمل لكل شركة تو مصرف ير ا ر  مزير مم الشفارية  

  .والعرالة ومزير مم النمو والر ور و النياب العالم

 

 

 

 أهداف الحوكمة لمبحث الرابع:ا 1/1/4

 

ها رالحوكمثثثة كاحثثثر السياسثثثات االيرصثثثارية واإلراريثثثة رسثثثع  مثثثم خثثثالل اسثثثررارييي 

 .االيرماعية و اإلرارية المركاملة  ومباردها العامة لرحقيق العرير مم اءهراف االيرصارية و

 والشكل الرال  روضح ب  الباح ة تهراف الحوكمة ر  رتييهاا

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2007 -نوفمبر-15-12377العدد  -36السنة  - -القبس االقتصادي 40

 أهداف

 إدارية
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  األهداف االقتصادية :أوال

     االيرصارية الر  رربو إليها    رحقيق العرير مم اءهرافرساعر عل الحوكمة الييري  

 ومم هذه اءهراف ما يل ا تأل ملسسة     

                                                .االسر مارات سواإل اءينبية ته المحليةيذا " -1     

   اءموال.إلوالحر مم هروا ر -2       

 محليثة ترخثص للرمويثل  ازريار إراحة الرمويل وإمكانية الحصول على مصثارر  -3 

 .توعالمية

 رباا تساليا رحو  ييري.ارخفيض المخا ر و -4

 االيرصارية. الشفارية ر  الحيايرشييع " -5

 رعظيه القيمة السهمية للشركة. - 6

 محاسبية ومالية رينا االنزال  ر  مشاكل -7

 41"رنارسية الشركات ر  تسوا  المال العالمية. ررعيه -8

 رعه اسرقرار نشا  الشركات العاملة بااليرصار." -9

 االيرصارأل.رحقيق الرنمية واالسرقرار   المساعري ر  -10

 الرنارسية رشييع نمو الق اا الخاص ورعه يررر " -11

 االسر مار . رعميق سو  المال ورعبدة المرخرات وررع معرالت  -12 

 الحصول على الرمويل ومم  ه إمكانية ر ياري يرري الشركات ز -13

 زياري ررص العمل ورشغيل العمالة   راخل ميرمعنا العرب  .          

                                                 
41 Levine(Ross Levine), "The Corporate Governance of Banks" –www.ssrn.com –page9-2004. 
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 42 ".ال قة ر  االيرصار القوم  زياري -14

 األهداف اإلدارية  :ثانيا  

رحقيق العريثر مثم اءهثراف اإلراريثة وذلثك  مثم خثالل رساعر عل   الحوكمة الييري 

  ر بيق العرير مم الضواب  الحاكمة ،ومم هذه اءهراف مايل ا

 انرشار روب العمل كفريق. -1

 الرشوي.القضاإل عل  الفسار اإلرارأل وظاهري  -2

  .يسهه ر  نياب العمل منضب   تخالي العمل بفكر  -3

 وضع الريل المناسا ر  المكام المرميز. مكاراي المرميز -4

 الموضوعية والنزاهة  ر  العمل. -5

 االسرقاللية والحيار ر  العمل. -6

 .ةيياه كل مسدول بعمل ر  إ ار مسدولية واضح -7

 المسدولية المنو  بها.مساإللة كل مسدول ر  إ ار  -8

 اررفاا مسروأل تراإل اءعمال. -9

 ررع كفاإلي اءيهزي اإلشرارية والريابية. -10

 ر وير مسروأل اإلرصاب بما يخره ذوأل المصالح. -11

 اسرقاللية اإلراري الرنفيذية عم اإلراري الريابية. -12

  األهداف االجتماعية : ثالثا

ررعه الميرمثع ورسثع  لرحقيثق تهثراف الميرمثع وذلثك مثم خثالل  الحوكمة الييري    

 مايل ا اءهرافرحقيق المسدولية االيرماعية ومم هذه 

 بإنرثا  سثلعة تو  إمثا نشثا ها  الفرر والميرمع ككل حي  يررب  يةرل ر على رراه" – 1    

 مة رل ر ر  حياي الميرمع.خررقريه  

 القابلية للمحاسبة االيرماعية.-2     

 والنزاهة.  ر  حماية حقو  اءيلية ر  إ ار مم العرل  رساعر -3

 43"المصالح. رحقيق الروازم ر  مراعاي مصلحة كارة اء راف تصحاا  -4
                                                 

-نشر بواسطة المركز المصري للدراسات االقتصادية –فوزي )د.سميحة فوزي(، تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية  42

2003 
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لمعيشة، ا ومسرويات  والرخول، والمرخرات، والمعاشات، رل ر على الوظادف-5

 والميرمع. والملسسات، ربحياي اءرراو يرها مم اءمور المررب ة 

وروب الرعامالت  يل ر ر  انرشار السلوك اءخالي  اليير بيم تررار الميرمع مما ير-6

 الرعاوم بيم الميرمع ككل.

المبحث الخامس: اإلطار المؤسسي للحوكمة الفعالة  1/1/5

 و تحديات الحوكمة.

 اإلطار المؤسسي للحوكمة الفعالة أوال:

علث  كارثة الق اعثات االيرصثارية الحوكمة سياسة ايرصارية شاملة يمكم ر بيقهثا    

والملسسية ر  الرولة وهذا مم شان  تم يساعر عل  إنشاإل هيكل ايرصارأل يوأل راخثل 

  ،وهذه الق اعات مم الممكم تم رشمل نواح  عري منهااالرولة

 حقوق الملكية وقانون التعاقد:          

واحثرا مثم تهثه ر إم ويور نظاه لحقو  الملكية يحرثره حقثو  الملكيثة الخاصثة يعربث" -

اءساسثثثية الضثثثرورية اليرصثثثار رنارسثثث  يقثثثوه علثثث  تسثثثا  السثثثو   ومثثثم  المثثثحالم

وانيم ولوادح حقو  الملكية معايير بسي ة وواضحة رحرر بريثة يالضرورأل تم رضع 

مم يمرلك ماذا ،كما رحرر كيفية اليمع بثيم هثذه الحقثو  تو ربارلهثا ،وام رضثع تيضثا 

بحيثث  ركثثوم المعلومثثة رثث  الويثثت المناسثثا معثثايير لرسثثييل المعلومثثات الم لوبثثة 

 44."وبركلفة معقولة

عقثور ويراسثرها إلث  حثرو  انخفثاض كبيثر يلرأل  ياا يوانيم ولوادح رضمم رنفيذ ال -

يثثرا رثث  صثثفقات اءعمثثال رمثثم الضثثرورأل حمايثثة المثثورريم والثثرادنيم والعثثامليم 

  وتصحاا العمال و يرهه .

 قطاع مصرفي جيد التنظيم:

يعربثثر ويثثور نظثثاه مصثثرر  صثثح  وسثثليه تحثثر الركثثادز اءساسثثية الم لقثثة لسثثالمة " -

عمل سثو  اءورا  الماليثة وي ثاا الشثركات ويثورر الق ثاا المصثرر  رت  المثال 

الالزه والسيولة لعمليات الشركات ونموها ويعربر ويور الحوكمثة الييثري رث  النظثاه 
                                                                                                                                                        
43Salomon(Margot E. Salomon), " International Economic Governance and Human Rights Accountability"- page12- London 
school of Economics and Political Science-www.ssrn.com-2007  

 .    2004  -25إل -ات في األسواق الصاعدةمركز المشروعات الدولية الخاصة األمريكية ، تأسيس حوكمة الشرك 44
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ة حي  رقوه البنثوك برثورير معظثه المصرر  تمرا مهما بصفة خاصة ر  الرول النامي

لرمويل ورضال عم هذا رإم رحرير اءسوا  المالية ير ترأل إلث  رعثرض البنثوك لقثرر 

 45."يريري  ادرمانيةتكبر مم الرذبذبات وال  مخا ر 

 المالية:وجود أسواق سليمة لألوراق 

 اءسعارانضبا  الراخلييم بإرسال إشارات  إل المالية الييري رلرأل  اءورا تسوا  " -

رهه بسثثثرعة و روم تم يرحملثثثوا ابسثثثرعة ورمكثثثيم المسثثثر مريم مثثثم رصثثثفية اسثثثر مار

ركاليف كبيري وهذا بروره يل ر عل  ييمة تسهه الشركة ويرري الشركة عل  الوصول 

  .المال إل 

الماليثة لحقثو  ملكيثة  اءورا  إصراررحكه  وانيمي إل المالية  اءورا ورحرا  سو   -

 والنزاهة.مم الشفارية  تسا واالريار ريها ومعامالت الوس اإل عل   وريوم الشركة

البر مم روارر يوانيم لحماية حقو  اءيليات مم المسثاهميم ،والبثر تم يكثوم اليهثاز  -

الحكوم  مزور بعرر مثم المشثرعيم المسثرقليم لرنظثيه عمليثات الرعامثل رث  اءورا  

 46"المالية.

 التنافسية:األسواق   

تسوا  رنارسثية تحثر الضثواب  الخارييثة الهامثة للشثركات الرث  رثررعها يعربر ويور " -

مم اإلنرايية والكفاإلي خشية رقرام نصيبها مثم السثو  ويثلرأل  يثاا اءسثوا   لمزير

الرنارسثثثية إلثثث  رخويثثثف المبثثثارريم بالمشثثثروعات ورشثثثييع رسثثثار اإلراري وانخفثثثاض 

اللثوادح بيدثة رياريثة ررسثه اإلنرايية ولهذا السبا مم الضثرورأل تم رنشثئ القثوانيم و

 47."بالنزاهة والرنارسية ر  نف  الويت

يثثوانيم  إنفثثاذوينبغثث  علثث  الحكومثثات إزالثثة الحثثوايز تمثثاه رخثثول هثثذه اءسثثوا  ، -

مثثع وضثثع تولويثثات للريثثاري وإزالثثة نظثثه الثثرعه واإلعفثثاإلات الضثثريبية  ،المنارسثثة

  .العارلة

                                                 
 45  Spong & Sullivan(Kenneth R. spong and Richard J .Sullivan), "Corporate Governance and Bank Performance"- 
page6  -www.ssrn.com  -sept.2007  
  

     2004  -28إل -مركز المشروعات الدولية الخاصة األمريكية ، تأسيس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة46
47 Levine(Ross Levine), "The Corporate Governance of Banks" –www.ssrn.com –page7-2004. 
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 أنظمة الضرائب الشفافة والعادلة:   

ركوم عارلة وبسي ة وبالرال  البر مم القضثاإل  حن البر مم إصالب تنظمة الضرادا  -"

 رادري الفسار . تحياناالمعقري والر  روسع  اإليراإلاتعل  

سثا االكثار  رث  الويثت المن اإلرصثاب ررضثمم القثوانيم ولثوادح الضثرادا تمكما ييا -

 48"رية وراعلية.يم واللوادح بعم المعلومات المالية وتم ر بق هذه القوان

 نظام قضائي مستقل: "

تحر تهثه ملسسثات االيرصثار الرنارسث   يعربر النظاه القضاد  المسرقل الذأل يعمل بكفاإلي-

 المري  نحو السو .

الييثثر  اإلعثثراريمكثثم رحسثثيم كفثثاإلي النظثثاه القضثثاد  برثثورير المثثوارر الماليثثة والفنيثثة و -

 للموارر البشرية.

 فسار والرشاوى.القرري عل  محاربة الهذا النظاه يكوم لري  -

 إصالحات إدارية حكومية:

البر مم إصالب اإلرارات والهيدات الحكومية البيرويرا ية ضعيفة اءراإل ومثم الممكثم -

إصثثالحها مثثم خثثالل رضثثميم وربسثثي  تنظمثثة العمثثل واإليثثراإلات الراخليثثة ورقيثثيه تراإل 

 دما.الهيدات بصفة مسرمري حسا معايير واضحة وميرري را

 إستراتيجية مناهضة الفساد:

يمكثثم رنفيثثذ إيثثراإلات رعالثثة لمناهضثثة الفسثثار عثثم  ريثثق رحريثثر النصثثوص القانونيثثة  -

ربثثاا رسثثرور منظمثثة الشثثفارية الروليثثة وكثثذلك اوالرنظيميثثة والرنسثثيق ريمثثا بينهثثا ومحاولثثة 

 منظمة الرعاوم االيرصارأل والرنمية.

 يدعم نهضة اقتصادية واعية:متطور  إعالم

 ر  العمل  . إعاله يرعه  قارة الحوكمة ويرعه الركادز اءخاليية -

البثثر مثثم ريابثثة واعيثثة ءراإل المثثريريم ورثثورير المعلومثثات الرثث  يحرايهثثا المسثثر مروم  -

 والرادنوم والعمال.

                                                 
 30إل-المرجع السابق  48
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يعربثثر ويثثور الصثثحارة القويثثة واسثثعة اال ثثالا تساسثثا بالنسثثبة لصثثغار المسثثر مريم  -

 العمل. وتصحاا

 الجيدة بين أصحاب المصالح تفيد الشركاتالعالقات 

ه والعرالة ورحمل المسدولية ويبول المحاسبة والشفارية ريا النزاهةمراعاي  را ير إم -

  رنارسية. الشركات ميزي المصلحة يع  المساهميم وتصحاا 

 49"المال.االهرماه والربح يسريام ينبا إل  ينا مع االسرخراه الحكيه لرت   -

 روضح ب  الباح ة نسي  الحوكمة المكوم مم ي اعات عريري ر  االيرصار. رال الشكل ال

 

 

         

 

 تحديات الحوكمةثانيا:  

                                                 
غرفة –نشر عن طريق مركز المشروعات الدولية الخاصة  -رن الحادي والعشرينمركز المشروعان الدولية الخاصة،حوكمة الشركات في الق 49

 . 2003-125إل-التجارة األمريكية  واشنطن
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ً  يم ثل اءعمثالالبرإل ر  عمل نظاه للحوكمة راخل ميرمثع  إم     وهث   كبيثراً  رحثريا

وبنثاإل ركثادز تخالييثة  اءعمالر  رحسيم تراإل  اإلسهاهرحاول  وإراريةايرصارية  ارايك

الثرول  توحقيق رقره ملحوظ ر  ايرصاريات الثرول الناميثة رسع  لرو ر  رنيا االيرصار 

 العرير مم العوادق. سرواي  الصاعري

م ثل رثث  عثثري محثثاور  اءعمثثالالرحثريات الرثث  روايههثثا الحوكمثة رثث  ميرمعثثات     

تهراف عليا لحماية ايرصاريات ميرمثع  يمكم ايريازها بالر بيق اليير للحوكمة ووضع

 عامة وخاصة رسهه ر  بناإل ايرصار الو م. منشآت   بما ري  مم  اءعمال

 

العريثر مثم المحثاور ر  وررم ل هذه محاور الرحريات الر  رواي  الحوكمة ر  رتي  

 - ل اي وتهمها ما

 .ةمحاربة شبكات الفساد داخل كل شركة أو مؤسس -أ

م شثثبكات الفسثثار مرشثثعبة راخثثل بعثثض إويم ثثل هثثذا الرحثثرأل تهثثه الرحثثريات حيثث  "

 بثاءمرلثي   الرريدة  واءخال  الفاسري  الشركات والقضاإل عليها ومحاربة رسار الذمه

ضثر لرضثرا بيثر يويثة  نظثه ورشثريعات يويثة رضثعها الشثركات إل السهل بل يحرا  

 إلثث  إالرسثثلا المسثثاهميم حقثثويهه وال رسثثع   هثثذه الشثثبكات الرثث  رهثثرر ايرصثثاريرها و

 50" .المصلحة الخاصة روم العامة

  .غياب الشفافية -ب

ً  اءمثورمم  تيضا اءمرهذا "   ً  الهامثة الرث  رم ثل رحثريا للحوكمثة وهث  ررثا ر  حقيقثا

بثثالمحور السثثابق وبفكثثري رعثثارض المصثثالح ، والشثثفارية الرثث  رم ثثل رريثثة تعلثث  مثثم 

 .ره  رم ل تهمية كبيري للمساهميم والمسدوليم ر  كارة المسرويات  اإلرصاب

الشثثفارية بالقثثرر ركثثوم  تمالشثثفارية هثث  تسثثا  ارخثثاذ القثثرار السثثليه ومثثم المهثثه  

ً مرخثذ القثرار و يابهثا يم ثل رحثري اسا الذأل يثرعهالمناسا ور  الروييت المن النرشثار  ا

  51".ور بيق الحوكمة الييري

                                                 
 41-40إل -المرجع السابق 50

51 Zhang(Zhengjun Zhang),Policy challenges of corporate governance reform of SOEs in China-the 

2006 Asia Round table on corporate governance-page 17-www.ssrn.com-2006. 
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 .حاسمة تدعم فكر المسئولية والمساءلة قوانيين غياب - ج     

ً عره الرحرير الواضح للمسثدولية يم ثل عادقث تم  تمثاه المسثاإللة وعثره ويثور يثوانيم   ا

والمسثدوليم  يثر يثارريم علث  المحاسثبة لكثل راخل الشركة ريعل المسثاهميم  حاسمة

 تخر لر بيق الحوكمة الييري . مسدول وارخاذ اإليراإل المناسا ضره وهذا رحر  

 .غياب التعاون بين كافة القطاعات في مجتمع األعمال ودنيا االقتصاد - د

ويثثر يكثثوم  يثثاا الرعثثاوم رثث  الشثثركة الواحثثري بثثيم اءيسثثاه المخرلفثثة ،والرعثثاوم " 

نياب عمل الحوكمة ربروم الرعاوم لثم ركثوم هنثاك شثفارية تو عرالثة وال يمكثم تسا  

 52"رحرير مسدولية يبن  عليها مساإللة بناإلي ونزيهة.

 .غياب الوعي بأهمية الحوكمة -ر

وتهميثثة مباردهثثا وركادزهثثا اءخالييثثة رثث  بنثثاإل ايرصثثار واعثثر لكثثل شثثركة يحقثثق  " 

 المسدولية االيرماعية.الروازم بيم المصالح المخرلفة ويراع  

والروعية والفهه وبناإل  قارة يريري يبرعر عم  قارثة المصثالح الخاصثة والمحسثوبية  

ً يرالملسسثة كثل هثذا يم ثل رحث توركز عل  رحقيق تهراف عليا ررعه الشثركة يو  اً كبيثر ا

 . 53"رنيا االيرصار وتماه ر بيق الحوكمة راخل ميرمع اءعمال 

رإننثا باليهثر و الرخ ثي   والعمثل لرحقيثق هثرف نبيثل ومشثروا لكم مهما ركم الرحثريات  

 .ع موايه  الرحريات والرغلا عليهانسر ي

 إسالميالحوكمة من منظور  :نيالفصل الثا 1/2

يرنثثاول هثثذا الفصثثل الحوكمثثة رثث  المثثنه  اإلسثثالم  ، وهثث  كمصثث لح يريثثر  

عريثثري ولكثثم نرسثثاإلل هثثل ررفثثق هثثذه المبثثارئ مثثع الشثثريعة  ومبثثارئ   يحمثثل معثثان

 .اإلساله ر  ألااليرصارالعمل رم ل ر  منه  اإلسالمية وماذا 

 توضحر ،و تريو تم تكوم مورق  ريما  الفصلحاول إيضاح  ر  هذا وذلك ما سا

 .السبيلوهللا الهارأل إل  سواإل                                    

 لهذا الموضوا ر  عري مباح  كما يل  ا فصلويرعرض ال

                                                 
52 El Said (Dr. Hala el said), "corporate Governance :Applications and Challenges in Banks in light of the latest 

changes in the market"-p.5-www.ebi.gov.eg -2006 
     2004  -45إل -يس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدةمركز المشروعات الدولية الخاصة األمريكية ، تأس 53
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 .العمل االيرصار اإلسالم  ر   وتخالييات   اءولامبارئالمبح  1/2/1    

رباعا للشريعة اإلسالمية وما تمر ب  الخالق ايبح  هذا المبح  ر  مبارئ العمل       

  .اءعظه وما ح  علي  سيرنا رسول هللا صل  هللا علية وسله

 الحوكمة تسا  المنه  اإلسالم .المبح  ال ان ا   1/2/2  

يبح  هذا المبحث  رث  تم الحوكمثة بمباردهثا نابعثة مثم االيرصثار اإلسثالم  والشثريعة       

 اإلسالمية. 

االقتصاد اإلسالمي  و أخالقياتمبادئ  لمبحث األول:ا 1/2/1

 العمل في 

والميرمعثات سثواإل مثنهه مثا لرنظثيه حيثاي اءرثرار وشريعة يثاإلت  ريم ورنيا اإلساله  

 رعال . يرصل بعاليارهه ببعض تو عاليرهه بالخالق ربارك و

لر بيثثق رثث  كثثل زمثثام و مكثثام ويثثر يثثاإلت اءحكثثاه ريثث  علثث  لاإلسثثاله ريثثم صثثالح  

خريثار رث  ر بيقهثا ويثر نوعيم تحكاه تمري وتحكاه عامثة..اءحكاه اآلمثري لثي  للمسثله ا

ُ َوَرُسولُ ُ تَْمراً تَم يَُكوَم لَُهثُه اْلِخيَثَريُ يال رعال  }َوَما َكاَم  ِلُمْلِمم  َواَل ُمْلِمنَة  إِذَا يََضى اَّللَّ

بِينثاً   َ َوَرُسولَ ُ رَقَْر َضلَّ َضاَلالً مُّ  سثوري اءحثزاا.36اآليثة   ِمْم تَْمِرِهْه َوَمم يَْعِص اَّللَّ

 بالعقادر والحرور.رخرص  اءحكاهوهذه ، 

العامثة الرث  رخثص المعثامالت تو رنظثيه شثدوم الحيثاي وبعثض المسثادل  تما اءحكثاه  

تخثر مثع الراكيثر علث   إلث الر  ررعلق بوي  مم ويوه المصثلحة يثر يخرلثف مثم عصثر 

ومثا تمثر بث  الشثارا سثبحان  ورعثال  رثام هللا سثبحان   اإلسثالميةتنها ررفق مع الشثريعة 

 ورنياه.    وريي  وما ينفع  ر  رينليسير حيار  لما ري  راحر لإلنسامررك الرفاصيل 

وااليرصثثار اإلسثثالم  هثثو الثثذأل يويثث  النشثثا  االيرصثثارأل وينظمثث  ورقثثا ءصثثول  " 

اإلسثثاله وسياسثثر  االيرصثثارية وذلثثك رثث  ن ثثا  نثثوعيم مثثم القواعثثر و اءحكثثاه  ابرثثة 

  54." ب بيعرها ويواعر مرغيري ب بيعرها

وضثثع مثثم الموضثثوعات الرثث   العمثثلااليرصثثار اإلسثثالم  رثث   مبثثارئ وتخالييثثات   

وهى خ و  تساسية يمكم منها صيا ة العرير مم الرفاصيل لها اإلساله المبارئ العامة 

                                                 
النظام  االقتصادي في  -شوقي الفنجري\تعريف ورد عن األستاذ الدكتور  –النظام االقتصادي في اإلسالم -الخطيب )محمود إبراهيم الخطيب ( 54

 هجرية.1407-مكتبة الحرمين الرياض –اإلسالم 
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الر  رحقق تراإل العمل بنياب وبما يلرأل إل  بناإل ايرصار إسالم  رادر يحقثق مثا رصثبو 

ف تم االيرصثثثار اإلسثثثالم  يقثثثوه علثثث  المبثثثارئ ومثثثم المعثثثرو إليثثث  امرنثثثا اإلسثثثالمية.

 اءخاليية الرايية بعك  االيرصاريات الوضعية الر  ال رعررف باءخال  كمنه  عمل.

لويثرنا تم الرسثول صثل  هللا عليث  وسثله هثو الثذأل وضثع  اإلساله ر ورولو رربعنا   

المرينة بثرت  إل ربعر الهيري  اإلسالميةر  الرولة  مبارئ وتخالييات العملل اءول اللبنة 

المبثثثارئ العريثثثر مثثثم  إرسثثثاإل برنظثثثيه تحثثثوال الرولثثثة و وسثثثله صثثثل  هللا عليثثث الرسثثثول 

ً  وير كام رسوالً  واءخالييات  رث    إرارألمنظه  تول و اإلسالهر   ياض   وتول وحاكما

ً والشفارية ووالمسدولية مم العرل  إ اررولر  ر   تحوالينظه  اإلساله  المساإللة مسرنب ا

رثثث  صثثثر  و رثثث  تراإل اءعمثثثال بلثثث  اء ثثثر تمثثثم روب اإلسثثثاله ورثثثا يره رثثث  النفثثثو  

 ونيثثابً  رريثثرً  وحقثثق للميرمثثع اءول رثث  صثثرر اإلسثثاله رثثوازمً  إخثثالص مصثثارحة و

ً ايرصاري ً وايرماعي ا  .هادالً  ا

وعلث  رتسثهه عمثر بثم الخ ثاا  مالمهر يوم وولقر صار عل  هري  الخلفاإل الراشر  

رث  إرسثاإل مبثرت وشثرر  مبارئ وتخالييات العمثل رض  هللا عن  الذأل ترس  العرير مم 

والصثارمة واسثر اا مثم المسثاإللة النزيهثة والعايلثة  رريثرً  العرل والمسدولية وبن  نواً 

 ر  صرر اإلساله. باخالييات رريري ءراإل العملتم يضرا الم ل 

هث  مبثارئ عامثة منثذ العمثل االيرصار اإلسالم  ر   مبارئ و تخالييات  تملذلك نير 

 لالسثبي تنهثاحيم بعثرنا عنهثا عثرنا نبحث  ريهثا ونلكثر  ،حر  يومنا هذا و اإلسالهصرر 

 ايرصارأل وعادر ايرماع . يق رقرهقلنياب تأل ملسسة ورح

  يل اوسنرعرض ببعض اإلسهاا لهذه المبارئ وه  كما 

 الحكم بما أنزل هللا المبدأ األول:

   " يسرهرف رضاه والعمل رريضة  سبحان  ورعال  العمل موي  إل  هللاإم

واكرساا الرز  يهار ور  كل لحظة حكه ور  كل مويف هناك يرار وكل 

ويره الرنفيذ  55"مم القرار والحكه يكوم بما تنزل هللا حر  يسرويا ال اعة

                                                 
نشر بواسطة  – 31وقائع ندوة – 147-البحث الرابع  -اإلدارة في اإلسالم-الخضيري )د.محسن أحمد الخضيري(، الفكر اإلداري في اإلسالم 55

 . 2001-معهد البحوث والتدريب جدة–البنك اإلسالمي للتنمية 
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ِ ِلرَْحُكَه َبْيَم ال امر اال لرعاليه الريم الحنيف " نَّاِ  إِنَّا تَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكرَاَا بِاْلَحق 

 ً ُ َوال رَُكْم ِلْلَخادِنِيَم َخِصيما  .سوري النساإل 105اآلية    " بَِما تََراَك اَّللَّ

 مم كانت الرنيا هم  رر  هللا علي   رسول هللا صل  هللا علي  وسله" يال

تمره ويعل رقره بيم عيني  وله يار  مم الرنيا إال ما كرا ل  ومم كانت 

 56"اآلخري نير  يمع هللا ل  تمره ويعل  ناه ر  يلب  وترر  الرنيا وه  را مة

 إل، وهذا الحري  يعن  تم كل عمل ابم تره ييا تم يوي  هلل يبرغ  ري  رضا

 ره.هللا والراراالخ

  يحقق النيثاب رالثذأل خلثق البشثر يعلثه  رالحكه بما تنزل هللا سبحان  ورعال

  .ما يصلح لرينهه ورنياهه وما ري  سعاري اإلنسام ر  الراريم

  رثثث  اإلسثثثاله  العمثثثل  هثثثو روب إراري العمثثثل الثثثذأل  يسثثثرهرف رضثثثاإل هللا

قثيم بثام راسا  المعامالت االيرصارية وإراري الكيانات اإلرارية ياده علث  الي،

 ما تنزل هللا.بولهذا تحرأل إم يره  ورقا للحكه  العمل موي  إل  هللا

 األمانة المبدأ الثاني : 

  رهثث  مصثثرر كثثل  اإلسثثاله،رثث  اءمانثثة مثثم تهثثه مبثثارئ وتخالييثثات العمثثل

تخالييثات انبع ت  اءمانةكل عمل ومم هذه  وتسا نشا  ومحور كل وظيفة 

 اإلساله.العمل اإلرارأل وااليرصارأل ر  

 "  ُسوَل َورَُخونُوا  يقول هللا رعال َ َوالرَّ يَا تَيَُّها الَِّذيَم آَمنُوا ال رَُخونُوا اَّللَّ

 سوري اءنفال 27اآلية                             ."تََمانَارُِكْه َوتَْنرُْه رَْعَلُموَم  

 يثثال الرسثثول صثثل  هللا عليثث  وسثثله" إذا ضثثيعت اءمانثثة رثثانرظروا  ويثثر

  57". الساعة

  و يثثاا اءمانثثة يعنثث  ضثثياا اءمثثة  و إهثثرار  االيرصثثار اإلسثثالم  ولثثم

 يرحقق نياب هذه اءمة وررعرها إال بالريوا لسلوكيات اءمانة. 

  الشورىالثالث: المبدأ 

                                                 
موقع وزارة الشئون االسالمية  --ث الشريفموسوعة الحدي  -20608-حديث زيد بن ثابل-مسند األنصار رضي هللا عنهم -مسند أحمد 56

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد السعودية  .
 .287-باب اإليمان-البخاري 57
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 " مشثثاركة مثثم يانثثا القادثثر ومثثم يانثثا تعضثثاإل  اإلسثثاله العمثثل رثث إراري

رقثوأل العزيمثة ورشثحذ  وتسا  المشاركة بينهه الشورى، الشثورى العملرريق 

 58 "والعمل.ر  القول  اإلخالص إل رررع  والشورىالهمة 

 "  ثثاليَ َوتَْمثثُرُهْه ُشثثوَرى  يقثثول هللا رعثثال َوالَّثثِذيَم اْسثثرََيابُوا ِلثثَرب ِِهْه َوتَيَثثاُموا الصَّ

ا َرَزْينَاُهْه بَيْ   .سوري الشورى-38اآلية                           يُْنِفقُوَم "نَُهْه َوِممَّ

 م والمسثلموم مثم بعثرهه والشورى مبرت إسالم  عثاه حثرص الخلفثاإل الراشثر

عل  ر بيق  خاصة رث  الميثال المثال  ومثم ر بيقثات ذلثك مثا رعلث  عمثر بثم 

رما ررضهما  "الخرا  و العشور االخ اا رض  هللا عن  وهو بصرر ررض 

إال بعثثر اسرشثثاري المسثثلميم وكثثذلك اءمثثر رثث  روزيثثع الع ثثاإل بثثيم المسثثلميم 

 .59"ماكام يره روزيع  إال بعر مشوري المسلميم

 م  ، والمشثوري رظهثر الحقيقثة اإلسثال عملالمم تركام  ركم تساس  الشورى

رضثثمم الرعثثاوم ورقثثره للقادثثر الثثرتأل والنصثثيحة و علثث  الحثثق والصثثر    وربنثث

 اءراإلورعظثثيه  اءعمثثالوموارقثثة كثثل الرثثابعيم لثث  والعثثامليم معثث  بحسثثم رنفيثثذ 

 رظهر للقادر خير عناصره البشرية ريسنر كل تمر ءهل . واالنياز و

 الرابع: العدالةالمبدأ 

   سثثرنر إليهثثا يقثثوه وياإلسثثاله ورعامرثث  الرديسثثية الرثث   عمثثل رثث ال تسثثا هثث

رثث  اإلسثثاله وال رقثثوه بوايبارهثثا رالعرالثثة رثث   لملسسثثاتنهض ارثثوبثثرونها ال 

القثثول والعمثثل ورثث  الحكثثه ورثث  اءمثثر ورثث  كثثل سثثلوك مثثم يانثثا القادثثر 

َ يَثاُْمُرُكْه تَم  وتعضاإل رريق  الذيم يعملوم معث  امر ثاال لقولث  رعثال  "  }إِمَّ اَّلل 

َ  رُثثلرُّواْ اءََمانَثثاِت إِلَثثى تَْهِلَهثثا َوإِذَا َحَكْمثثرُه بَثثْيمَ  النَّثثاِ  تَم رَْحُكُمثثواْ بِاْلعَثثْرِل إِمَّ اَّلل 

َ َكاَم َسِميعاً بَِصيراً    ا يَِعُظُكه بِِ  إِمَّ اَّلل    سوري النساإل – 58اآلية      ".نِِعمَّ

                                                 
نشر بواسطة البنك  – 31وقائع ندوة  -117-البحث الثالث-عثمان )د.محمد رأفل عثمان(،بعا المبادئ التي تحكم اإلدارة العامة في اإلسالم 58
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 تم عليثث  يكثثوم عثثارال وال الرسثثول صثثل  هللا عليثث  وسثثله كثثل يادثثر ت نصثثحوي

لقمثثام بثثم  عثثم   " هثثذا الحثثري  الشثثريفالعثثرل تيثثا كثثام مويعثث  رثث   يرحثثرأل

 ما مم ريل تن  يال  صلى هللا علي  وسله  عم النب   تب  تمامة عم  عامر 

يثره إلثى  مغلوال يوه القيامثة هللا عز ويل ترى رما رو  ذلك إال تمر عشري يل 

يثوه  وتوسث ها نرامثة وآخرهثا خثزأل إ م  تولهثا مالمثة توبق  بره تو رك  عنق 

 60 ." القيامة

 "العرل الوسث  مشثرق مثم المعارلثة بثيم شثيديم بحيث  يقرضث  شثيداً  ال ثاً  اسه

وس اً بيم  ثرريم. لثذلك كثام اسثه الوسث  يسثرعمل رث  كثاله العثرا مراررثاً 

 . 61لمعنى العرل

 تب  سعير الخررأل عم رسول هللا صل  هللا علي  وسلهرقر روى الررمذأل عم 

ر  رفسيره لقول  رعالىا )وكذلك يعلناكه تمة وس اً(، يثالا )عثرالً، والوسث  هثو 

  62."العرل(

بثل عثرل يثاده  حثق،اإلسثالم  وال  ثبم وال يثور علث  ال ظله ر  العمثل ر

والرثثزاه العرالثثة رثث  ، علثث  معررثثة ويقثثيم ال يعثثرف الميثثل تو يرثثا ر بثثالهوى

 رحقيق الغايات النبيلة. وسبيل  إل ساله هو الصرا  المسرقيه للعمل اإل

الرث  رحقثق الر ثور  العمثل النثايحوضياا العرالة هثو ضثياا ءهثه مبثارئ 

 واالسرقرار اإلرارأل وااليرصارأل وااليرماع .

 الموازنة بين مصلحة الفرد والجماعة الخامس:المبدأ 

 "  الروازم هو نامو  الكوم ويانون  الحاكه وهو تصثل حريثة الفثرر ،وتسثا

اإلسالم  وبرونث  رنهثار ويخرثل  عمل،رالروازم روب وحياي ال حماية الميرمع

رلك ه  الحقيقة الر  تكثرها هللا سثبحان  رث  63" ر  اإلساله  ملسساتبنيام ال

                                                 
موقع وزارة الشئون  -موسوعة الحديث الشريف -21268-بن عجالن بن عمروحديث أبي إمامة الباهلي الصدي -مسند األنصار-مسند أحمد60

 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد السعودية  .
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َواءَْرَض َمثثرَْرنَاَها َوتَْلقَْينَثثا رِيَهثثا َرَواِسثثَ  َوتَنبَرْنَثثا رِيَهثثا ِمثثم ُكثثل ِ  كرابثث  الحكثثيه "

ْوُزوم                                                                                                                                                                              رسوري الحي – 19 اآلية                               ". َشْ إل  مَّ

  الرثثوازم بثثيم مصثثلحة الميرمثثع ومصثثلحة الفثثرر ضثثروري حياريثثة وهثثذا هثثو

تسا  الحركة النشث ة ،رثالفرر ب بيعرث  ينرمث  لميرمثع والميرمثع يقثوه علث  

المسدولية والركليثف رث  كارثة المسثرويات  إ اررعاوم ترراره ويرحرر ذلك ر  

لحثثري  رثث  هثثذا ابقثثول خيثثر خلثثق هللا صثثل  هللا عليثث  وسثثله  إعمثثاال اإلراريثثة

تال كلكثه  "يثال ا صلى هللا علي  وسثله  عم النب   ابم عمر  عم   ، الشريف

عم رعيرث  رثاءمير الثذأل علثى النثا  راا ومسثدول عثم  راا وكلكه مسدول

مسثدول عثنهه والمثرتي راعيثة علثى  رعير  والريل راا على تهثل بيرث  وهثو

وهو مسدول عنث  تال  سيرهبيت بعلها وه  مسدولة عن  والعبر راا على مال 

 64". ركلكه راا وكلكه مسدول عم رعير 

 فضل ترراره المصلحة الخاصة علث  المصثلحة تم ي لميرمعا إم تشر ما يضر

 والمبارئ.القيه  يعضرنهار االيرصاريات و رفسر الميرمعات ورالعامة ر

 الشفافية السادس: المبدأ   

  رث  اإلسثاله وتسثا  القثرار النثايح العمثل ارخاذ القرار النثايح هثو عنثوام

المعررثثة الصثثارية والمعررثثة ربنثث  علثث  معلومثثات كاريثثة وسثثليمة وكاملثثة 

 حري ة ومناسبة رراب عل  كارة المسرويات.

 القثرار رث   ارخثاذ رحرأل المعررة والبح  عم المعلومة تمر الزه لحسم إم

ويثثثر حثثثذر هللا سثثثبحان  ورعثثثال  كثثثل يادثثثر يعمثثثل بهثثثواه وال يربثثثع  اإلسثثثاله

}َوَمثم  رث  يولث  سثبحان  ورعثال  ا" إليث والبيانات الرث  وصثلت  المعلومات

َّبِْع َ ْيَر َسبِيِل اْلُمْلِمنِيَم نَُول ِِ  َما  ُسوَل ِمم بَْعِر َما رَبَيََّم لَ ُ اْلُهرَى َويَر يَُشايِِق الرَّ

 ي النساإلسور -115اآلية        ".رََولَّى َونُْصِلِ  َيَهنََّه َوَساإلْت َمِصيراً   

                                                 
موقع وزارة الشئون االسالمية  -الحديث الشريف -1627-ما جاء في اإلمام-الجهاد عن رسول هللا-سنن الترمذي تحفة االحوذي بشرح جامع64

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد السعودية  .
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   الرعامالت والرصثررات سثواإل كانثت ماليثة ته  تيضا وضوبوالشفارية رعن

 يرها تماه الرتأل العاه ويمكم رحرير الشفارية بالنسبة للموظف العاه بمثرأل 

يعل المعلومات عم تعمال  و يرارار  مراحة ل رف تخثر بمثا ريهثا زمثالإل 

 انحراف اإلرارأل. بالالعمل وذلك لضمام بيدة عمل 

  رضثث  هللا -ومثم الثثذيم ضثثربوا تروا الم ثثل رث  الشثثفارية تبثثوبكر الصثثريق

لما مرض تبو بكر مرض  الذأل  رعم عادشة رض  هللا عنها يالتا" – عن 

 إلثث بثث   رثثابع وا اإلمثثاريمثثات ريثث  يثثالا انظثثروا مثثاذا رثث  مثثال  منثثذ رخلثثت 

 ناضح إذا عبر نوب  كام يحمل صبيان  ،و رإذاالخليفة مم بعرأل رنظرنا 

ربع نا بث  إلث  عمثر     ل ،( كام يسق  بسرانا ) البعير الذأل يسق  علي  الماإل   

بكر لقثر ترعثا مثم بعثره رعبثا  هللا تبا ويال رحه  –رض  هللا عن  –ربك  عمر 

 شفارية الحكاه ر  اإلساله و إبراإل ذمرهه المالية.   ،وهذه ه  65شريرا " 

  والشفارية رعن  ررية عاليثة مثم يرار صحيح الشفارية ه  تسا  ارخاذ تأل

الصر  والصراحة والوضوب وهثذا مثم تهثه ركثادز ريننثا الحنيثف ومنهثا  

 كارة المعامالت ر  شر  المياالت.

 المسئولية :بعالمبدأ السا

 رهثث  مسثثدولية إنسثثانية و مسثثدولية العمثثل رثث  اإلسثثاله لهثثا  بيعثثة خاصثثة 

مثثم القادثثر والفثثرر  ،ومسثثدولية عقادريثثة وشثثاملة رهثث  رشثثمل كثثالً   تخالييثثة

ي  َخْيثثثراً  والمنظمثثثة والميرمثثثع ورقثثثا لقولثثث  رعثثثال  " رََمثثثْم يَْعَمثثثْل ِم ْقَثثثاَل ذَرَّ

اً يََرهُ *يََره ي  َشر                               "  َوَمم يَْعَمْل ِم ْقَاَل ذَرَّ

 .الزلزلةسوري   8 -7االية                                                      

 ركثثر العمثثل رثث  اإلسثثاله يقثثوه علثث  المسثثدولية لكثثل ترثثرار المنظمثثة يثثاري و 

ُكثثلُّ نَْفثث   بَِمثثا  ترثثرار ركثثل مسثثدول عثثم عملثث  ،يقثثول هللا ربثثارك ورعثثال  ا"

 سوري المر ر -38اآلية                                ".َكَسبَْت َرِهينَةٌ 

                                                 
 شر عن طري   -111ص: - الرتااة عليها من من و  إولم ملين ف  الت مة العامة افؤاد عخ  هللا العمر(، أالق العم   ولوا العد.العمرا 65

 ..المعه  ااولم  للخيوث  الت  ي  –الخنك ااولم  للتنمية 
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   اري ولكنها مسدولية الميرمع والق اءرراروالمسدولية ليست ياصري عل

هذا  ترضل الصالي والساله ر  علي النب  وح   إلي باسره وهو ما رعا 

 سمعت رسول هللا  ا يال تب  سعير الخررأل  عم  "  ا الحري  الشريف

يغيره بيره  تم رتى منكرا راسر اا مم يقول  صلى هللا علي  وسله 

يسر ع  رإم له ابم العالإل  وراه  بقية الحري   هنار  وي ع   بيره رليغيره

 66". تضعف اإليمام يسر ع بلسان  ربقلب  وذلك رإم له ربلسان 

 مرأل يرسع تك ر وتك ر مم خثالل يثول الفثارو   والمسدولية ر  اإلساله لها

لو مات شاه عل  شا ئ الفرات ضثادعة لظننثت تم عمر رض  هللا عن  ا"

 .67"عنها يوه القيامةهللا عز ويل سادل  

  المسثثدولية تسثثثا  العمثثثل رثث  اإلسثثثاله وال عمثثثل بثثروم رحريثثثر للمسثثثدولية

والمسدولية ال رنره  بقرار ارخثذ رث  ضثوإل بيانثات ومعلومثات صثارية بثل 

ه  ممرري إل  نراد  هذا القرار وت اره وهو ما يعبر عن  عمر بم الخ اا 

"ترتيثره إم اسثرعملت تمير المثلمنيم رضث  هللا وحري ث  حثيم سثال النثا  ا

عليكه خير مم تعله  ثه تمررث  بالعثرل تكنثت يضثيت مثا علث  ؟ .يثالوا نعثه 

 .68تنظر عمل  ،تعمل بما تمرر  ته ال" حرىيال اال 

  ذارثث ،المسثدولية اإلسثالمية ممرثري وشثاملة ومركاملثة وشخصثية رث  الويثت 

ومم هنا كام حرص كل يادر وكل ررر عل  تم يراع  هللا ر  عملث  ورث  

 ر  ركره.سلوك  و

 ة االيرماعيثثة للمنظمثثة رحثثت المسثثدولية العامثثة لهثثا الرثث  يورنثثرر  المسثثدول

رربثثع مبثثارئ الشثثريعة اإلسثثالمية وهثث  رثثلرأل تعمالهثثا ورمثثار  تنشثث رها 

ورقره خرمارها و رراع  االلرزاه باءعمال الصالحة والمبارري لفعثل الخيثر 

                                                 
موقع وزارة الشئون االسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -موسوعة الحديث الشريف—3777-األمر والنهي -المالحم-سنن أبي داود 66
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ثاِلَحاِت رَالَّثِذي لصالح الميرمثع ككثل ويثر يثال رعثال ا " َم آَمنُثوا َوَعِملُثوا الصَّ

ْغِفَريٌ َوِرْزٌ  َكِريٌه   سوري الح  – 50اآلية  .                       "لَُهه مَّ

   اإلنسثثاممسثثدول و  اءمثثةالمسثثدولية يهثثار وابثثرالإل عظثثيه ،وكثثل رثثرر رثث 

لية رادمثة وابثرالإل بثالخير والشثر وكالهمثا والملمم يكوم ر  امرحثام ومسثد

  صثهيا  عثم   مثا يوضثح  الحثري  الشثريف" لعملة الحيثاي و هثذاويهام 

 كلث  تمثره إم المثلمم عيبثا ءمثر  صثلى هللا عليث  وسثله  يثال رسثول هللا :

 وإم خيثرا لث  ركثام تصابر  سراإل شثكر إم للملمم إال ءحر ذاك ولي  خير

 69". خيرا ل  ضراإل صبر ركام تصابر 

 

 القائداختيار  :لثامنالمبدأ ا

 تهمية محورية خاصة رهو المعلثه والقثروي وهثو الم ثل  ل  القادر ر  اإلساله

ل عن  ، ولقثر توضثح ذلثك ر  اإلخالص ر  العمل وهو المشارك والمسدو

يلثت يثال  تبث  ذر  عثم " الشريف ر  حري  الرسول صل  هللا علي  وسله 

تبثا   ثه يثال يثا  بث  منك يا رسول هللا تال رسرعملن  يال رضثرا بيثره علثى 

ونرامثة إال مثم تخثذها  إنك ضعيف وإنها تمانة وإنها يوه القيامة خثزأل ذر 

 70". بحقها وترى الذأل علي  ريها

 " مثثم تهثثه اءمثثور الرثث  رم ثثل عنصثثر النيثثاب ءأل منشثثاي تو ملسسثثة هثثو

اخريثار القادثثر الكثفإل رالقادثثر هثثو عنصثر النيثثاب الرديسث  ءأل منشثثاي ويثثر 

 ")ص( اخريثار القادثر المفسثر كمثا يوضثح الحثري  الشثريفا حره الرسول

ريثال وهثو ييثر مثم هثو تصثلح للمسثلميم منث   مم ول  مم تمر المسثلميم

 71رقر خام هللا ورسول ".
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  القادر ر  اإلساله يعمل لما ريث  الخيثر لمنظمرث  مرمشثيا مثع رعثاليه اإلسثاله

 وإيمام.وأل ويعمل بما لري  مم كفاإلي ويراري ومعررة وعله وخبري ورق

  يرصثثثف بالعريثثثر مثثثم الصثثثفات  تموالقادثثثر ءأل عمثثثل رثثث  اإلسثثثاله البثثثر

والكفثاإلي والخبثري  اءمانة الشخصية الر  رلهل  للقياه بعمل  م ل الصر  و

 اإلخثثالص و اآلخثثريموالنظثثري البعيثثري ورثثم الرواصثثل مثثع  اءرثثقوسثثعة 

لهثا ويثر و  ير ذلك  رالقادثر هثو عنثوام منشثار  ورمثز الرقوى  و واإليمام

يقثثوه بعمثثل رقثثر يثثال هللا  إنسثثام ءألهثثذه الصثثفات  تهميثثةم علثث  آتكثثر القثثر

يَالَثثْت إِْحثثرَاُهَما يَثثا تَبَثثِت اْسثثرَاِْيْرهُ إِمَّ َخْيثثَر َمثثِم اْسثثرَاَْيْرَت اْلقَثثِوألُّ  رعثثال  ا"

 سوري القصص. – 26اآلية  ".اْءَِميُم  

 للقادثثر منهثثا "الحكمثثة و  ييثثر تسثثها علمثثاإل المسثثلميم وذكثثروا صثثفات ك يثثر

 72الرتأل السرير والنشا  و اءمانثة مثع تهميثة االلرثزاه بالكفايثة واليثراري" 

وتيضثثا "الحثثذر مثثم اسثثرغالل السثثل ة ،والبعثثر عثثم الظلثثه ، وتهميثثة يضثثاإل 

 .73حواد  النا "

 مرنا ه  إسنار اءمر لغير تهل  رالمحسثوبية ت المشكلة الرديسية الر  رعيشها

السثادر  هثو لألسثفتصبحت  اءعماليياري  اءكفاإلإل  ير والوسا ة واعرال

ر  راخر وررهور، ولي  هناك سثبيل  اإلسالميةمما يعل ايرصاريات امرنا 

باخريار القادثر علث  تسثا  الكفثاإلي و اإلخثالص و اإليمثام و للنياب سوأل 

 اءمانة و النزاهة.

 

      المساءلة :تاسعالمبدأ ال

   ركل مسدول ر  مويع  لريث  مسثدولية دتراوه  محاسبة ملرأل العمل عل  

  محثثرري مسثثدول عنهثثا ويلريهثثا علثث  خيثثر ويثث  كمثثا تمثثر رسثثول هللا )ص("

                                                 
 –الكويل  – يتحقيق الدكتور أحمد البغداد–  30:31إل -الماوردي )أبو الحسن علي بن محمد( ،كتاب األحكام السلطانية والواليات المدنية 72

 . 1989-مكتبة دار بن قتيبة 
مجلة االداري  –الغزالي  رأي الشيخ-عبد هللا )يسري عبد الغني عبد هللا( ،مالمح الفكر االداري عند المفكرين المسلمين إضافات ومالحظات 73

 مكتبة المصرف اإلسالمي لالستثمار والتنمية.-98:91إل– 62عدد
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عم عادشة ، ا )تم النب  صلى هللا علي  وسثله يثال ا إم هللا يحثا إذا عمثل 

 74". تحركه عمالً تم يرقن 

 رث  المسثاإللة  اإلسالهكل مسدول عما تراه مم عمل وهذا هو منه  ا يحاس

  لثرمم يلري  بحق  ي اا ويكارا عل  ذلك ومم يقصر يعايثا ع عم العمل 

ي  َخْيثراً يَثَرهُ* َوَمثم يَْعَمثْل ِم ْقَثاَل  ذلك ويقول هللا رعال  " رََمم يَْعَمْل ِم ْقَاَل ذَرَّ

اً يََرهُ  ي  َشر    سوري الزلزلة – 7ا8االي                              ". ذَرَّ

 ف االيرصثثار اإلسثثالم   وعلثث  مثثر اروات رحقيثثق تهثثرالمسثثاإللة هثث  احثثر ت

ور  خثالل  لة اإلسالمية منذ هيري الرسول صل  هللا علي  وسلهع ور الرو

مخرلف عصور الحكاه المسثلميم كثام ر بيثق مثنه  المسثاإللة هثو اءسثا  

 لرحقيق االنضبا  االيرصارأل والسياس .

 رشثثعار المسثثدولية ونالحثثظ تم العقيثثري اإلسثثالمية رنمثث  رثث  نفثث  المسثثله اس

وررس  مبرت تم المساإللة وال واا والعقثاا رث  الحيثاي الثرنيا تمثاه تصثحاا 

 المصالح والميرمع، وكذلك المساإللة ر  اآلخري تماه المول  عز ويل.

  رر لثثثا المسثثثاإللة ويثثثور يثثثوانيم ويواعثثثر محاسثثثبة يويثثثة ونظثثثه حثثثوارز

اءم لثة رث  ويزاإلات لرحيق مساإللة نزيهثة ويضثرا الخليفثة عمثر ترضثل 

المساإللة لحكام  ر  مخرلف البلرام وير تنشئ العريثر مثم الثرواويم للرنظثيه 

 والمساعري ر  رحقيق مساإللة رعالة بحيار وموضوعية و نزاهة.

  الرثث  يعلثثت ايرصثثاريرها ايرصثثاريات  اإلسثثالمية اءمثثةعلثث   اءخ ثثاروتشثثر

هه ومرثثثاخري ضثثثياا المسثثثاإللة وحمايثثثة المقصثثثريم والرثثثرلي  علثثثي ناميثثثة

اإلسثاله اليثار ر  العثوري لمثنه   إال اءمةه يادمة لهذه وومحابارهه ، ولم رق

ر  المساإللة ومعايبة المقصر ومكاراي الم يا بمنره  الشفارية والوضوب و 

  النزاهة.

       تحريم الرشوة :عاشرالمبدأ ال

                                                 
 . 4386-الجامع الصغير مسند عائشة  -روا  أبو يعلي والبيهقي في سننه 74
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 ويثر  اإلسثالهورث  ريثر  اإلسثالهيريما يبل الر  عررت  اءموري مم وشرال

َوالَ رَثاُْكلُواْ تَْمثَوالَُكه  ر  رحريمهثا ويثال رعثال " اواضح اإلسالهكام مويف 

ثْم تَْمثَواِل النَّثاِ  بِثاإِل ِْه  بَْينَُكه بِاْلبَاِ ِل َورُْرلُواْ بَِها إِلَى اْلُحكَّثاِه ِلرَثاُْكلُواْ رَِريقثاً م ِ

 سوري البقري – 188اآلية .                          " َوتَنرُْه رَْعلَُمومَ 

 العمثال  العمثال ووالي اءمثر رهثرايا إلث الهرايا  يرخل ضمم الرشوي إع اإل

 اْسثرَْعَمَل النَّبِث ُّ  " الشثريفحثري  الرعربر مم الغلثول كمثا يثرل علث  ذلثك 

ُ َعلَْيثثِ  َوَسثثلََّه  َعلَثثى  اْءُرَبِيَّثثِة اْبثثُم  لَثث ُ  يُقَثثالُ  بَنِثث  تَْسثثر   َرُيثثاًل ِمثثْم  َصثثلَّى اَّللَّ

ا يَثِرَه يَثاَل َهثذَا ُ َعلَْيث ِ  لَُكثْه َوَهثذَا تُْهثِرأَل ِلث  رَقَثاَه النَّبِث ُّ  َصرَيَة  رَلَمَّ  َصثلَّى اَّللَّ

َ َوتَ ْنَثى َعلَْيث اْلِمْنبََر  تَْيًضا رََصِعرَ  ُسْفيَاُم  يَاَل  َعلَى اْلِمْنبَِر  َوَسلََّه  ِ  رََحِمرَ اَّللَّ

رِث   اْلعَاِمِل نَْبعَ ُ ُ رَيَثاْرِ  يَقُثوُل َهثذَا لَثَك َوَهثذَا ِلث  رََهثالَّ َيلَث َ  َما بَالُ   ُهَّ يَاَل 

ِ  رَيَْنُظُر تَيُْهثرَى لَث ُ تَْه اَل َوالَّثِذأل نَْفِسث  بِيَثِرِه اَل يَثاْرِ  بَِشثْ إل  إاِلَّ  بَْيِت تَبِيِ  َوتُم ِ

 يَْحِملُ ُ َعلَى َريَبَرِِ  إِْم َكاَم بَِعيثًرا لَث ُ ُرَ ثاإٌل تَْو بَقَثَريً لََهثا َياإَل بِِ  يَْوَه اْلِقيَاَمةِ 

إِْبَ ْيثِ  تاََل َهثْل بَلَّْغثُت  ُخثَواٌر تَْو َشثايً رَْيعَثُر  ُثهَّ َررَثَع يَرَْيثِ  َحرَّثى َرتَْينَثا ُعْفَررَث ْ 

 75."  اََل ًا

  صثلى هللا عليث    تب  حمير الساعرأل تم رسول هللا عم " ور  حري  تخر

 76".  لول   هرايا العمال  يال  وسله 

 "  َوَمثثا َكثثاَم ِلنَبِثث    تَم يَغُثثلَّ َوَمثثم يَْغلُثثْل يَثثاِْت بَِمثثا َ ثثلَّ يَثثْوَه   ويقثثول هللا رعثثال

ا َكَسبَْت َوُهْه الَ يُْظلَُموَم       ".اْلِقيَاَمِة  ُهَّ رَُورَّى ُكلُّ نَْف   مَّ

 .سوري آل عمرام -161االي                                                   

  و تسوت ما ر  عصرنا الحري  ضياا القيه واسرحالل ما حره هللا وانرشثار

الرشاوى بصوري واضحة وارساا رادثري الفسثار رث  كثل الق اعثات وعلث  

                                                 
واإلرشاد السعودية  موقع وزارة الشئون االسالمية واألوقاف والدعوة  -موسوعة الحديث الشريف -6639-هديا العمال -األحكام-صحيح البخاري 75

. 
موقع وزارة الشئون االسالمية  -موسوعة الحديث الشريف - 22495-حديث أبي حميد الساعدي رضي هللا عنه-مسند األنصار–مسند أحمد  76

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد السعودية  . 
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ات الثرول مما ترأل مباشري إل  ررهور واضح ر  ايرصاري المسرويات كارة

 .اإلسالمية 

 ونير تم تسباا الفسار مرنوعة نذكر منها ما يل ا 

  .الروي  نحو عالمية االيرصار وعالمية الرمويل الرول  -1

  .النظه الريمقرا ية إل رنام  الرحول  -2

 الروي  نحو الالمركزية والخصخصة.  -3

  .رقرام نظه الرحكه والريابة -4

 عالمية السو  المالية مما سهل إمكانية إخفاإل اءموال المكرسبة بصوري  -5

  ير مشروعة ) سيل اءموال(.        

 العمل. ياا معايير ءخال   -6

  ازريار سوإل اءوضاا االيرصارية مما يورر البيدة المناسبة النرشار  -7

 الفسار.      

 77 " ياا القروي وااللرزاه مم القيارات السياسية. -8

 ارساا رور الرولة ر  رقريه الخرمات. -9

  را ير القيه و اءخال   االيرماعية الر  رشيع عل  االنحراف ورفضيل  -10

 اءيارا.       

 .لبعر عم الريم ا -11

 78" تم الفقر يزعزا العقيري "يرأل البعض . 

   يَْيعَثل لَّث ُ يقول هللا رعثال َ َّثِق اَّللَّ ِمثْم َحْيثُ  اَل َمْخَريثاً* َويَْرُزْيث ُ   } َوَمثم يَر

ُ ِلُكثل ِ  َ بَاِلُ  تَْمِرِه يَْر َيعَثَل اَّللَّ ِ رَُهَو َحْسبُ ُ إِمَّ اَّللَّ يَْحرَِسُا َوَمم يَرََوكَّْل َعلَى اَّللَّ

  سوري ال ال  -2ا3االية                              َشْ إل  يَْرراً .

                                                 
 .57:58إل-سابق عالعمر )فؤاد عبد هللا العمر(، مرج 77
 .2004-مركز الدراسات المعرفية -ة مؤسسات المجتمع المدنيعطية )أ.د.سيد عطية( ،محاضر 78
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 ت رهثثا السثثلب  إلثث   للرشثثوي رثثا ير سثثلب  علثث  النمثثو االيرصثثارأل باإلضثثارة

إحبثثثا  ايرمثثثاع  نظثثثرا إلحسثثثا    ورثثثلرأل إلثثث    المعنثثثوأل علثثث  اءخثثثال 

 الشرراإل بالقهر.

  ررحسم اءوضاا االيرصارية إال بالريوا إل  المنه  اإلسالم  الثذأل ولم

يرس  العقيري ر  النف  والذأل ييعل المسله يرحرأل المال الحالل رث  كثل 

 رخل يحقق .

 

 الرقابة :عشر حاديالمبدأ ال            

مرعثرري اليوانثا مركاملثة اءبعثار رهث  ريابثة علويثة  اإلسثاله الريابة ر       

و  ومم المنظمة إلمم الردي  عل  المرهللا سبحان  ورعال  عل  البشر و مم

 ترثثثرارتو الشثثركة ككثثثل ومثثم الراعثثث  علثث  الرعيثثثة وريابثثة ايرماعيثثثة مثثم 

وسثوف ، تخيرا ريابة ذاريثةعل  سلوك وعمل المسدوليم.و اإلسالم الميرمع 

 نسرعرض بعضا مم هذه المعان  كما يل ا

يابثثة مثثم هللا سثثبحان  ورعثثال  علثث  مخلويارثث  رلثثك رهثث   االرقابننة العلويننة" -

رثثا يرا رثث   الريابثثة الرثث  رحكثثه الكثثوم بيميثثع تيزادثث  وعناصثثره وهثث  تشثثرها

إِمَّ  "ويثر يثال رعثال   79  "سلوك الملمم ور  ترعالث  ورث  تيوالث  ورث  نوايثاه

َ َكاَم َعلَْيُكْه َريِيباً   سوري النساإل - 1االي    ".اَّلل 

ه  ريابة الويرام والضثمير وريابثة اإلنسثام المسثله  : الذاتيةالرقابة " -    

علثث  ذارثث  وعلثث  رصثثررار  وعلثث  سثثلوك  وعلثث  تيوالثث  وعلثث  ترعالثث  ويقثثول 

اْليَثثْوَه نَْخثثرُِه َعلَثثى تَْرثثَواِهِهْه َورَُكل ُِمنَثثا تَْيثثِريِهْه َورَْشثثَهرُ تَْرُيلُُهثثْه بَِمثثا َكثثانُوا  رعثثال "

 سوري ي  – 65اآلية .                                         " يَْكِسبُومَ 

المشثثروا ويثثاري المنظمثثة علثث   مثثريرألهثث  ريابثثة  : اإلشننرافيةالرقابننة  -  

إشثثثرارية رقثثثوه علثثث  ربثثثا  مثثثم تررارهثثثا وسثثثلوكهه رثثث  العمثثثل وهثثث  ريابثثثة 

                                                 
البنك اإلسالمي للتنمية المعهد –اإلدارة في اإلسالم -191البحث الرابع إل-الخضيري )د.محسن أحمد الخضيري( ،الفكر اإلداري في اإلسالم 79

 . 2001-اإلسالمي للبحوث والتدريب
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المصلحة المشرركة ورقوأل رث   اليميثع روب الفريثق والرعثاوم والرضثامم و 

 – 30اآليثثة "" إِنَّثا اَل نُِضثثيُع تَْيثَر َمثثْم تَْحَسثَم َعَمثثالً اإلخثاإل و يثثر يثال رعثثال  ا

ة رثثث  اإلسثثثاله ريابثثثة ريعثثثل مثثثم القادثثثر يثثثروي  يبثثثة ،رالريابثثثسثثثوري الكهثثثف 

وسي  والريابة هنا ريابة عاليية ررنبا بارياه المسار اءراد  وررويثع تيثم إللمر

 ؟موا م الخلل

الشثثركة ليسثثت بمعثثزل عثثم الميرمثثع  توالمنظمثثة " : االجتماعيننةالرقابننة  -

رخضثع  رإنهثاولكنها ررفاعل مع الميرمع ورسع  لرحقيق نفع الميرمع ومم  ثه 

ويثر يثال هللا 80" انحثرافوتيهزر  عنر تأل يصور تو  لريابة الميرمع وترراره

اْلُمْلِمنُثثوَم َواْلُمْلِمنَثثاُت بَْعُضثثُهْه تَْوِليَثثاإل بَْعثثض  يَثثاُْمُروَم بِثثاْلَمْعُروِف  وَ "ارعثثال 

َكثايَ َويُ  ثالَيَ َويُْلرُثوَم الزَّ َ َوَرُسثولَ ُ َويَْنَهْوَم َعِم اْلُمنَكثِر َويُِقيُمثوَم الصَّ ِ يعُثوَم اَّلل 

َ َعِزيٌز َحِكيٌه  ُ إِمَّ اَّلل   سوري الروبة – 71اآلية .     "تُْولَـدَِك َسيَْرَحُمُهُه اَّلل 

رإذا ما شثاهر تأل رثرر مثم ترثرار الميرمثع يصثورا و اخثرالال تو انحرارثا رث   

تراإل المنظمة ران  يبارر إل  إخ ار المسدوليم عنها ءيل إصثالح  ومعاليرث  

إعماال لرعاليه رسولنا الكريه صل  هللا علي  وسله الثذأل يثال ا"مثم رتأل مثنكه 

 81اإليمام ". منكرا رليغير بيره رام له يسر ع ربقلب  وذلك تضعف

   ا لها بعر تخر ره  ريابة سابقة ومسرمري والحقة اإلسالهالريابة ر 

 رحقيقها.عم  ريق وضع الرخ ي  السليه واءهراف ورسه سبل  سابقة  

 

 .ت ناإل العمل لرصحيح اءخ اإل ورصحيح المسار لرحقيق اءهراف مستمرة

 

 برقييه النراد  ومعرل اءهراف المحققة وإ ابة المنيز وعقاا المقصر. الحقة

 العلم والتطوير :عشر الثانيالمبدأ 

                                                 
البنك اإلسالمي للتنمية المعهد –اإلدارة في اإلسالم -198البحث الرابع إل-الخضيري )د.محسن أحمد الخضيري( ،الفكر اإلداري في اإلسالم 80

 . 2001-اإلسالمي للبحوث والتدريب
قاف والدعوة واإلرشاد موقع وزارة الشئون االسالمية واألو -موسوعة الحديث الشريف - 3777-األمر والنهي -المالحم -سنن أبي داود 81

 السعودية  .
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  اإلساله ريم العله والعمل ريم يحض المسثلميم علث  الر ثوير وااليرهثار

 لثثا وروب االبركثثار وينثثارأل بالرعثثاوم ويثثر يثثال صثثل  هللا عليثث  وسثثله "

 82.ومسلمة"العله رريضة عل  كل مسله 

  إذا له ياخثذوا باسثباا الريث   تم المسلميم يا مومويرأل علماإل المسلميم

والرقره  الر  تخذت بها اإلنسانية ، ومثا يعيشث  المسثلموم اآلم رث  ريثوي 

ركنولوييثثا كبيثثري بيثثنهه وبثثيم العثثاله الغربثث  ممثثا ترأل إلثث  رثثاخر مسثثروأل 

حر الفقر لهو تشر مثا  إل  اإلسالميةالمعيشة ووصول  ك ير مم الشعوا 

تمثة تخريثت للنثا  م هللا يصثفهه بثانهه خيثر إيغضا هللا ورسول  حي  

وتع اهه مم النعه ما ييعلهه رث   ليعثة اءمثه ولكثنهه ركاسثلوا ورر ثوا 

 .ر  مبارئ رينهه وتصبحت تمرنا اإلسالمية ر  رول العاله المراخر

  ً َوايرم ولم ررحسم توضثاا الثبالر اإلسثالمية ايرصثاريا ً إال بالسثع   اعيثا

 .للعله والر وير بما يرناسا مع ييمنا الرينية وشريعرنا السمحاإل

 الحوكمة أساس المنهج اإلسالمي المبحث الثاني: 1/2/2

ر  العمل الر   اإلسالم ومبارئ االيرصار  واءخال ريم العمل  اإلساله

يوضح  الحري  وهذا ما روضح تم العمل ر  اإلساله ياده عل  اءخال  عرضنا لها 

عم تب  هريري رض  هللا عن  ا ) يال رسول هللا صلى هللا علي  و سله ا"  "الرال ا

 83.إنما بع ت ءرمه مكاره اءخال  " 

 وانرشاره برت اإلسالهالعاله الغرب  اليوه وبعر تربعة عشر يرم مم ظهور إم 

  ذكرهثا  وعبثر عنهثا بميموعثة المبثارئ السثابق اءخثال يبح  ويلكر علث  ضثروري 

واعربرهثثثا تهثثثه شثثثرو  النيثثثاب ءأل  لة والعرالثثثة والشثثثفارية (إل) المسثثثدولية والمسثثثا

 ايرصارية تو  يرها.  ملسسة

مفهوه الحوكمة الذأل ينارأل ب  الغرا هو مثنه  تخالييثات العمثل رث  االيرصثار  إم

 بقهثثا  إسثثالميةحرثث  لثثو اخرلفثثت المسثثميات رثثام الحوكمثثة هثث  حوكمثثة  ، واإلسثثالم 

  .رقور البشرية للرقره والري  اإلسالمية اءمةركانت ا منذ تربعة عشر يرن اإلساله
                                                 

 .1977-بيروت-روا  أحمد وابن ماجه  -المكتب اإلسالمي  –تحقيق محمد األلباني  -المنذري )الحافظ المنذري ( مختصر صحيح مسلم82
 .21379-باب بيان مكارم األخالق و معاليها  –سنن البيهقي الكبرى  83
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مفهوه الحوكمة مبارئ االيرصار اإلسالم  ر  العمل و  وبالريوا إل        

 وخصادصها نير تم ا

 

 والصحيح.إرباا السلوك اءخالي  المناسا  ه   ا االنضباط 

ً اإلسثثاله اهرمامثثالسثثلوك اءخاليثث  والم ثثل العليثثا يهثثره بهثثا إم  ً بالغثث ا ونيثثر تم  ا

الرسول صلوات هللا علي  كام يروي ر  الخلق الرريع ويصر  يثول هللا رعثال  

، ومثثم بعثثره الخلفثثاإل سثثوري القلثثه   -4اآليثثة  "َوإِنَّثثَك لَعَلثثى ُخلُثثق  َعِظثثيه   ريثث  "

تعظثثه اءم لثثة رثث   واتع ث مالثثذي تبثثو بكثثر وعمثر وع مثثام وعلثث  ،م الراشثرو

 .صل  هللا علي  وسله م ل ايرراإل بسيرنا رسول هللااءخال  وال

 :رقريه صوري حقيقية لكل ما يحر .ه   الشفافية 

الشفارية وه  الصر  والمصارحة و اءمانثة هث  مثا نثارأل بث  اإلسثاله وكثام 

صل  هللا علي  وسله ال يول  إال اءمناإل والصارييم ولي  تبل  علث  ذلثك مثم 

رارية اءمانات إل  تهلهثا يثوه الهيثري وهثو  عل حرص  صل  هللا علي  وسله 

 بحق الصار  اءميم.

 :ر را يرات وضغو   ير الزمة للعملوويرعن  عره  االستقاللية.  

مثثثم خثثثالل رحثثثريه  ويلكثثثر عليهثثثا كمثثثنه  عمثثثل االسثثثرقاللية يراهثثثا اإلسثثثاله 

والروازم بيم مصلحة الفرر ومصلحة اليماعة  والبعر عم الهثوى  الرشاوى 

 ية ر  القرارات والرعامالت.والموضوع

 :المهنية.إمكانية رقييه ورقرير تعمال ميل  اإلراري واإلراري  ه  المساءلة 

مبثرت سرشثعار المسثدولية وررسث  ا العقيري اإلسالمية رنم  ر  نف  المسثله       

 ه تصثحاا المصثالح والميرمثع،والعقاا رث  الحيثاي الثرنيا تمثا وال واا المساإللة

 ر  اآلخري تماه المول  عز ويل. المساإللةوكذلك 

 :ويور مسدولية تماه يميع اء راف ذوأل المصلحة ر   ه  المسئولية

 المنشاي.

 المسدولية ر  اإلساله يهار وابرالإل عظيه ،وكل ررر ر  اءمة مسدول   
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و اإلنسام الملمم يكثوم رث  امرحثام ومسثدولية رادمثة وابثرالإل بثالخير والشثر 

حياي ، المسدولية تسا  العمثل رث  اإلسثاله وال عمثل وكالهما ويهام لعملة ال

بثثروم رحريثثر للمسثثدولية والمسثثدولية ال رنرهثث  بقثثرار ارخثثذ رثث  ضثثوإل بيانثثات 

 ومعلومات صارية بل ه  ممرري إل  نراد  هذا القرار وت اره.

 ييثا احرثراه حقثو  مخرلثف الميموعثات تصثحاا المصثلحة رثث  ا العدالنة

 المنشاي.

العمل ر  اإلسثاله ورعامرث  الرديسثية الرث  يقثوه ويسثرنر  تسا العرالة ه     

إليها وبرونها ال رنهض الملسسات ر  اإلساله وال رقوه بوايبارها رالعرالة ر  

القثثول والعمثثل ورثث  الحكثثه ورثث  اءمثثر ورثث  كثثل سثثلوك مثثم يانثثا القادثثر 

 وتعضاإل رريق  الذيم يعملوم مع  .

 كموا م يير.ا النظر إل  الشركة المسئولية االجتماعية 

 رعن ا اإلسالم المسدولية االيرماعية  للمنظمة ر  الفكر  و

تنشث رها ريثاه  الرزاه المنظمة بالمشاركة ر  عمل الصالحات عنر ممارسة " 

الر  لها عالية بها نريية الركليثف الثذأل اررضثر  رث  ضثوإل  اء رافمخرلف 

بمراعثثثاي اإلسثثثالمية بهثثثرف النهثثثوض بثثثالميرمع اإلسثثثالم  مبثثثارئ الشثثثريعة 

 84."عناصر المرونة واالسر اعة والشمول والعرالة

مبثارئ العمثل رث  االيرصثار اإلسثالم  رثرعو إلث  المسثاإللة وبذلك يرضح تم *  

ر بيق هثذه المبثارئ هث  إم  و والمسدولية والشفارية والعرالة وه  مبارئ الحوكمة

 .تسا  نياب المنظمة تو الشركة وتسا  لنمو االيرصاريات اإلسالمية

اإلسثاله رث  وضثع  للحقثو  ،ويسع  إلعالإل القثيه العليثا للميرمثع اإلساله  إم

 85تسبق وتيرر مم النظه الوضعية.  االيرصارية للميرمع كام

اءمثة رثا ه إم يصثرت رث  اءخثذ باسثباا القثوي علث  النحثو و إننا نلكثر علث  تم 

 86ي عن  الحضاري اإلنسانية. ذألال

                                                 
 –البنك اإلسالمي للتنمية معهد البحوث و التدريب  -ي(، اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد الفتاح المغرب دالمغربي )د.عبدا لحمي84

 .2004 -422إل
 .2004 -مركز الدراسات المعرفية –العوضي)أ.د. رفعل العوضي(، محاضرة مؤسسات المجتمع المدني  85
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المبثثارئ السثثثامية الرثث  شثثثرعها المثثثول  عثثز ويثثثل وتكثثرت عليهثثثا السثثثنة  إم

رر ثثثا رثثث  النمثثثو والر ثثثور عمثثثل تأل ملسسثثثة  إلنيثثثابالشثثثريفة هثثث  السثثثبيل 

لثثو سثثميت اليثثوه هثثذه المبثثارئ باسثثه الحوكمثثة رهثث  حوكمثثة  ، حرثثىواالزرهثثار

 إسالمية.

 األولخالصة ونتائج الباب 

رأل الباح ثثة تم الحوكمثثة هثث  الحوكمثثة مصثث لح حثثري  وارثثر مثثم الغثثرا ورثث -1

سررارييية شاملة ررسه هيكثل عمثل الشثركات والمصثارف رث  إ ثار اسثرخراه  نظثاه ا

تخالي  وإرارأل ومحاسب  ومال  رشير يلهل ايرصثاريات هثذه الشثركات والمصثارف 

إل  ايرصار السو  ويرحول بااليرصار الو ن  لاليرصار الرنارس  ويقض  عل  الفسثار 

 والنمو.ويحقق االسرقرار 

مبارئ حوكمة الشركات ه  القواعر والنظه واإليراإلات الر  رحقق ترضثل حمايثة  -2

ورثثوازم بثثيم مصثثالح مثثريرأل الشثثركة والمسثثاهميم ريها،وتصثثحاا المصثثالح االخثثرأل 

المررب ثة  بهثاو هث  رم ثثل تراي مفيثري لرحسثيم تسثاليا حوكمثثة الشثركات وهث  مبثثارئ 

يانونية تمري وال يوير إلزاه يانون  بهثا و إنمثا هث   ير ملزمة تأل تنها ال رم ل يواعر 

رنظيه وبيام للسلوك اليير ر  إراري الشركات ورقا لمعايير وتسثاليا علميثة ممثا يحقثق 

 روازنا بيم مصالح اء راف المخرلفة.

إم تسلوا حوكمة الشركات لي  إال واحثر مثم مكونثات اإل ثار االيرصثارأل الثذأل  -3

أل يرضثثمم السياسثثات االيرصثثارية علثث  المسثثروأل الكلثث ، رعمثثل الشثثركات خاللثث  والثثذ

والمبارئ الر  وضعرها منظمة الرعاوم االيرصارأل والرنميثة هث  مبثارئ عامثة رحواهثا 

 مبارئ رديسية وه  الشفارية والمسدولية والمساإللة والعرالة. ةتربع

ة رعثثاظه االهرمثثاه بمفهثثوه حوكمثثة الشثثركات رثث  العريثثر مثثم االيرصثثاريات المرقرمثث -4

العقور القليلثة الماضثية، وخاصثة رث  تعقثاا االنهيثارات االيرصثارية واءزمثات  خالل

الرثث  شثثهررها عثثرر مثثم رول شثثر  آسثثيا وتمريكثثا الالرينيثثة وروسثثيا رثث  عقثثر  الماليثثة

القثثرم العشثثريم، وكثثذلك مثثا شثثهره االيرصثثار اءمريكثث  مثثلخًرا مثثم  الرسثثعينات مثثم

                                                                                                                                                        
 . 2004-سات المعرفيةمركز الدرا-عطية)أ.د.سيد عطية( ، محاضرة مؤسسات المجتمع المدني 86
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لعرر مثم تي ثاا الشثركات اءمريكيثة العالميثة  المالية والمحاسبية رراعيات االنهيارات

 .2002خالل عاه 

ظهرت تهمية حوكمة الشركات ر  ظل انرشار الفسثار و الرشثاوى  وسثوإل اإلراري  -5

و يثثثاا الشثثثفارية  وعثثثره االسثثثرقاللية والموضثثثوعية والنزاهثثثة والعرالثثثة  رثثث  إراري 

ية يوية رحفظ حقثو  الشركات ور  ظل عره ويور نظه ريابة ومحاسبة ومساإللة يانون

المساهميم ورحارظ عل  النمو االيرصارأل لهذه الشركات والملسسثات الرث  ركثوم رث  

 ميملها عصا االيرصار القوم .

إم الحوكمثثثة كثثثاراي ايرصثثثارية وإراريثثثة يويثثثة رضثثثع إ ثثثار عمثثثل لهثثثذه الشثثثركات  -6

بمثا -يةوالملسسات يرسه بمزير مم اإلرصثاب والشثفارية والعرالثة ويحثرر هيكثل المسثدول

مما يمكثم مثم المسثاإللة ويحثارظ علث  كارثة الحقثو  لكارثة  -ريها المسدولية االيرماعية

 تصحاا المصلحة.

ها رالحوكمثثة كاحثثر السياسثثات االيرصثثارية واإلراريثثة رسثثع  مثثم خثثالل اسثثررارييي -7 

 المركاملة  ومباردها العامة لرحقيق العرير مم اءهرافا 

 اءهراف االيرصارية.  -

 اف اإلرارية.اءهر -

 اءهراف االيرماعية. -

الحوكمة سياسثة ايرصثارية شثاملة يمكثم ر بيقهثا علث  كارثة الق اعثات االيرصثارية  -8

والملسسية ر  الرولة وهذا مم شان  تم يساعر عل  إنشاإل هيكل ايرصارأل يوأل راخثل 

 الرولة،وهذه الق اعات مم الممكم تم  رشمل النواح  الراليةا            

  .و  الملكية ويانوم الرعايرحق -

 .ي اا مصرر  يير الرنظيه -

 .ويور تسوا  سليمة لألورا  المالية -

 .الرنارسية اءسوا  -

 .تنظمة الضرادا الشفارة والعارلة  -

 .نظاه يضاد  مسرقل -
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 .إصالحات إرارية حكومية -

 .إعالما مر ورا يرعه نهضة ايرصارية واعية -

 .الفسارإسررارييية مناهضة  -

 العاليات الييري بيم تصحاا المصالح رفير الشركات.-                

الرحثثريات الرثث  روايههثثا الحوكمثثة رثث  ميرمعثثات اءعمثثال ررم ثثل رثث  عثثري محثثاور  -9

يمكم ايريازها بالر بيق اليير للحوكمة ووضع تهراف عليا لحماية ايرصاريات ميرمثع 

 رسهه ر  بناإل ايرصار الو م.اءعمال بما ري  مم منشآت عامة وخاصة 

محاور الرحريات الر  روايث  الحوكمثة رث  رتيث   رث  العريثر مثم الوررم ل هذه 

 يل ا المحاور وتهمها ما

 ملسسة.محاربة شبكات الفسار راخل كل شركة تو  -

 . ياا الشفارية -

 .وانييم حاسمة ررعه ركر المسدولية والمساإللةي ياا  -

  .الق اعات ر  ميرمع اءعمال ورنيا االيرصار ياا الرعاوم بيم كارة  -

  ياا الوع  باهمية الحوكمة. - 

مبارئ وتخالييات  االيرصار اإلسالم  رث  العمثل مثم الموضثوعات الرث  وضثع  -10

اإلسثثاله المبثثارئ العامثثة ريهثثا وهثثى خ ثثو  تساسثثية يمكثثم منهثثا صثثيا ة العريثثر مثثم 

رأل إلثث  بنثثاإل ايرصثثار إسثثالم  رادثثر الرفاصثثيل الرثث  رحقثثق تراإل العمثثل بنيثثاب وبمثثا يثثل

 يحقق ما رصبو إلي  امرنا اإلسالمية.

إذا رربعنثا ر ثور اإلسثاله لويثرنا تم الرسثثول صثل  هللا عليث  وسثله هثو الثثذأل  -11

وضع اللبنة اءول  لمبارئ وتخالييات العمل ر  الرولة اإلسالمية ربعر الهيري إلث  

ة و إرسثثاإل العريثثر مثثم المبثثارئ المرينثثة بثثرت الرسثثول )ص( برنظثثيه تحثثوال الرولثث

واءخالييثثات  ويثثر كثثام رسثثوال وحاكمثثا وتول ياضثث  رثث  اإلسثثاله و تول مثثنظه 

إرارأل  ر  اإلساله ينظه تحثوال رولرث  رث  إ ثار مثم العثرل والمسثدولية والشثفارية 

والمسثثاإللة مسثثرنب ا مثثم روب اإلسثثاله ورثثا يره رثث  النفثثو  ابلثث  اء ثثر رثث  تراإل 
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ارحة و إخالص وحقق للميرمع اءول ر  صرر اإلساله اءعمال ر  صر  و مص

ً روازن ً ونياح اً ررير ا ً ايرصاري ا ً وايرماعي ا   .هادالً  ا

مبارئ و تخالييات  االيرصار اإلسثالم  رث  العمثل هث  مبثارئ عامثة منثذ  مإ -12

صثثرر اإلسثثاله و حرثثى يومنثثا هثثذا، حثثيم بعثثرنا عنهثثا عثثرنا نبحثث  ريهثثا ونلكثثر تنهثثا 

  ملسسة ورحقيق رقره ايرصارأل وعادر ايرماع .السبيل لنياب تأل 

 الحكه بما تنزل هللا. المبرت اءولا  مم هذه المبارئا -13

 اءمانة. المبرت ال ان ا                              

 الشورى. المبرت ال ال ا                              

 العرالة. المبرت الرابعا                              

 اليماعة.و المبرت الخام ا الموازنة بيم مصلحة الفرر                              

 الشفارية. المبرت السار ا                            

 المسدولية. المبرت السابعا                              

 القادر.اخريار  المبرت ال امما                              

 المساإللة. المبرت الراسعا                             

 رحريه الرشوي. المبرت العاشرا                             

 الريابة. المبرت الحارأل عشرا                              

 .والر ويرالعله  المبرت ال ان  عشرا                              

مبثثارئ السثثامية الرثث  شثثرعها المثثول  عثثز ويثثل وتكثثرت عليهثثا السثثنة إم ال -14    

الشريفة ه  السبيل إلنياب عمل تأل ملسسة رر ا ر  النمو والر ور واالزرهثار،  

 لو سميت اليوه هذه المبارئ باسه الحوكمة ره  حوكمة إسالمية. حرى

ع االيرصثثار اإلسثثالم  الثثذأل يسثثرمر منهيثث  مثثم الشثثريعة الغثثراإل يثثر وضثثإم  -15

العرير مم المبارئ كاسا  ءراإل العمل منذ تربعة عشر يرم ومبثارئ الحوكمثة رنبثع 

مم  هذا المنه   وه  ريض مم ك ير مم مبارئ وتخالييات االيرصار اإلسالم  ر  

 .المصارف اإلسالمية الحوكمة عل  قيالعمل،  ومم  ه يمكم ر ب
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 الباب الثاني

  المصارف اإلسالمية

  و فرص تحديات

               فرص و تحديات الثاني: المصارف اإلسالمية بابلا-2              

رم ل الخرمات المصررية اإلسالمية ر  نشا ارها االسر مارية والمصثررية لبنثة رث   

صرب االيرصار اإلسالم , وتراي مهمة مم تروات راعلير  ولوناً مم تلوام ر بيقار  ر  

ورساهه ر  بنثاإل الوايثع االيرصثارأل اإلسثالم  ، تهرار  الميرمع اإلسالم , بحي  رخره

 بابعاره كلها.

اإلسثالم  و الوايثع رث  العثاله اإلسالمية حققر  المصارف  ذألومع النياب الكبير ال 

بقثثوي رثث  الصثثناعة المصثثررية روايثث  المصثثارف المصثثارف اإلسثثالمية الثثذأل ررضثثر  

المصثارف رمثا هث   بيعثة عملهثا بثل وويورهثا  اإلسالمية العريثر مثم الرحثريات رهثرر

 .يههاعاصري الراخلية والخاريية الر  رواالم اإلسالمية ومفهومها والرحريات

لموايهثة هثذه الرحثريات رث   الرث  يمكثم الرحثرك مثم خاللهثا محثاورال مثا هث    ه  

 .لمصارف اإلسالميةإييار ضواب  حاكمة لإ ار 

وماهيرهثا ورحثريارها  اإلسثالميةالضوإل عل  المصثارف  إلقاإلنحاول  باار  هذا ال  

 ارصليمإل   بااوينقسه هذا ال وايرراب بعض الحلول

 :المصارف اإلسالمية و التحديات المعاصرة.الفصل األول2/1

 .مفهوه المصارف اإلسالمية المبح  اءولا 2/1/1          

 اإلسالمية.تهراف المصارف  المبح  ال ان ا2/1/2      

 المبح  ال ال االرحريات المعاصري للمصارف اإلسالمية. 2/1/3      
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 ويرناول الم لبيم الرالييما    

 الم لا اءول االرحريات الخاريية. 2/1/3/1                 

 الم لا ال ان  ا الرحريات الراخلية.  2/1/3/2                

 حوكمة المصارف اإلسالمية. إستراتيجية: الفصل الثاني 2/2

 

 المصارف اإلسالمية و التحديات المعاصرة الفصل األول:2/1

 الشريعة المصارف اإلسالمية ه  تمل كل مسله ر  الرعامل بما يرفق مع  

ً مناسب اً وعادر حالالً  اً وبما يحقق ل  اسر مار    .ا

الرثثث  تهثثثرارها والرحثثثريات ومثثثا هثثث  مفهثثثوه المصثثثارف اإلسثثثالمية رمثثثا هثثثو   

 .روايهها

 نرناول هذا الفصل ا  وسوف  

 .مفهوم المصارف اإلسالمية المبحث األول:2/1/1      

 يبح  مفهوه المصرف اإلسالم  مم ويهة نظر الباح يم ر  االيرصار اإلسالم ،         

 لها. قادرألكما يبح  ر  نشاه المصارف اإلسالمية،والبعر الع         

 اإلسالمية.أهداف المصارف  المبحث الثاني: 2/1/2  

 يبح  ر  تهه تهراف المصارف اإلسالمية ويرعرف عل  تهراف مرنوعة ايرصارية 

 وهذه اءهراف يمكم تم رحققها المصارف اإلسالمية. وايرماعية ورينية وخالر ،

 المبحث الثالث:التحديات المعاصرة للمصارف اإلسالمية .2/1/3 

 ويرناول الم لبيم الرالييما        

                                الراخلية. الم لا اءول االرحريات  2/1/3/1           

 الخاريية.الم لا ال ان  ا الرحريات  2/1/3/2           

يبحثث  رثث  الرحثثريات الرثث  رعثثو  رقثثره المصثثارف اإلسثثالمية ولقثثر اخرثثارت الباح ثثة 

خارييثثة وراخليثثة رعرقثثر تنهثثه مثثم تهثثه رحثثريات المصثثارف اإلسثثالمية عشثثري رحثثريات 

 ونلق  الضوإل عل  هذه الرحريات و رراعيارها عل  المصارف اإلسالمية.
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 مفهوم المصارف اإلسالمية لمبحث األول:ا2/1/1

 مفهوم المصرف اإلسالمي أوالًًً: 

   ً  كما يل ا رقريبا واحراً  رعررت مفاهيه المصرف اإلسالم  والر  رحمل مضمونا

رثث  اللغثثة العربيثثة مثثاخوذي مثثم  مصننرفتصثثل كلمثثة "إم  ا المصثثرف رثث  اللغثثة -1

الصرف بمعنى "بيع النقر بالنقر" وهو اسه مكام ، ويقصر بث  عثاري المكثام الثذأل يثره 

وتصل هذه الكلمة ر  اللغثات اءوربيثة مشثرق مثم الكلمثة اإلي اليثة  ،87"ري  الصرف

"بانكر" الر  رعن  المنضري . ورسرعمل كلمثة "بنثك" كمثرارف لكلمثة "مصثرف" ويثر 

 .تياز ميمع اللغة العربية بالقاهري ذلك

المصرف اإلسالم  "هثو ملسسثة مصثررية لريميثع اءمثوال وروظيفهثا رث  ن ثا   -2

بما يخثره بنثاإل ميرمثع الركارثل اإلسثالم ، ورحقيثق عرالثة الروزيثع، الشريعة اإلسالمية 

 88.ووضع المال ر  المسار اإلسالم "

المصرف اإلسالم  هو" المصرف الذأل يلرزه بر بيق تحكاه الشثريعة اإلسثالمية  -3 

ر  يميع معامالر  المصررية واالسثر مارية,مم خثالل ر بيثق مفهثوه الوسثا ة الماليثة 

المشثاركة رث  الثربح تو الخسثاري, ومثم خثالل إ ثار الوكالثة بنوعيهثا  القاده علث  مبثرت

 89.العامة والخاصة"

إ ثثار المصثثارف اإلسثثالمية "هثث  تيهثثزي ماليثثة رسثثرهرف الرنميثثة ورعمثثل رثث   -4  

بكثثل القثثيه اءخالييثثة الرثث  يثثاإلت بهثثا الشثثرادع السثثماوية  اإلسثثالمية ورلرثثزه الشثثريعة

ورسثثثع  إلثثث  رصثثثحيح وظيفثثثة رت  المثثثال رثثث  الميرمثثثع وهثثث  تيهثثثزي رنمويثثثة و 

 90.ايرماعية"

المصرف اإلسالم " هو منظمة مالية رقثوه بالمعثامالت المصثررية و يرهثا رث   -5  

  اإلسثثالمية ضثثوإل تحكثثاه الشثثريعة اإلسثثالمية بهثثرف المحارظثثة علثث  القثثيه واءخثثال

  91.والمساهمة عل  رحقيق الحياي ال يبة الكريمة لألمة اإلسالمية"

                                                 
 2000-الناشر موقع بالغة علي االنترنل– 176إل-معجم في اللغة العربية -باب إل ر ف-مختار الصحاح 87
  www.balagh.comنشر علي موقع الموسوعة اإلسالمية -األنصاري )د.محمود األنصاري( ،دور البنوك اإلسالمية في التنمية االجتماعية 88
 مرجع سابق. -لمي( ، البنك اإلسالمي والبنك التقليديأبو سلمي )د.خالد أبو س 89
 .1979 –القاهرة االتحاد الدولي للدول اإلسالمية  -النجار )د.أحمد النجار( ، منهج الصحوة اإلسالمية بنوك بال فوائد 90
–العدد الثالث   -ك دبي اإلسالمي مجلة االقتصاد اإلسالمي يصدرها بن–شحاتة )د.حسين حسين  شحاتة( ، اقتراحات علي البنوك اإلسالمية  91

 . 1981- 23إل
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المصرف اإلسالم " هو منظمة مالية ومصثررية ،ايرصثارية وايرماعيثة ، رسثع  -6  

إلثث  يثثذا المثثوارر مثثم اءرثثرار والملسسثثات ورعمثثل علثث  رحقيثثق العادثثر المناسثثا 

االيرمثثاع  رثث  الميرمثثع ورلرثثزه  ءصثثحاا رت  المثثال كمثثا رسثثهه رثث  رحقيثثق الركارثثل

بمبثثارئ ومقرضثثيات الشثثريعة اإلسثثالمية وذلثثك بهثثرف الرنميثثة االييابيثثة ،االيرصثثارية 

 92 .وااليرماعية ، لألررار والملسسات مع مراعاي ظروف الميرمع"

 تم المصارف اإلسالمية لها سمات خاصة منهاا سبق نير مم خالل ما

 المصثثرف اإلسثثالم  منظمثثة ماليثثة ومصثثررية وبثثذلك رهثثو يعمثثل رثث  ميثثال  إم

إلثث  يانثثا رقثثريه  ، رمثثويال واسثثر مارا ،إيثثراعا وروظيفثثا ، ثثاإلاً عو المثثال تخثثذاً 

 الخرمات المصررية.

 ومثثثم  ثثثه ال رحكمثثث   وايرماعيثثثة،م المصثثثرف اإلسثثثالم  منظمثثثة ايرصثثثارية إ

 عمل ر  إ ار ايرماع .ي هو منظمةر  المعامالت رق  بل  القواعر المارية

   هو منظمة رعمل عل  رحقيق عادر مناسا ءصثحاا رت  المصرف اإلسالم

    .يحقق سمعة  يبة لرأل المورعيم والمسر مريم مماالمال 

  رسثثهه رثث  الرنميثثة االيرماعيثثة علثث  تسثثا  تنثث  لثثي  رثثايرا للنقثثور ولكنثث  يعربثثر

لموارر وال يبثات الرث  وسيلة الربارل مم تيل رحريك اليهر اإلنسان  ورشغيل ا

 مم هللا سبحان  ورعال  بها عل  اءررار ويعرمر عل  الفادري ومم  ه ران  ا

 يحصل عل  النقور مم الغير  ر  إ ار المضاربة الشرعية تو يرها مم -    

 تشكال المضاربة.      

يحصل عل  النقور للغير مشاركة ر  إ ار صثي  الرمويثل واالسثر مار اإلسثالم   -

المرعثثرري وهكثثثذا لثثثم يكثثثوم هنثثثاك  مثثثم للنقثثثور لميثثثرر مثثثرور الثثثزمم وإنمثثثا بعثثثر 

اسثثرخرامها واالنرفثثاا بهثثا تراي لرحريثثك نثثواح  النشثثا  االيرصثثارأل والرثثاليف بثثيم 

 93 عوامل اإلنرا  المخرلفة ورقليا  ال يبات االخرأل."

                                                 
-البنك اإلسالمي معهد البحوث والتدريب– 85المغربي )د.عبد الحميد عبد الفتاح  المغربي ( ، اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية إل 92

2004 . 
 . 88المرجع السابق إل  93
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 ا مثثم الركارثثل االيرمثثاع  اإلسثثالم  مثثم خثثالل الخثثرمات الركارليثثة رحقثثق نوًعثث

المرعثثرري الرثث  رهثثره بيوانثثا الزكثثاي والقثثروض الحسثثنة والخثثرمات االيرماعيثثة 

 االخرأل. 

  رسثثثاير الرغيثثثرات العالميثثثة وريابثثث  الرحثثثريات رثثث  إ ثثثار يرفثثثق مثثثع الشثثثريعة

 اإلسالمية.

 

 أن:الباحثة تري  ذلك فانوعلي 

م  هو ملسسة مالية و ايرصارية وايرماعيثة  رسثع  لرقثريه "المصرف اإلسال  

خرمات مصررية ويذا االسر مارات ورعثه المشثروعات االيرماعيثة و الرنمويثة  رث  

إ ثثار عصثثرأل يرماشثث  مثثع مر لبثثات الميرمثثع والمر لبثثات العالميثثة  و بمثثا يرفثثق مثثع  

 الشريعة اإلسالمية".

 نشأة المصارف اإلسالمية: ثانياً 

الرا بثثثة رثثث   اإلسثثثالميةاسثثثريابة لحثثث  الميرمعثثثات  اإلسثثثالميةنشثثثات المصثثثارف 

رعامثل مصثرر  يرفثق مثع الشثريعة  إلييثاررث  محاولثة  االرعامل بعيثرا عثم شثبهة الربث

 . اإلسالمية

 عل  عري مراحل كما يل ا اإلسالميةوير ياإلت المصررية 

وكانثثت تول محاولثثة إلنشثثاإل  "مثثم القثثرم الماضثث ، ربعينثثاترثث  منرصثثف اء -1

المصارف اإلسثالمية رث  إحثرى المنثا ق الريفيثة رث  باكسثرام خثالل اءربعينثات مثم 

ذلك القرم مم خثالل إنشثاإل ملسسثة رقثوه باسثرقبال الورادثع مثم الموسثريم وإيراضثها 

إلى المزارعيم الُمحراييم لألموال وذلك بروم عادر، وكانت الملسسة ررقاضى تيوراً 

 94."  ركاليفها اإلرارية رق رمزية رغ 

رثه إنشثاإل مثا " إسثالم  حيث إلنشاإل مصرف  الرالية محاولةالياإلت  1963عاه -2   

بيمهوريثثة مصثثر  -يسثثم  ببنثثوك االرخثثار المحليثثة والرثث  تييمثثت بمرينثثة ميثثت  مثثر 

                                                 
 .2005-3إل-مركز أبحاث فقه المعامالت المالية اإلسالمية-تعزيز القطاع المصرفيالمصارف اإلسالمية ودورها في  عبيد)د.أحمد عبيد(، 94
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ردثثي  اإلرحثثثار الثثرول  للبنثثوك اإلسثثثالمية  -العربيثثة والرثث  تسسثثها ر. تحمثثثر النيثثار 

 95"ل   ال  سنوات.اوير اسرمرت هذه الريربة حو ،اءسبق

نص رث  يثانوم إنشثاد  علث  يثإنشاإل بنك ناصر االيرماع  حيث  يعثر تول بنثك  -3 

, ويثثر كانثثت  بيعثثة معثثامالت البنثثك تو ع ثثاإلً  عثثره الرعامثثل بالفادثثري المصثثررية تخثثذاً 

 النشا  االيرماع  ولي  المصرر  بالررية اءول .

االهرمثثثاه الحقيقثثث  بإنشثثثاإل مصثثثارف إسثثثالمية رعمثثثل  بقثثثا ءحكثثثاه الشثثثريعة  -4 

رثث  روصثثيات مثثلرمر وزراإل خارييثثة الثثرول اإلسثثالمية بمرينثثة يثثره يثثاإل اإلسثثالمية 

حيثث  ورر الثثنص علثث  ضثثروري إنشثثاإل بنثثك  ،1972بالمملكثثة العربيثثة السثثعورية عثثاه 

 إسالم  رول  للرول اإلسالمية.

رفاييثة راسثي  البنثك اإلسثالم  للرنميثة والرث  ويعثت مثم وياإل نرثا  ذلثك إعثرار ا"  

وباشثر البنثك اإلسثالم  للرنميثة نشثا   عثاه  1974وزراإل مالية الرول اإلسالمية عاه 

بمرينة يره بالمملكة العربية السعورية, ويرميز هذا البنك بانث  بنثك حكومثات ال  1977

 96."يرعامل مع اءررار ر  النواح  المصررية

إنشثثثاإل تول مصثثثرف إسثثثالم  مركامثثثل يرعامثثثل  بقثثثا ءحكثثثاه الشثثثريعة يثثثاإل  -5 

وهثثو بنثثك ربثث  اإلسثثالم , حيثث  يقثثره البنثثك يميثثع الخثثرمات  1975اإلسثثالمية عثثاه 

 المصررية واالسر مارية لألررار  بقا ءحكاه الشريعة اإلسالمية.

 مصرراً منرشثري رث  270روال  بعر ذلك إنشاإل المصارف اإلسالمية لرصل إل   -6

مليثثثار روالر  بقثثثا  250رولثثثة علثثث  مسثثثروأل العثثثاله, بحيثثثه تعمثثثال يزيثثثر عثثثم  48

هثثذا بخثثالف رثثروا  ،2003إلحصثثادية الميلثث  العثثاه للبنثثوك اإلسثثالمية رثث  سثثبرمبر 

 المعامالت اإلسالمية للبنوك الرقليرية عل  مسروأل العاله.

يلبهثا  اإلسالمية ليست ر  البالر اإلسالمية ) ورى مصارف ه رزايرت تعرار ال

البالر العربية ( وحثرها بثل رث  الثبالر الغربيثة نفسثها ، بمثا ا بثت نيثاب هثذه الريربثة 

اإلسثالمية إنمثا  مصثارفنشثاي ونيثاب ريربثة ال رث  ساس اءبشكل ملكر ، والملشر 

                                                 
مجمع الفقه  –منظمة المؤتمر اإلسالمي  – 5إل -القري ) د. محمد علي القري( ، "البنك اإلسالمي بين فكر المؤسسيين والواقع المعاصر" 95

 2005-منتدى الفكر اإلسالمي-جدة-اإلسالمي
نشر بواسطة البنك اإلسالمي للتنمية معهد –83الحميد عبد الفتاح المغربي( ، اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية  إلالمغربي)د .عبد  96

 . 2004-البحوث والتدريب
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لثثرى يمثثاهير المسثثلميم ور برهثثا اءكيثثري  سثثالم اإلسثثريابة لرصثثاعر الحثث  اال هثثو 

يثف رث  شثرى شثدوم الحيثاي ، ومثم هنثا رنبثع اءهميثة للعوري إلثى شثرادع اإلسثاله الحن

لإلسثاله رث  ميثال المثال  البالغة لهذه الريربة مم حيث  كونهثا رم ثل الر بيثق العملث 

ر  حياي اءرثرار والميرمعثات ولهثذا اليانثا العملث  تهميرث   وهو ميال حسا  وهاه

  .البالغة ر  عصرنا الحري 

إحرى الخ وات العمليثة رث  محاولثة لرريمثة إم ريربة المصارف اإلسالمية رم ل "

المبثثارئ إلثثى بثثرام  ، وإييثثار اءوعيثثة الشثثرعية لنشثثا  المسثثله االيرصثثارأل بعيثثرا عثثم 

 97. "اءنش ة الربوية الر  ررحكه برصررار  ، ورنغص حيار 

 ير مرت بعري عقور يمكننا رصنيفها كما يل ا اإلسالميةم المصارف إ

  اإلسالميةراسي  المصارف  عم ألرالنظ الحري عقر السرينات وهو عقر. 

 اإلسالمية مصارفعقر السبعينات وكام براية راسي  ال. 

  اإلسالميةعقر ال مانينات وهو براية حقيقية للروسع ر  إنشاإل المصارف  

 إل  العالمية اإلسالمية مصارفعقر الرسعينات وهو عقر ان ال  ال 

  اإلسالميةالقرم الحارأل والعشريم هو عصر الرحريات الرولية للمصارف. 

روضثثح مثثم خثثالل الشثثكل الرثثال  نشثثاي المصثثارف  الباحثننةرثثام ومثثم هثثذا المن لثثق 

 ور ورهاا اإلسالمية

 

                                                 
  www.hadeer.com-.نشر علي موقع باالنترنل–أبو سلمي )د.خالد أبو سلمي( ،البنك اإلسالمي والبنك التقليدي  97
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 للمصارف اإلسالمية  عقائديالطابع الثالثًا : 

النظاه االيرصارأل اإلسالم  باعرباره تم الريم  عصاالمصارف اإلسالمية ه    

 والسياسية،ا لحياي البشر ) الروحية والخلقية وااليرماعية اإلسالم  ياإل منظمً 

 وعل  ذلك نير تماوااليرصارية ( 

رخضع المصارف اإلسالمية للمبثارئ والقثيه اإلسثالمية والرث  رقثوه علثى تسثا   -1

تم المثثال مثثال هللا سثثبحان  ورعثثالى وتم اإلنسثثام مسثثرخلف ريثث  وسيحاسثثا عليثث  رثث  

ْسرَْخلَِفيَم رِيِ "اآلخري كما يقول سبحان  ورعالى  ا َيعَلَُكه مُّ                  "َوتَنِفقُوا ِممَّ

 سوري الحرير -7االية                                                           

ر   تصول ومبارئ الشريعة االسالميةررحرى المصارف اإلسالمية  تم رحاول -2 

رقوه المصارف اإلسالمية برعييم هيدات للريابة  ولرحقيق ذلكيميع تعمالها ، 

الشرعية رضه نخبة مم علماإل الفق  وااليرصار اإلسالم  ورعرض عليها يميع 

تعمالها وررولى مسدولية مرايبة تعمالها لضمام روارقها مع الشريعة اإلسالمية 
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 ،ورلرأل هذه الميزي للمصارف اإلسالمية إلى اررفاا رورها االيرماع  مم خالل

الروازم بيم مصالحها الخاصة والمصلحة االيرماعية ره  رراع  المصالح 

 االيرماعية ولو ترى ذلك إلى الرضحية ببعض مصالحها الخاصة .

اءسا  الذأل يامت علي  المصارف اإلسالمية  عره الرعامل بالفادري ) الربا ( هو -3

رأل بيم المصارف ا وهذا هو الفار  اليوههو ر هير العمل المصرر  مم إ ه الرب

رالمصارف الرقليرية رعرمر على تسلوا الفادري ) القرض نظير  والرقليرية، اإلسالمية

نسبة محرري مم العادر مررب ة بالزمم ( وهذا اءسلوا هو مم الربا الذأل حرمر  

الشريعة اإلسالمية رحريما يا عا وروعر سبحان  ورعالى مرركبي  بالحرا كما يقول ر  

 اكراب  الكريه

ْلِمنِيَم} بَا إِم ُكنرُه مُّ َ َوذَُرواْ َما َبِقَ  ِمَم الر ِ   رَإِم لَّْه 278" يَا تَيَُّها الَِّذيَم آَمنُواْ ارَّقُواْ اَّلل 

ِ َوَرُسوِلِ  َوإِم رُْبرُْه رَلَُكْه ُرُلوُ  تَْمَواِلُكْه الَ رَْظِلُموَم َوالَ  َم اَّلل   رَْفعَلُواْ رَاْذَنُواْ ِبَحْرا  م ِ

 وري البقريس    279  -278اآليرام                                     ْظلَُموَم ".رُ 

رسرعيض المصارف اإلسالمية عم تسلوا الفادري باسلوا المشاركة والذأل "-4

 يقوه على روزيع مخا ر العمليات االسر مارية بيم اء راف )الممول و الا

ر  العملية اإلنرايية وما نر  عنها مم الرمويل(، رالممول مشارك ل الا الرمويل 

ترباب وخسادر، لذا رهو يحصل على عادر مررفع إذا ربح المشروا ويشارك ر  

الخساري ر  حالة حرو ها رال يوير ضمام للعادر تو رت  المال كما رنص القاعري 

 98".)الغُنه بالغُره ( الشرعية

 خصائص المصارف اإلسالميةرابعًا: 

 اإلسالمية بالعرير مم الخصادص عم المصارف الرقليرية مم تهمهااررميز المصارف    

ر بيثثثق تحكثثثاه الشثثثريعة اإلسثثثالمية رثثث  كارثثثة المعثثثامالت المصثثثررية رسثثثع  ل  - 1

 واالسر مارية.

 ر بيق تسلوا المشاركة ر  الربح تو الخساري ر  المعامالت." – 2

                                                 
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مستجدات العمل  –سالم العماري (، المصارف اإلسالمية ودورها في تقرير العمل المصرفي العماري )أ.حسن  98

 . 2005-المالية اإلسالمية  تنشرت علي موقع مركز فقه المعامال –مجموعة دله البركة قطاع األعمال –المصرفي في سورية 
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)الرنمويثثة, االسثثر مارية, اإلييابيثثة ( رثث  معامالرهثثا االسثثر مارية  النظهااللرثثزاه بثث - 3

 والمصررية.

 ر بيق تسلوا الوسا ة المالية القاده عل  المشاركة. - 4

 99ر بيق القيه واءخال  اإلسالمية ر  العمل المصرر . - 5

 القرض الحسم. خرمات مالية إسالمية م لررميز المصارف اإلسالمية برقريه    - 6

    خرمة رحصيل الزكاي لمم ير ا مم العمالإل           اإلسالميةرقره المصارف -7         

 وروزيعها عل  مسرحقيها.           

 فلسفة عمل المصارف اإلسالمية خامسًا:

رقثثثثثثثوه رلسثثثثثثثفة عمثثثثثثثل المصثثثثثثثارف اإلسثثثثثثثالمية علثثثثثثثى عثثثثثثثرر مثثثثثثثم القواعثثثثثثثر  

 واءس  مم تهمهاا

  )تخذاً تو إع اإًل.منع الرعامل بالفادري )الربا 

 .مبرت الغنه بالغره، تأل الُمشاركة بالربح والخساري 

  مبثثثثثثثثرت تم النقثثثثثثثثور ال رنمثثثثثثثثو إال  بفعثثثثثثثثل اسثثثثثثثثر مارها، وتم هثثثثثثثثذا االسثثثثثثثثر مار

يكثثثثثوم ُمعرضثثثثثاً للمخثثثثثا ر، ورثثثثث  ضثثثثثوإل ذلثثثثثك رثثثثثإم نرييثثثثثة االسثثثثثر مار يثثثثثر 

 ركوم ربحاً تو خساري.

 رصثثثثثثثارية روييثثثثثثث  المثثثثثثثرخرات إلثثثثثثثى الميثثثثثثثاالت الرثثثثثثث  رخثثثثثثثره الرنميثثثثثثثة االي

 وااليرماعية.

  ،الرعامثثثثثثل بصثثثثثثي  الرمويثثثثثثل اإلسثثثثثثالمية مثثثثثثم ُمشثثثثثثاركة، ُمضثثثثثثاربة، ُمرابحثثثثثثة

 بيع السله، و يرها مم صي  الرمويل.

  ربثثثثثث  تهثثثثثثراف الرنميثثثثثثة االيرصثثثثثثارية بالرنميثثثثثثة االيرماعيثثثثثثة وتم للمصثثثثثثرف

 100 ر  رحقيق هذه الرنمية. اً اإلسالم  رور

                                                 
جامعة الملك عبد –مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد العاشر -والمستقبل راإلسالمية :المبدأ والتصوصديقي )د.محمد نجاة هللا صديقي( ، المصارف  99

 العزيز.
نشرت علي الموقع االلكتروني لمركز فقه المعامالت   -6إل -عبيد )د.أحمد عبيد( ، المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز العمل المصرفي 100

 .2005-المالية اإلسالمية 
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علثثثثثى ذلثثثثثك رثثثثثإم تسثثثثثا  عمثثثثثل المصثثثثثرف اإلسثثثثثالم  يقثثثثثوه علثثثثثى عثثثثثره  بنثثثثثاإلً 

رثثثثثث  نثثثثثثواح   هااللرثثثثثثزارحثثثثثثاول  الرعامثثثثثثل بالفادثثثثثثري )الربثثثثثثا( تخثثثثثثذاً وإع ثثثثثثاإًل، كمثثثثثثا

نشثثثثثا   ومعامالرثثثثث  المخرلفثثثثثة بقواعثثثثثر الشثثثثثريعة اإلسثثثثثالمية، وبالرثثثثثال  يلرثثثثثزه بعثثثثثره 

االسثثثثثثثر مار تو رمويثثثثثثثل تأل تنشثثثثثثث ة مخالفثثثثثثثة للشثثثثثثثريعة، وبروييثثثثثثث  مثثثثثثثا لريثثثثثثث  مثثثثثثثم 

رر ماليثثثثثثة إلثثثثثثى ترضثثثثثثل اسثثثثثثرخرامات ممكنثثثثثثة بمثثثثثثا يحقثثثثثثق مصثثثثثثلحة الميرمثثثثثثع، مثثثثثثوا

هثثثثثثذا باإلضثثثثثثارة إلثثثثثثى ييثثثثثثاه المصثثثثثثرف اإلسثثثثثثالم  بممارسثثثثثثة اءعمثثثثثثال االسثثثثثثر مارية 

والرياريثثثثثثة ُمباشثثثثثثريً علثثثثثثى عكثثثثثث  مثثثثثثا هثثثثثثو مسثثثثثثموب للمصثثثثثثارف الرقليريثثثثثثة القيثثثثثثاه 

 ب ، حي  يحذر عليها  الباً ُممارسة اءعمال الريارية.

 اإلسالمية فمويل في المصارسادسا: مصادر الت

 رنقسه مصارر اءموال ر  المصارف اإلسالمية إلى مصرريم وهماا

رشرمل المصارر الراخلية لألموال رث  المصثارف اإلسثالمية علثى حقثو   :المصادر الداخلية

المساهميم)رت  المال واالحريا ات واءرباب المرحلة(, والمخصصثات, وبعثض المصثارر 

اءخثثرى منهثثا علثثى سثثبيل الم ثثال الرمويثثل مثثم المسثثاهميم علثثى ذمثثة زيثثاري رت  المثثال , 

 والقروض الحسنة مم المساهميم.

رركثثوم حقثثو  المسثثاهميم مثثم رت  المثثال المثثرروا واالحريا ثثات  اهميمحقثثو  المسثثا -( 1

 واءرباب المرحلة )ر  حالة رحققها(.

ا   يعرف المخصص بان  تأل مبلث  يخصثه تو يحريثز مثم تيثل اسثرهالك المخصصات -( 2

تو ريرير تو مقابلة النقص رث  ييمثة اءصثول تو مثم تيثل مقابلث  الرزامثات معلومثة ال يمكثم 

رها برية رامة , والمخصص عاإل ييا رحميل  على اإليرار سواإل رحققت ترباب ته رحرير ييم

 له ررحقق.

ا  هناك موارر تخرى رراب لرى المصثارف اإلسثالمية م ثل القثروض الموارر اءخرى -( 3)

الحسنة مم المساهميم , والراميم المورا مم يبل العمثالإل كغ ثاإل اعرمثار مسثرنرأل تو   ثاإل 

 ييمة راميم الخزادم الحريرية المليري.خ ابات الضمام , و

ورعثثر المصثثارر الراخليثثة لألمثثوال رثث  المصثثارف اإلسثثالمية مصثثارر  ويلثثة اءيثثل 

حي  يمكم اسر مارها  ،وذلك ر  حالة ما إذا كانت نسبرها بالمقارنة للمصارر الخاريية كبير
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رثثال يمكثثم  رثث  المشثثروعات  ويلثثة اءيثثل , تمثثا رثث  حالثثة مثثا إذا كانثثت رم ثثل نسثثبة ضثثديلة

 اسر مارها.

 رشرمل المصارر الخاريية لألموال ر  المصارف اإلسالمية علىا: المصادر الخارجية

 .الورادع رحت ال لا }الحسابات اليارية  - 1

 .الورادع االرخارية }حسابات الرورير  - 2

 .ورادع االسر مار }حسابات االسر مار  - 3

 صكوك االسر مار. -4

 ررارر االرخار اإلسالمية. - 5

 ورادع الملسسات المالية اإلسالمية. - 6

 صكوك المقارضة  }المشرركة تو المخصصة . - 7

 شهارات اإليراا. -8

 101صناريق االسر مار. -9

 استخدامات األموال في المصارف اإلسالمية :سابعاً 

 كما يل االمصارف اإلسالمية  اءموال ر   رروزا اسرخرامات 

 :موجودات نقدية -1

ال رخرلثثثثثثف مكونثثثثثثات هثثثثثثذا البنثثثثثثر ك يثثثثثثراً عمثثثثثثا هثثثثثثو لثثثثثثرى المصثثثثثثارف 

الرقليريثثثثثثثثثثة باسثثثثثثثثثثر ناإل كثثثثثثثثثثوم حسثثثثثثثثثثابات المصثثثثثثثثثثارف اإلسثثثثثثثثثثالمية لثثثثثثثثثثرى 

ال ررقاضثثثثثثى تيثثثثثثة  –إسثثثثثثالمية كانثثثثثثت ته  يثثثثثثر ذلثثثثثثك  -المصثثثثثثارف اءخثثثثثثرى 

ظ المصثثثثثارف اإلسثثثثثالمية بارصثثثثثري سثثثثثادلة بمبثثثثثال  عوادثثثثثر، وعثثثثثاريً مثثثثثا رحثثثثثرف

رفثثثثثو  مثثثثثا هثثثثثو لثثثثثرى المصثثثثثارف الرقليريثثثثثة  وبالرثثثثثال  رررفثثثثثع نسثثثثثبة السثثثثثيولة 

لثثثثثثثثرى المصثثثثثثثثارف اإلسثثثثثثثثالمية  بسثثثثثثثثبا عثثثثثثثثره ويثثثثثثثثور سثثثثثثثثو  مثثثثثثثثا بثثثثثثثثيم 

رليثثثثثثثا إليثثثثثثث  المصثثثثثثثارف اإلسثثثثثثثالمية لرغ يثثثثثثثة احريايارهثثثثثثثا مثثثثثثثم  المصثثثثثثثارف

 النقر.   

                                                 
 www.bltagi.com-  2006–)د.محمد البلتاجي(، "مصادر األموال في المصارف االسالمية"  البلتاجي 101

 



 
 

86 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

 :حسابات االستثمار الُمخصص )الُمقيد( -2

هثثثثثث  اءمثثثثثثوال الرثثثثثث  يورعهثثثثثثا تصثثثثثثحابها لثثثثثثرى المصثثثثثثرف اإلسثثثثثثالم  والرثثثثثث  

ركثثثثثثوم ُمقيثثثثثثري بثثثثثثبعض الشثثثثثثرو  الخاصثثثثثثة م ثثثثثثل االشثثثثثثررا  علثثثثثثى المصثثثثثثرف تم 

يسثثثثثثر مر رلثثثثثثك اءمثثثثثثوال رثثثثثث  مشثثثثثثروا معثثثثثثيم، تو لغثثثثثثرض معثثثثثثيم، تو رثثثثثث  صثثثثثثفقة 

 .ريارية ُمحرري يره االرفا  عليها بيم ال رريم

 القرض الحسن: -3

   ُقرمثثثثث  المصثثثثثرف للُمقرثثثثثرض عونثثثثثاً لثثثثث  رثثثثث  هثثثثثو يثثثثثرض بثثثثثروم رادثثثثثري ي

 .الشري تو رعماً ل  ر  رعل خير تو عمل  يا

 ااالستثمارات الُمباشرة -4

 ويُمكم تم ياخذ االسر مار الُمباشر الصور الراليةا

  روظيف تموال المصرف ر  مشروعات 

  ،آليات، و يرها( وراييرها  سيارات،شراإل تصول تو سلع معينة )عقارات 

  102" .ر  الشركات الر  رعمل ورقاً ءحكاه الشريعة اإلسالميةالُمساهمة 

ورسثثثثثثر يع المصثثثثثثارف اإلسثثثثثثالمية تم رسثثثثثثر مر تموالهثثثثثثا المراحثثثثثثة رثثثثثث  ُمخرلثثثثثثف 

المشثثثثاريع والميثثثثاالت شثثثثري ة تم ررين ثثثثا الربثثثثا وتم ركثثثثوم ميثثثثاالت عمثثثثل المشثثثثاريع 

 الُمسر مر بها مقبولة شرعاً.

 االُمباشر(التمويل واالستثمار )االستثمار غير  -5

رثث  هثثذا النثثوا مثثم االسثثر مار يقثثوه المصثثرف باالشثثرراك مثثع تشثثخاص  بيعيثثيم تو 

، .معنثثوييم براسثثي  مشثثروا يريثثر تو االشثثرراك رثث  مشثثروا يثثاده لثث  شكثثـل يثثانون  معثثيم

 يل ا كما ويشرمل االسر مار  ير الُمباشر على تك ر مم صيغة

 المضاربة 

                                                 
مر ز أاياث فر  المعداملا -عخي اد.أمم  عخي (، الماا ف ااولمية  د  ها ف  تعزيز الرطام المارف  102

 .2005-12ص- شر عل  اال تر   -المالية ااولمية



 
 

87 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

هثثثو عقثثثر يقثثثوه المصثثثرف بمويبثثث  برقثثثريه الرمويثثثل الثثثالزه لعمليثثثة رمويثثثل محثثثرري "

كليثثثاً تو يزديثثثاً، ويقثثثوه المرعايثثثر معثثث  )المضثثثارا( بالعمثثثل ريهثثثا علثثثى تسثثثا  المشثثثاركة 

رثثث  الثثثربح، وعلثثثى تم يقسثثثه الثثثربح بنسثثثبة مرفثثثق عليهثثثا بينهمثثثا، وال يلحثثثق المضثثثارا 

ً الخساري إال إذا كام مقصراً تو مرعري ش إل مم  103" .ا

 المشاركة 

الُمشاركة مم تهه صي  الرمويل واالسر مار اإلسالم  ره  مم الصي  الرث  رالدثه  رعر"

 بيعثثثة عمثثثل المصثثثارف اإلسثثثالمية، رثثثيُمكم اسثثثرخرامها رثثث  رمويثثثل اءنشثثث ة االيرصثثثارية 

المخرلفثثة، وهثث  تك ثثر الصثثي  الرمويليثثة ُمرونثثة وُمالإلمثثة وشثثموالً، ويُمكثثم تم رُلبثث  حايثثات 

 مع المحل  وتم رُساعر ر  رحقيق الروازم االيرماع  وااليرصارأل. الُمير

وورثثق هثثذه الصثثيغة يُقثثر ه المصثثرف اإلسثثالم  الرمويثثل الثثذأل ي لبثث  الُمرعثثاملوم روم 

اشررا  رادري  ابرة كما هو الحال ر  الرمويل بالمصارف الرقليريثة، وإنمثا يُشثارك المصثرف 

  104."تو خساري ار  الُمرويع ربحاً كامالُمرعامل ر  الن

 البيوع 

وينرر  رحت هذا الرصنيف عرر مم تنواا البيوا الر  تيرها اإلساله، وكل منها يخثره 

 هرراً و رضاً ُمعيناً وه ا بيع الُمرابحة لآلمر بالشراإل، بيع الُمساومة، بيع السله.

 االستصناع 

ر  م ل هذه الصيغة، يرقره تحر العمالإل )المسرصنع( إلى المصثرف ب لثا الحصثول "

علثثى سثثلعة تو عقثثار بمواصثثفات ُمعينثثة،  ثثه يقثثوه المصثثرف بثثروره بال لثثا مثثم عميثثل تخثثر 

)الصثثانع تو المقثثاول( بإنيثثاز السثثلعة تو العقثثار بالمواصثثفات الم لوبثثة، وعنثثر االنرهثثاإل مثثم 

ع العقار تو السلعة إلى الُمسرصنع ورق العقر المويع بينهما، عملية اإلنياز يقوه المصرف ببي

 105"ويُمكم تم يره ر بيق هذه الصيغة ر  ميال اإلسكام والعقارات والصناعة والنقل. 

                                                 
معهد اإلسالمي للبحوث  –نشر بواسطة البنك اإلسالمي للتنمية  –ربة الشرعية و تطبيقاتها الحديثة" األمين)د.حسن األمين (، "المضا  103  

 .2003-25والتدريب.إل
 15إل–عبيد )د.أحمد عبيد( ، المرجع السابق  104
المي للتنمية المعهد اإلسالمي نشر بواسطة البنك اإلس -الرزقا )د.أحمد الرزقا( ،"عقد االستصناع وأهميته في االستثمارات المالية المعاصرة 105

 .2001-31إل-للبحوث والتدريب
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                                                                التأجير الُمنتهي بالتمليك

ر  ضوإل يواعر عقر اإلياري، ور  إ ار صيغة  هو صوري ُمسرحر ة مم صور الرمويل"

 106".رمويلية رُحقق حايات الرا بيم ر  ايرناإل تصل رتسمال  وال يملكوم كامل ال مم روراً 

 أهمية المصارف اإلسالمية : اً ثامن

تويرت المصارف اإلسالمية نوعا مم الرعامل المصرر  لثه يكثم مويثورا يبثل ذلثك رث  

 الق اا المصرر  الرقليرأل.

ً رقثثر ترخلثثت المصثثارف اإلسثثالمية تسسثث للرعامثثل بثثيم المصثثرف والمرعامثثل رعرمثثر علثث   ا

المشثثاركة رثث  اءربثثاب والخسثثادر باإلضثثارة إلثث  المشثثاركة رثث  اليهثثر مثثم يبثثل المصثثرف 

والمرعامل, برال مم تس  الرعامثل الرقليثرأل القثاده علث  مبثرت المريونية)المريم/الثرادم( ورقثريه 

 ركة ر  العمل.اءموال رق  روم المشا

كمثثا تويثثرت المصثثارف اإلسثثالمية تنظمثثة للرعامثثل االسثثر مارأل رثث  يميثثع الق اعثثات 

االيرصثثثثارية وهثثثث  صثثثثي  االسثثثثر مار اإلسثثثثالمية ) المرابحثثثثة / المشثثثثاركة / المضثثثثاربة / 

االسرصثثناا / الرثثايير /....... ( إلثث   يثثر ذلثثك مثثثم تنثثواا صثثي  االسثثر مار الرثث  رصثثثلح 

 ش ة.لالسرخراه ر  كارة اءن

 ورريع تهمية ويور المصارف اإلسالمية إلى ما يل ا

رلبية ر بة الميرمعات اإلسالمية رث  إييثار ينثوات للرعامثل المصثرر  بعيثر " – 1

 عم اسرخراه تسعار الفادري.

 إييار ميال لر بيق رق  المعامالت ر  اءنش ة المصررية. - 2

رث  ميثال 107 "االيرصثار اإلسثالم ق العملث  ءسث  رعر المصارف اإلسالمية الر بيث - 3   

 السياسة النقرية.

 المبحث الثاني: أهداف المصارف اإلسالمية  2/1/2

المصثثارف اإلسثثالمية ليسثثت مصثثارف ال ررعامثثل بالربثثا رحسثثا وإنمثثا هثث   

ايرماعية و إنسانية ورينية إل  يانثا اءهثراف الماليثة رنموية و  مصارف ذات تهراف

                                                 
نشر بواسطة -شتا)د.علي أبو الفتوح أحمد شتا( ،" المحاسبة عن عقود اإليجار المنتهية بالتمليك في المصارف االسالمية من منظور إسالمي 106

   2004-9إل-المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب –البنك اإلسالمي للتنمية 
 .1996-القاهرة دار النشر للجامعات المصرية  –يوسف كمال محمد (المصارف اإلسالمية :األزمة والمخرج محمد )107
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رلبية الح  اإلسثالم  للمسثر مريم  اءساس  إلنشادها هو وااليرصارية وام كام الهرف

  .الرا بيم ر  االسر مار بما يرفق وتحكاه الشريعة اإلسالمية

اإلسالمية رهرف تساسا إل  رحقيق المنه  اإلسالم  رث   مصارفولهذا رام ال 

يا رحقيق الفوز للمسثاهميم ريهثا والعثامليم بهثا والمرعثامليم معهثا رث  الثرن و المعامالت

 اآلخري.

ثَم السَّثَماإِل  يقول رعال  ا" }َولَْو تَمَّ تَْهَل اْلقُثَرى آَمنُثواْ َوارَّقَثواْ لَفَرَْحنَثا َعلَثْيِهه بََرَكثات  م ِ
سثثثثوري -96اآليثثثثة )   ."َواءَْرِض َولَثثثثـِكم َكثثثثذَّبُواْ رَاََخثثثثْذنَاُهه بَِمثثثثا َكثثثثانُواْ يَْكِسثثثثبُوَم   

       (اءعراف
 تهراف المصرف اإلسالم .ويوضح الشكل الرال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نقال عم كراا اإلراري اإلسررارييية ر  البنوك اإلسالمية 

رثث  رعثثه االيرصثثار اإلسثثالم  ورثثرعيه رثث  سثثبيل رحقيثثق رسثثالة المصثثرف اإلسثثالم   

مثم اءهثراف الرث  رثلرأل إلثى رحقيثق رلثك الرسثالة  رثإم هنثاك العريثرر بيق شثريعة هللا 

 وه ا

 واالقتصاديةأوال: األهداف المالية      

ملسسثة مصثررية إسثالمية رقثوه بثاراإل رور الوسثا ة  هثوم المصرف اإلسثالم  إ  

 لهثثثثا العريثثثثر مثثثثم اءهثثثثراف الماليثثثثةو , الخسثثثثاري( \) الربحالماليثثثثة بمبثثثثرت المشثثثثاركة

ر  تراإل هذا  اإلسالم المصرف  عك  مرأل نيابي اءهرافورحقيق هذه  وااليرصارية

  وهذه اءهراف ه ا ،الرور ر  ضوإل تحكاه الشريعة اإلسالمية
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تهميثثة  رم ثثل احيثث  تنهثث انميرهثثالعمثثل علثث  يثثذا الورادثثع و االسثثر مارات ور -

إلثث  يانثثا رحقيثثق  ،اإلسثثالميةرديسثثية رثث  عمثثل الوسثثا ة الماليثثة بالمصثثارف 

ر  عره رع يل اءموال واسر مارها بما يعثور بثالخير  اإلسالميةمقاصر الشريعة 

ررفثثق مثثع الشثثريعة  ماليثثة،ويثثره االسثثر مار ورثثق نظثثه عثث  الميرمثثع اإلسثثالم  

ورحقق ر بثة المرعامثل رث  الثربح بعيثرا عثم شثبهة الربثا ،كمثا يسثع   اإلسالمية

المصثثرف رثث  االسثثر مار إلثث  اسثثر ماره لألمثثوال المراحثثة بمثثا  يحقثثق الرنميثثة 

 ماعية.االير

"رحقيق اءربابا اءرباب ه  المحصلة النارية مم نشا  المصرف اإلسثالم , -

وهثث  نثثار  عمليثثة االسثثر مارات والعمليثثات المصثثررية الرثث  رثثنعك  رثث  صثثوري 

تربثثاب موزعثثة علثث  المثثورعيم وعلثث  المسثثاهميم, يضثثاف إلثث  هثثذا تم زيثثاري 

 108" المساهميم.ترباب المصرف رلرأل إل  زياري القيمة السويية ءسهه 

المصرف اإلسالم  كملسسة مالية إسالمية يعر هثرف رحقيثق اءربثاب مثم إم  -

تهرارثثثث  الرديسثثثثية, وذلثثثثك حرثثثثى يسثثثثر يع المنارسثثثثة واالسثثثثرمرار رثثثث  السثثثثو  

 المصرر , وليكوم رليال عل  نياب العمل المصرر  اإلسالم .

 

 

  ثانيا: أهداف عمالء المصارف االسالمية    

إم المرعامل مع المصثرف اإلسثالم  يم ثل نوعيثة رريثري مثم العمثالإل رهثو ير ثا         

وعلثثث  ذلثثثك رثثثام عمثثثالإل  اإلسثثثالميةولكثثثم رثثث  إ ثثثار ضثثثواب  الشثثثريعة  رثثث  االسثثثر مار

 االمصرف اإلسالم  لهه العرير مم اءهراف منها

وبمثثا يحقثثق ترضثثل صثثور االسثثر مار  اإلسثثالميةاالسثثر مار رثث  المثثال ورثثق الشثثريعة  -

 وتعل  عادر ممكم.

رقريه خرمات مصررية عل  مسثروأل عثال  مثم اليثوري والسثرعة والر ثور ومسثايري  -

 الركنولوييا المصررية الحري ة.

                                                 
 صديقي )د.محمد نجاة هللا صديقي ( مرجع سابق. 108
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العمل عل  بنثاإل يسثور ال قثة بثيم المرعامثل و المصثرف اإلسثالم  وذلثك مثم خثالل  -

السثثحا مثثم ورادثثع العمثثالإل خصوصثثا رثثوارر سثثيولة نقريثثة رادمثثة لموايهثثة احرمثثاالت 

 .يل تصول  ابرةيالورادع رحت ال لا روم الحاية إل  رس

 المصرف اإلسالمي الداخليةثالثا: أهداف   

 لها تهراف راخلية ورشغيلية رسع  لرحقيقها مم خالل عملها  اإلسالميةالمصارف  إم      

 المصرر  ومم هذه اءهراف مايل ا   

رنمية الموارر البشريةا رعر الموارر البشرية العنصر الرديس  لعملية رحقيثق اءربثاب رث   -

ا بنفسثثها روم اسثثر مار, وحرثثى اءمثثوال ال رثثرر عادثثرً  مإالمصثثارف بصثثفة عامثثة, حيثث  

يحقق المصرف اإلسالم  ذلك البر مم روارر العنصر البشرأل القارر عل  اسثر مار هثذه 

لري  الخبري المصررية وال يرار  ذلك إال مم خالل العمثل علث  اءموال, والبر تم رروارر 

رنمية مهارات تراإل العنصر البشرأل بالمصارف اإلسالمية عم  ريق الررريا للوصثول 

 إل  ترضل مسروأل تراإل ر  العمل.

وخصوصثا المصثارف  لملسسات بصفة عامة بهرف االسثر مار رحقيق معرل نموا رنشا ا -

وحرثثى رسثثرمر المصثثارف اإلسثثالمية رثث  السثثو   ،أل رولثثةحيثث  رم ثثل عمثثار االيرصثثار ء

وذلثك حرثى يمكنهثا االسثرمرار  ،المصررية البر تم رضع ر  اعربارهثا رحقيثق معثرل نمثو

 والمنارسة ر  اءسوا  المصررية.

االنرشار يغراريا وايرماعياا وحرى رسر يع المصارف اإلسالمية رحقيق تهثرارها السثابقة  -

 ،البثر لهثا مثم االنرشثار،الخرمات المصررية واالسر مارية للمرعامليمباإلضارة إل  رورير 

ورورر ليمهور المرعثامليم الخثرمات المصثررية رث   ،بحي  رغ   تكبر يرر مم الميرمع

وال يثثثره رحقيثثثق ذلثثثثك إال مثثثم خثثثالل االنرشثثثثار اليغرارثثث  رثثثث   ،تيثثثرا اءمثثثاكم لهثثثثه

 109الميرمعات.

  ميةاإلسالتخدم مقاصد الشريعة أهداف  رابعا:

                                                 
 www.bltagi.com-  2006–البلتاجي )د.محمد البلتاجي(، "أهداف المصارف االسالمية"  109
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م اءهثراف الرينيثة مثورهرف المصارف اإلسالمية مم خالل عملها إل  رحقيق العرير  

 كما يل ا

مم خالل االلرثزاه  اإلسالهر بيق الوظيفة االيرصارية وااليرماعية للمال ر  ل السع  -

واالسثر مار الرنمثوأل رث  مثال  رث  المعثامالت المصثررية اإلسثالميةبالقواعر والمبارئ 

 .اإلسالميةالمرعامليم لخرمة الميرمعات 

رحقيق  موحات وتمثال المثورعيم والعثامليم والمرعثامليم رث  ربثح إسثالم  نظيثف  -

  يا.بعير عم تأل شبهة ربا مع رحقيق عادر 

العمل عل  إحياإل رريضة الزكاي وروزيعها ر  ينوارها الشريعة إيمانا مم المصثرف  -

 االيرماع .ادر ر  رحقيق الركارل بروره الر

والخارييثة رهنثثاك ريابثثة  الذاريثثة  اإلسثثالميةخضثوا المعثثامالت المصثثررية للريابثة  -

هناك ريابثة خارييثة مثم خثالل "ذارية مم الفرر نفس  مم وح  ضميره وخشير  هلل ،و

هيدة  الريابة الشرعية  الر  يره اخريار تررارها مم العلماإل الراسخيم رث  علثوه الثريم 

المصثثررية الرثث   اءنشثث ةالشثثريري والحثثرص ،وررايثثع كارثثة  بالنزاهثثةالمشثثهور لهثثه 

 110."رره

 ابتكاريه: أهداف خامسا

المصثثثارف  رثثثام ، اإلسثثثالمية نظثثثراً للر ثثثور رثثث  البيدثثثة الرثثث  رعمثثثل بهثثثا المصثثثارف

اإلسثالمية المصثارف لرحقيق الر ور ومواكبة المرغيرات رقامت العرير مثم  رسع  اإلسالمية

ممثا عثزز مثم مبركثري برقريه صي  وابركارات مالية ساهمت ر  إييار حلول وصثي  رمويليثة 

وحرثثثى رسثثثر يع المصثثثارف   رثثث  الميرمثثثع بشثثثكل عثثثاه اإلسثثثالم يثثثوي الق ثثثاا المصثثثرر  

اإلسالمية تم رحارظ عل  ويورها بكفاإلي ورعالية ر  السو  المصررية البثر لهثا مثم مواكبثة 

 الر ور المصرر  وذلك عم  ريق ما يل ا

ابركار صثي  للرمويثلا حرثى يسثر يع المصثرف اإلسثالم  موايهثة المنارسثة مثم يانثا " -

الزه لمشثاريعهه المصارف الرقليرية ر  ايرذاا المسر مريم البر تم يورر لهه الرمويثل الث

                                                 
المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر  –لكبيسي ( ، المصارف اإلسالمية وأهم التحديات المعاصرة الكبيسي )د.عبد العزيز شاكر حمدان  ا 110

 .2005 -دبي-للمصارف اإلسالمية
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ولثثذلك ييثثا علثث  المصثثرف تم يسثثع  إلييثثار الصثثي  االسثثر مارية اإلسثثالمية  ،المخرلفثثة

بما ال يرعارض مثع  ،الر  يرمكم مم خاللها مم رمويل المشروعات االسر مارية المخرلفة

 تحكاه الشريعة اإلسالمية.

ميثاالت الهامثة ابركار ور وير الخرمات المصرريةا يعر نشا  الخرمات المصررية مثم ال -

للر وير ر  الق اا المصرر ، وعلى المصرف اإلسالم  تم يعمل عل  ابركثار خثرمات 

مصررية ال ررعارض مع تحكاه الشريعة اإلسالمية، وييا على المصرف اإلسثالم  تال 

بثل ييثا عليث  تم يقثوه بر ثوير المنريثات المصثررية الحاليثة  ،يقرصر نشا   علث  ذلثك

 111"لرقليرية بما ال يخالف تحكاه الشريعة اإلسالمية.الر  رقرمها المصارف ا

التحديات المعاصرة للمصارف  المبحث الثالث: 2/1/3

 اإلسالمية

ومثع   ،حاية العاله اإلسثالم  إلثى ويثور خثرمات مصثررية إسثالميةمع رزاير       

 ،ومع الرسثابق رث  رقثريه الخثرمات لعمالدهثا ، اإلسالميةالنياب الذأل حققر  المصارف 

 ،مثثال المسثثلميم و موحثثارهه رثث  تم يمثثأل الويثثور اإلسثثالم  الحيثثاي اإلنسثثانيةآرلبيثثة ل

وتخذاً بايريهه إلى ربـ  معامالرـهه الماليـة وتنش رهه االيرصثارية بالشثريعة اإلسثالمية 

ومم تيل رحقيق رلثك الغايثة تخثذت المصثارف اإلسثالمية رث  االنرشثار اليغرارث  رث  

ً وحققثثت نياحثث الماضثثية العثثاله خثثالل العقثثور ال ال ثثة  يثثر مسثثبو  إال تم هثثذا النيثثاب  ا

وتراإل هذه الرسالة السامية تصبح يواي  العريثر مثم الرهريثرات الرث  رهثرر نيثاب العمثل 

   .المصرر  اإلسالم  بل ورهرر ويوره ر  الق اا المصرر 

وسوف نرناول ر  هثذا المبحث  الرحثريات الراخليثة والخارييثة الرث  روايث  العمثل   

  والثثذأل  يرميثثز بخصثثادص رريثثري عثثم العمثثل المصثثرر  الرقليثثرأل اإلسثثالم المصثثرر  

ولثثو تم مثثم الصثثعوبة الفصثثل الرثثاه بثثيم الرحثثريات الراخليثثة والخارييثثة نظثثرا للرثثراخل 

 لم لبيم الرالييماا ذلك مم خاللو نلق  الضوإلعليههوسوف      .الح ي  بينهه

                                  الراخلية. الم لا اءول االرحريات2/1/3/1             

                                                 
 www.kantakji.org - 2005 -4إل – البنوك اإلسالمية ودورها يف تعزيز القطاع املصريف(، الشيبي )د. عبد الباسط الشيبي 111

http://www.kantakji.org/
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 الخاريية.الم لا ال ان  ا الرحريات  2/1/3/2              

  الر  رواي  المصارف اإلسالمية الراخلية والخاريية الرحريات تهه  الشكل الرال  يوضح

 مم ويهة نظر  الباح ة

 

 

 

 

 .التحديات الداخلية المطلب األول: 2/1/3/1

يوايث  العمثل المصثثرر  اإلسثالم  العريثثر مثم الرحثريات الراخليثثة الرث  رم ثثل  

ً رحثثري رثثث   اإلسثثثالميةالرثثث  حققرثث  المصثثثارف  يعثثثو  النيثثاب والرقثثثره اً كبيثثثر ا

وهثثذه الرحثثريات رلقثث  برثثراعيات ورهريثثرات  علثث  الق ثثاا  اءخيثثريالسثثنوات 

 .اإلسالم المصرر  

 ما يل ا مم ويهة نظر الباح ة ه   تهه الرحريات الراخلية و 

  

 والشرعيةالرحريات الملسسية والرشغيلية  توالا. 
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 المخا ر.إراري   انياا 

 

 الركنولويية. الفيوي  ال اا 

 

 المنارسة رابعاا. 

  

 الكفاإلات.ر وير  خامساا 

 

 و الشرعية التحديات المؤسسية والتشغيلية أوال:

إم مثثم تهثثه مقومثثات النيثثاب ءأل عمثثل مصثثرر  هثثو  :التحننديات المؤسسننية

ويور إ ثار ملسسث  سثليه ويعربثر هثذا الرحثرأل مثم الرحثريات الراخليثة الهامثة  الرث  

 رواي  المصارف اإلسالمية.

رعاية يميع مر لبارها الملسسثية والرث  رالمصارف اإلسالمية ال رسر يع بمفررها "

ال بريلثثة لرلبيثثة احريايثثات الرمويثثل الميثثازف والرمويثثل ا وسثثبً يفرثثرض تم رثثورر  ريًثث

ويشثثمل ذلثثك االسثثرهالك  ورت  المثثال يصثثير المثثرى ورت  المثثال  ويثثل المرى..ال ،

م ثل صثناريق االسثر مار  اءسثههاالسثر مار وملسسثات  المالية وبنثوك اءورا تسوا  

عرر مم الررريبات الملسسية المسانري م ل  إيامة إل حاية الوبرام  المعاشات..ال   ه 

 112."المقرض ورسهيالت الراميم وإعاري الراميم والسو  المصررية البينية..ال 

                                                 
المؤتمر الرااع عشر  -شلخ  اد.ماج ة أمم  شلخ (، مسترخ  الاناعة المارفية ااولمية ف  ظ  التي ياا ال  لية . 112

 .2005 – لية الشريعة  الرا ون جامعة ااما اا -دا –للماا ف ااولمية
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وتيضثا اررقارهثا إلثى الرنظيمثات الخاصثة الرث  رحثرر إيثراإلات الراسثي ، ويواعثر   

لرفريق، وسقوف االدرمام، ومشاكل نسا االحريا يات والسثيولة، والرنسثيق المرايبة وا

 ريما بيم اإلرارات وريما بيم المصارف اإلسالمية اءخرى.

ً لعثثل هثثذا الرحثثرأل الثثذأل يوايثث  المصثثارف اإلسثثالمية يم ثثل رحثثري ً حقيقيثث ا لروسثثيع  ا

يثثوانيم  و سياسثثات  عمليثثات الرمويثثل اإلسثثالم  ويثثزرار هثثذا الرحثثرأل رثث  ظثثل  يثثاا 

 رنظه عمل المصارف اإلسالمية و ياا تسوا  للمعامالت المالية اإلسالمية.

 ارررم ل ر  التحديات التشغيليةتما 

 .عره ويور تروات مالية مرنوعة-

  .مر وري ياا هنرسة مالية إسالمية  - 

   .يرصاريةاعره ويور تروات مالية روارق الشريعة وررمرع بكفاإلي  -

عره إرساإل معايير ركفل الرقثره والر ثور ورلبيثة احريايثات العمثالإل رث  ظثل عثره ويثور  -"

رث  ظثل المنارسثة  اإلسثالميةويكفثل نيثاب المصثارف  ،رقره ركنولوي  يحقق تمال العمالإل 

رحقثثق رثثرص نيثثاب وروسثثيع  العالميثثة ورثث  ظثثل الم البثثة بر بيثثق معثثايير مصثثررية عالميثثة

  113."إراري المخا ر  لقاعري الخرمات المصررية وحسم

إلزاه المصارف اإلسالمية بضروري االحرفاظ بنسبة مم ورادعهثا لثرى المصثارف " -  

المركزيثثة الرثث  رقثثوه بثثرورها بإيراضثثها بفادثثري وهثثو مثثا ال يرفثثق مثثع منهيهثثا، ومثثم 

الرحثثريات رثث  هثثذا الميثثال زيثثاري ورنثثوا تروات االسثثر مار لثثرى المصثثارف اإلسثثالمية 

ير لثثا مثثوارر بشثثرية ذات كفثثاإلي عاليثثة رسثثر يع ر ثثوير وابركثثار  وروسثثع آرايهثثا، ممثثا

 114."تروات اسر مارية يريري ومرنوعة بما ال يرعارض مع الشريعة اإلسالمية

ً رحري ،ورم ل الرحريات الرشغيلية      ً راخلي ا رحرا  الر   للمصارف اإلسالمية  اً كبير ا

الر  ررفاعل معا لرحقيق ررص  الرشغيلية اليوانا الرنظيمية ور  كارة لر وير شامل 

 نياب ورنار  يوأل.
                                                 

المؤتمر السنوو الراادع عشدر  – "ااولمية ف  عار العولمةأداء المؤوساا المالية "،   (عوجان اد. لي  هومي  عوجان 113

 .2005دا  – لية الشريعة  الرا ون جامعة ااما اا –للمؤوساا المالية ااولمية 
 

 
المؤتمر العلمي الرابع عشر للمؤسسات المالية  -الزعتري )د.عالء الدين الزعتري ( ، العولمة وتأثيرها علي العمل المصرفي اإلسالمي 114

 . 2005-اإلسالمية
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  .ه  تحر اءركام اءساسية ر  العمل المصرر  اإلسالم  الرقابة الشرعية  

بانهثثثا مرايعثثثة النشثثثا ات " اإلسثثثالميةالمصثثثارف  رثثث  ورعثثثرف الريابثثثة الشثثثرعية

ءحكثثاه للراكثثر مثثم م ابقرهثثا  اإلسثثالميةالمصثثررية الرثث  رقثثوه بهثثا الملسسثثات الماليثثة 

الشثثثريعة اإلسثثثالمية ،ومرابعثثثة العمليثثثات المصثثثررية ،وبيثثثام المخالفثثثات إم ويثثثرت 

،وايرراب الحلول المناسبة لرصويبها ومرايعة العقور الر  ربرمها هثذه الملسسثات مثع 

 115عمالدها وصيا ة العقور المناسبة الر  ررفق وتحكاه الشريعة اإلسالمية ".

ابة الشرعية ومع ر ور المصارف وتعمالها ظهر ومع الرور الكبير الر  رلعب  الري

ات ررضح مم اال الا على رقرير لينة رقويه الرور يسلبال ذههالعرير مم السلبيات،

الشرع  بالمصارف اإلسالمية بالمعهر العالم  للفكر اإلسالم  بالقاهري عاه 

 ما يل  اريه، وير ره حصرها 1993

 .العامليم عره مشاركة الهيدة ر  وضع نظاه اخريار"-

 الحسم. بالزكاي والقرضعره القياه برورها ر  مرايعة وريابة ما يرعلق  –

 .راخل البنك  وضع الرعليمات الرنفيذية الخاصة الرشغيل المشاركة ر  عره–

 .عره إبراإل الرتأل ر  الضمانات المقرمة مم المرعامليم بالمصرف –

 .اليروى وإبراه العقور عره مشاركة الهيدة لإلراري ر  المشروعات واءنش ة ورراسات  –

 المصرف  مع  عره إبراإل الرتأل ر  الريوم المراخري، ورحرير ما إذا كام المرعامل  –

 .معسراً تو مما الً يارراً على الررع وما يرررا على ذلك 

  .المصرف محلية خار  ضعف الريابة الشرعية على االسر مارات ال  - 

بصفرها  اإلسالمية يصور الضب  الشرع  ر  الرعامل مع البنوك الخاريية  ير  -

 ".المسرنرية  االعرمارات الرياري الرولية و )مراسليم تو وكالإل( مم خالل معامالت

116 

 .اهرزاز ال قة بالريابة الشرعية ر  بعض المصارف -  
                                                 

المؤتمر العلمي السنوي الرابع -الصالحين )د.عبد المجيد محمود الصالحين( ، هيئة الفتوي والرقابة الشرعية ودورها في المصارف اإلسالمية 115

 .2005-جامعة اإلمارات العربية المتحدة  –كلية الشريعة والقانون  –عشر للمؤسسات المالية اإلسالمية 
تذة والخبتتتتتراء االقتصتتتتتاديين والشتتتتترعيين والمصتتتتترفيين،"تقويم الجوانتتتتتب اإلداريتتتتتة للمصتتتتتارف لجنتتتتتة متتتتتن األستتتتتا 116

 .1981اإلسالمية"،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،
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عثثره ويثثور سثثبب  اءساسثث  " هثثذه الرحثثريات والسثثلبيات لعمثثل الريابثثة الشثثرعية مإ   

  بالنظثاه االيرصثارأل يثلرأل إلثى تخ ثاإل رارحثة. رهثز  قثة النثا ممثا معايير للريابثة الشثرعية

روصثثثيل نرثثثاد  المرايعثثثة الشثثثرعية  يثثثلرى لعثثثرههثثثذه المعثثثايير  عثثثره ويثثثور و اإلسثثثالم . 

ه اال ثثالا واال مدنثثام علثثى الرثثزاه هثثذه المصثثارف للمسثثرفيريم مثثم نراديهثثا، الثثذيم يهمهثث

 117."والملسسات اإلسالمية بالشريعة اإلسالمية

يواي  المصارف اإلسالمية ويلق  بربعات هامة  اً كبيراً ويم ل هذا اليانا رحري  

عل  رهرير العمل المصرر  اإلسالم  و إنن  اعربره مم تهه الرحريات الر  رم  

ً يانب ً تساسي ا ر  عمل المصارف اإلسالمية ور  مرأل ارفايها مع النواح  الشرعية  ا

 الر  يعلت المورعيم ي قوم بها ويرعاملوم معها .

 المخاطرإدارة  ثانيا:

ينشثثثا الخ ثثثر عنثثثرما يكثثثوم هنثثثاك احرمثثثال ءك ثثثر مثثثم نرييثثثة معرورثثثة ويقثثثا   

حالثة عثره باالنحراف المعيارأل عم النراد  السثابقة ومثع تم منشثآت اءعمثال روايث  

راكر مم نراد  نشا ارها ،إال تم الملسسات المالية رواي  تنواعا خاصة مم المخثا ر  

بالنظر إل   بيعة نشا ارها رالغرض مم الملسسات المالية هو رعظيه الربح والقيمثة 

 .المضارة للمساهميم مم خالل إراررها للمخا ر ر  إ ار  رقريمها للخرمات المالية

مخا ر تهه الرحريات الراخليثة الرث  روايث  المصثارف اإلسثالمية ورم ل إراري ال   

رالمخا ر ر  المصارف اإلسالمية لها  بيعثة مرميثزي عثم المخثا ر رث  المصثارف 

الرقليرية ولو تن  ر  بعض اءحيام رشرركام رث  مخثا ر واحثري تو ررثا ر المصثارف 

 اإلسالمية بالمخا ر ر  المصارف الرقليرية. 

رصاريوم اإلسالميوم إل  تم ركوم م البثات المصثارف اإلسثالمية ر لع االي لقر  

ر  صوري تموال ورادع االسر مار رق  ريما يره روظيف هذه اءموال ر  تصثول ورثق 

رام تأل صرمة رث  يانثا اءصثول "عقور مشاركة ر  الربح ،ور  ظل هذا الرصور 

وبهثثذه  المخثثا ررمرصثثها ورادثثع االسثثر مار القادمثثة رثث   بيعرهثثا علثث  المشثثاركة رثث  

                                                 
المؤتمر  -علو المصارف والشركات المالية اإلسالمية  الرقابة الشرعية(  ،  الشريف )أ.د. محمد عبد الغفار الشريف 117

     .2000-  21إل - د اإلسالمي/جامعة أم القرىالعالمي الثالث لالقتصا
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تك ثثر اسثرقرار للنظثثاه المصثرر  الرقليثثرأل  بثريال اإلسثثالميةال ريقثة  رقثثره المصثررية 

و بيعثثثثثة المخثثثثثا ر العامثثثثثة  للمصثثثثثررية اإلسثثثثثالم  رشثثثثثب  مخثثثثثا ر  الصثثثثثناريق 

  118."المشرركة

 وررنوا المخا ر الر  روايهها المصارف اإلسالمية مابيما

 ":وهثث  مخثثا ر الرسثثوية تو المثثرروعات الرثث  رنشثثا عنثثرما  مخنناطر االئتمننان

يكثثوم علثث  تحثثر ت ثثراف الصثثفقة تم يثثررع نقورا)كمثثا رثث  حالثثة عقثثر السثثله تو 

 االسرصناا( .

 : ررعامثثل  ال اإلسثثالميةبثثالر ه مثثم تم المصثثارف  مخنناطر السننعر المرجعنني

ررثثا ر بهثثا مثثم خثثالل  تنهثثاررعثثرض لمخثثا ر تسثثعار الفادثثري إال بالفادثثري وال 

هثثثامق  بإضثثثارةرمثثث ال رثثث  عقثثثر المرابحثثثة يرحثثثرر هثثثامق الثثثربح  إيرارارهثثثا

ذات الثرخل ال ابثت رقرضث   اءصثولالسعر المريعث  و بيعثة  إل المخا ري 

يثر رغيثر  هنثاكام رثوعل  ذلك  تم يرحرر هامق الربح مري واحري  وال العقر

 رغيثر هثامق الثربح رث  هثذه باإلمكاملم يكوم و  السعر المريع  يحر  ر  

روايثثث   اإلسثثثالميةالعقثثثور ذات الثثثرخل ال ابثثثت  وعلثثث  ذلثثثك رثثثام المصثثثارف 

 119 "المخا ر الناشدة عم رغير سعر الفادري ر  السو .

 رحثثر  مخثثا ر السثثيولة مثثم صثثعوبات رثث  الحصثثول علثث   امخنناطر السننيولة

نقريثثة بركلفثثة معقولثثة تمثثا بثثااليرراض تو بيثثع اءصثثول ومخثثا ر السثثيولة الرثث  

ريم حريثثة ومهمثثة للمصثثارف اإلسثثالمية .وكمثثا هثثو رنشثثا مثثم هثثذيم المصثثر

رقرثثرض  ريثثوز شثثرعا ولثثذلك رالمصثثارف ال معلثثوه رثثام القثثروض بفوادثثر ال

بقيمرهثا االسثمية رثال  إالتمواال لمقابلة مر لبات السيولة وال ييوز بيثع الثريوم 

يرورر للمصارف اإلسثالمية خيثار يلثا مثوارر ماليثة ببيثع تصثول رقثوه علث  

 الريم.

                                                 
-22إل-البنك اإلسالمي للتنمية معهد البحوث والتدريب-خان )طارق هللا خان( ،إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية 118

2003. 
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 " ورنشثثثا مخثثثا ر الرشثثثغيل عنثثثرما ال ررثثثورر للمصثثثارف  التشنننغيل:مخننناطر

المثثوارر البشثثرية الكاريثثة المرربثثة رثثرريبا يلهثثل للقيثثاه بالعمليثثات  اإلسثثالمية

، ويم ل هذا تحثر المخثا ر ومع االرياه للصيررة االلكررونية اإلسالميةالمالية 

  اإلسالم . مصرفالر  يرعرض لها ال

 :ذات  بيعثثة مخرلفثثة وروايثث   اإلسثثالميةلماليثثة العقثثور ا المخنناطر القانونيننة

مخا ر ر  يانا الرو يق هثذه العقثور ورنفيثذها ،كمثا تم  اإلسالميةالمصارف 

هذه العقور  وررها المصارف اإلسالمية لررناسا مع الشريعة اإلسثالمية وإم 

عره ويور العقور الموحري إضثارة إلث  عثره رثورر الثنظه القضثادية الرث  رقثرر 

المررب ثة برنفيثذ هثذه العقثور مثم يانثا ال ثرف اءخثر رزيثر مثم  ر  القضثايا

 المخا ر القانونية المررب ة برنفيذ الرعايرات اإلسالمية .

 :إلث يقور نظاه العادر المرغير عل  ورادع االرخار واالسر مار  مخاطر السحب 

 اءصثثولحالثثة عثثره الراكثثر مثثم القيمثثة الحقيقيثثة للورادثثع رالمحارظثثة علثث  ييمثثة 

ويثثر يرسثثبا بمعنثث  رخفثثيض مخثثا ر الخسثثاري يثثراإل معثثرل العادثثر المثثنخفض 

ذلك ر  يرارات العمالإل الخاصة بسثحبهه ترصثري ورادعهثه ومثم ويهثة نظثر 

ها معرل العادثر إلالمصرف رإم ذلك يلرأل إل  مخا ر السحا الر  يكوم ورا

 120"بالملسسات المالية اءخرى.ةً المنخفض مقارن

 مقارنثثا  اإلسثثالم نخفثثاض معثثرل العادثثر للمصثثرف ا يثثر يثثلرأل امخنناطر الثقننة

مخثثا ر ال قثثة حيثث  ربمثثا يظثثم  بمروسثث  العادثثر رثث  السثثو  المصثثررية إلثث 

رقصثثثير مثثثم يانثثثا المورعثثثوم والمسثثثر مروم تم العادثثثر المثثثنخفض سثثثبب  

 المصرف اإلسالم  مما يزعزا ال قة ر  المصرف اإلسالم .

 ":المخاطر التي تختص بها صيغ التمويل اإلسالمي 

علث  ويقثوه العقثر عقر تيثازه الفقهثاإل كاحثر صثور البيثع اءيثل  وهو االتمويل بالمرابحة -

  الثذأل يصثرر عثم الزبثوم اءمثر العميثل و إل  امرالك المصرف لسلعة  ه رحويل الملكية

                                                 
المؤتمر الرااع عشر  -اولمية ف  ظ  التي ياا ال  لية .شلخ  اد.ماج ة أمم  شلخ (، مسترخ  الاناعة المارفية ا120
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تو يثثر ويثثر يررايثثع عثثم إرمثثاه عمليثثة الشثثراإل ال يم ثثل عقثثر للشثثراإل بثثل هثثو وعثثر بالشثثراإل 

 يحصثل المصثرف علث  تأل زيثاري رث   مثم السثلعة ممثا يثر يراخر ر  سثرار مثا عليث  وال

 يعرضها لخ ر الخساري.

 مم المخا ري  نوعيموهذا العقر يحمل  ابالسلمالتمويل  -

حثرو  مشثكلة رث   عنرما يرعرض ال رف اءخر لمشثكلة لثي  سثببا ريهثا م ثل اءول    

القثثثوي  –)رسثثثم  القثثثانوم الوصثثثف  مخا ري   ممثثثا يم ثثثلالمزروعثثثات بسثثثبا ال بيعثثثة 

 .القاهري(

للمصثرف ورحرثا     عقور السله رخرص بالمزروعات وه  السلعة الر  رسثله  ال ان     

وهثذه المخثا ر رخثص المصثارف   إل  رخزيم وهثذه ركلفثة إضثارية يرحملهثا المصثرف 

  اإلسالمية رق .

عنرما يقره المصثرف الرمويثل بهثذا العقثر رانث  يعثرض رت  المثال  اعاالتمويل استصنا-

 لعرر مم المخا ر الخاصة بال رف اءخر كما يل ا

مخا ر ال رف اءخر ر  هذا العقر رشب  مخا ر رسليه السثلع رث  عقثر السثله  - ت    

 السلعة.ولكم را ير العوامل ال بيعية تيل والعميل هو المرحكه ر  رسليه 

 مخا ر العيز عم السرار مم يانا المشررأل. -ا   

يثادز  يثر ملثزه مثم الممكثم تم يررايثع ال ثرف اءخثر  عقر االسرصناا عقر -    

 عن .

يثثر يررايثثع عثثم رسثثليه السثثلعة رثث  موعثثرها وهثثذا يم ثثل مخثثا ر إضثثارية علثث   -ر  

 المصرف اإلسالم .

علثث  تسثثا  المشثثاركة والمضثثاربة  اءمثثوالا إم روظيثثف المضنناربة/التمويننل بالمشاركة -

 – اإليثثثاري–)المرابحثثثة  ورثثثق صثثثي  العادثثثر ال ابثثثت االخثثثرأل ترضثثثل مثثثم اسثثثرخرامها

 .االسرصناا(
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المخا ر المرويعة رعرمر عل  احرماالت الخ ثر اءخاليث  واالنرقثاإل الخثا ئ للعميثل      

 121"وبسبا ضعف كفاإلي هذه المصارف ر  ميال رقييه المشروعات ورنقيرها.

  ورصثثنف  رثث  عملهثثا المصثثرر  عريثثريالمصثثارف اإلسثثالمية روايثث  مخثثا ر إم

مم المخا ر ذات اءوزام العاليثة ممثا ينثذر برهريثر  اإلسالميةمخا ر المصارف 

ممثثا يثثر يثثل ر عليهثثا وعلثث  روايثثرها رثث  عثثاله  اإلسثثالمية  المصثثارف لثثكبيثثر ع

 االيرصار و اءعمال.

 الفجوة التكنولوجية  ثالثا:  

تو الهوي تو المسارة وياإل ر   122"مبيم الشيدي المرسع "كلمة ريوي ر  اللغة رعن     

َورََرى الشَّْمَ  إِذَا َ لَعَت رََّزاَوُر َعم َكْهِفِهْه ذَاَت اْليَِميِم َوِإذَا َ َربَت  الكريه" مآالقر

ُ رَُهَو اْلُمْهرَِر وَ  ِ َمم َيْهِر اَّللَّ ْن ُ ذَِلَك ِمْم آيَاِت اَّللَّ َماِل َوُهْه رِ  رَْيَوي  م ِ َمم رَّْقِرُضُهْه ذَاَت الش ِ

ْرِشراً  يُْضِلْل رَلَم رَِيرَ لَ ُ   سوري الكهف -17 يةاآل                         "َوِلي اً مُّ

الفيثثوي الركنولوييثثة هثث  ريثثوي رثث  علثثوه ورقنيثثة االرصثثاالت والمعلومثثات رهثث  "

عل  اسثرخراه رقنيثات المعلومثات  الهوي الر  رفصل بيم مم يمرلكوم المعررة والقرري

 123."المعررةيملكوم هذه  والكمبيورر واالنررنت وبيم مم ال

ويثثرأل الثثبعض" تم الفيثثوي الريميثثة هثث  المسثثارة الرثث  ييثثا تم رق عهثثا الثثرول  

حي  إم الثرول المرقرمثة  ،النامية  ر  محاولة لوصل هذه الفيوي ر  سبا  مع الزمم

 .124رسعى كل يوه لرقره ركنولوي  والى سبق يرير مم المعررة المعلومارية"

عات الرث  ال ركثار رسثرغن  بشثكل تو قر تصبحت الصناعة المصررية مم الصثنال 

باخر عم نظثه المعلومثات الماليثة المعرمثري علث  الحاسثا إذ تم ك يثرا مثم الخثرمات 

الر  رقره مم يبل المصارف ال يمكم رقريمها بشكل مالده إال مم خالل الحاسا م ثل 

الصراف اآلل  ورحويل اءموال الكررونيا والبنك اآلل  وهذا ييعلنثا نرفثق مثع بعثض 

                                                 
–ماطف  اد.ميم  عخ ه ماطف  (،  أ  الما  المتاطر إوتراتيجية مرترمة للتعدا ن ادين المادا ف ااودلمية  121

 ليدة الشدريعة  الردا ون جامعدة اامدا اا العرايدة -المؤتمر العلم  السنوو الرااع عشر للمؤوساا المالية ااولمية
 . 2005 –المتي ة 

 
 

 معجم في اللغة العربية.–   248إل   –مختار الصحاح  122
 .2004-نشرت علي موقع المجلة علي االنترنل-االلكترونيةمجلة أفكار  -أبو طالب)د.حسن أبو طالب(، جهد جماعي عربي لسد الفجوة الرقمية 123
ندوة وصل الفجوة الرقمية كلية علوم الحاسب  -6إل-العصا التكنولوجية لعبور الفجوة الرقمية -عبد الهادي)د.محمد عبد الهادي حسن ( 124

 . WWW.TTC.ADU.SA.-2005نشرت علي موقع -المعلومات جامعة الملك سعود
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تم العولمثثة وانفيثثار  ثثوري المعلومثثات كانرثثا حثثارزا تساسثثيا لر ثثوير  "لبثثاح يم رثث ا

 125."الصناعة المصررية ومنريارها

االرصثثثثال رعثثثثان  المصثثثثارف اإلسثثثثالمية مثثثثم يصثثثثور كبيثثثثر رثثثث  ركنولوييثثثثا  

ره  ال رملك البنية الركنولويية الر  تصبحت ضروري ر  رنيا االيرصار والمعلومات 

وعاله المصثارف اليثوه رنيثر تم المصثارف اإلسثالمية بثر ه رخثول الحاسثا اآللث  

ليميع تعمالها ولكثم مثازال ينقصثها الك يثر الثذأل ييعلهثا يثارري علث  المنارسثة وسثر 

 لم ال ال الحصراعل  سبيل االفيوي الركنولويية ره  ال يرورر لريها 

   ركل مصرف مسرقل الواحر مصرفويور شبكات ارصال بيم رروا العره  -

 العمالإل. ر  رعاملها مع  اً   يصورربحسابار  عم اءخر مما يح

 الفيزا واالنررنت.ت المصررية االلكررونية عم  ريق عره الروسع ر  الخرما -

    اإلسالمية  هامة للبنوك و هذه القاعري عره االهرماه ببناإل ياعري معلومات -     

  خلق رمعررة ارياهات السو  المصرر  ور بات العمالإل و سهلر ره   ككل        

ً نوع          . ابينه  مم الرعاوم البناإل ا

 علميا وعمليا.الراهيل الركنولوي  للموارر البشرية  - 

 الركنولوي   ( رالر ور R&D)االهرماه بعمليات البحو  والر وير  -

 إم  ،اإلسالم  تركام نمو العمل المصرر  هوالر وير هوالرعليه والبحو                   

 الذأل رنفق  ينفق علي  بالقرر  وال اءول   احلر  مر والر وير مازالالبحو                   

                    هذا  تسا هو  البنوك المنارسة واعرقر تم عره روارر العنصر المال                   

 القصور.                  

 المنافسة رابعا:

المنارسثثة  يثثر  اإلسثثالم الرحثثريات الهامثثة الرثث  روايثث  العمثثل المصثثرر   مثثم  

نظثثاه ال تسثثالياالعثثاله الرثث  رمثثار   تنحثثاإلالمركاردثثة مثثم يبثثل البنثثوك الرقليريثثة رثث  

الرولية م ل رشي  مانهارم وسثير  بنثك المصرر  اإلسالم  وخاصة عمالقة البنوك  

ي لنمثثثو تأل صثثثناعة رهثثث  ريبثثثر المنارسثثثة ييثثثر"و إيثثث  زر يرنثثثر اليثثثز و يرهثثثا ، و
                                                 

المؤتمر السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالية  –المالية اإلسالمية في عصر العولمة  تميل عوجان  ، أداء المؤسساعوجان )د.وليد هو 125
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الرثثث  رفرقثثثر الكفثثثاإلي علثثث  ر ثثثوير مسثثثرواها تو الخثثثرو  مثثثم السثثثو   المصثثثارف

 126. "المصرر 

ولثثو تننثثا نعثثرف تم عمثثالإل البنثثوك اإلسثثالمية هثثه نوعيثثة خاصثثة رهثثه يررضثثوم   

لبنوك اإلسالمية وهذا ييعل البنوك اإلسالمية رضمم المزيثر لالرعامل بالربا ويسعوم 

مم العمالإل روم يهر ولكم تصبح هثذا الوضثع عرضثة للرغيثر رث  ظثل  رثرح رثروا 

 مل ورق الشريعة اإلسالمية.لبعض البنوك اءينبية مرعرري الينسيات رروا ررعا

يضثع البنثوك  اإلسثالميةإال تم رخول البنوك مرعرري الينسيات ر  سو  البنوك    

الركنولويية الهادلة لهذه البنوك  لإلمكاناتالمركاردة نظرا  رحالة مم المنارسة  ي تماه

علثث  عمليثثات البحثثو   اإلنفثثا  رثث  رقثثريه خثثرمارها ويثثرررها علثث  رنويثثع منريارهثثا و

 لر وير.وا

ارفاييثثثة رحريثثثر ريثثثاري الخثثثرمات يثثثر ررحثثثت البثثثاا علثثث   "وال تحثثثر ينكثثثر تم   

اسثثرفاري  إلثث مثثا يثثلرأل  تمثثاه حريثثة رخثثول الثثرول تعضثثاإل االرفاييثثة وهثثو  مصثثراعي

البنوك المرعرري الينسثية والبنثوك الكبيثري الرابعثة للثرول المرقرمثة وذلثك بالسثماب لهثا 

بالعمل ر  الرول النامية ران  ر ه تم رحرير رياري الخرمات هثو رث  االريثاهيم بثيم 

وبثثالعك ( رانثث  ال يرويثثع تم رقثثوه البنثثوك الرابعثثة للثثرول  )الثثرول المرقرمثثة والناميثثة

ا لها ر  تسثوا  الثرول المرقرمثة ويريثع ذلثك بالعمل تو ررح ررو  لااءر   النامية 

 127"إل  ضعف تصولها ويررارها عل  المالية مقارنة بالبنوك الرولية .

خسادر محرملة نريية رخلف  إل نير ان  مم المحرمل تم ررعرض المصارف  إننا  

رهثثا رثث  الثثرول ة رثث  ك يثثر مثثم الثثرول الناميثثة مقارنثثة بم ياليثثي اعثثات الخثثرمات المال

 اءسثوا  إلث ررصثة الثرخول  اءينبيثةالخرمات الماليثة  منشآتيع    مما "المرقرمة

الخثثرمات الماليثثة  منشثثآترثث  الثثرول الناميثثة بركثثاليف تيثثل وريعثثل مثثم الصثثعا علثث  

                                                 
العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات المؤتمر -شلبي)د.ماجدة أحمد شلبي(،مستقبل الصناعة المصرفية اإلسالمية في ظل التحديات الدولية 126

 .2005-دبي –اإلمارات العربية المتحدة -كلية الشريعة والقانون -المالية اإلسالمية
المؤتمر السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالية  -الكبيسي )د.عبد العزيز حمدان الكبيسي(، المصارف اإلسالمية وأهم التحديات المعاصرة 127

 .2005-دبي –يعة والقانون جامعة اإلمارات كلية الشر-اإلسالمية

 



 
 

105 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

اءسثوا  الماليثثة يمكثثم تم رثثلرأل إلثث  إ ثثال  يعنثث  تم رحريثثر  المحليثة منارسثثرها ممثثا

 128."المنشآت اءيل كفاإلي

كمثثا تم رحريثثر ريثثاري الخثثرمات لثث  ا ثثر سثثلب  علثث  نوعيثثة العثثامليم بثثالبنوك   

اإلسالمية حي  تم هذه البنوك رعان  مم ضعف ر  هياكلها اإلرارية ورخثول البنثوك 

اءينبيثثة سثثوف يسثثرق ا العمالثثة المثثاهري المرميثثزي بروارثثا ميزيثثة للعمثثل بهثثا ممثثا 

 يضر بالعمل ر  البنوك اإلسالمية.

ظروف والرعقيرات رلق  بظاللها عل  العمل المصرر  اإلسالم  ورخلثق كل هذه ال 

ً نوع  مم المنارسة  ير المركاردة ال ركوم ر  صالح المصررية اإلسالمية. ا

 تطوير الكفاءات خامسا:  

ف  عل  العامليم بها سمات مرعرري رهثه ض بيعة العمل ر  المصارف اإلسالمية ر  

ورثثق الشثثريعة اإلسثثالمية وام للمصثثارف اإلسثثالمية يعلمثثوم تم مثثنه  الرعامثثل يثثره 

ومثثع رنثثام  الثثرور الرادثثر للمصثثارف  تهثثراف مرعثثرري ايرصثثارية وايرماعيثثة ورنمويثثة

 اإلسالمية رعررت المهارات والكفاإلات الم لوا تم رعمل ر  المصارف اإلسالمية.

حريثثر ورعثثر المثثوارر البشثثرية رثث  المصثثارف اإلسثثالمية مثثم العوامثثل اءساسثثية رثث  ر  

 .فرضها ظروف العمل والوضع الراهم مقرررها عل  موايهة الرحريات المخرلفة الر  ر

ً ويعربثثر رحثثرأل ر ثثوير المثثوارر البشثثرية رحثثري      المصثثارف اإلسثثالميةيوايثث   اً كبيثثر ا

 تساسيةاويركوم هذا الرحرأل مم  ال  ركادز 

  التطوير والتدريب :األولي

إننا نير تم الميزانيات الر  ررصر إلعرار الررريبات المخرلفثة والمر ثوري إلعثرار  

العثثامليم و إررا  بثثرام  ررريبيثثة عاليثثة المسثثروأل لهثثه مرواضثثعة يثثرا  بيانثثا مثثا 

 لعملية الر وير والررريا. تولويةررصره البنوك العالمية الر  رع   

  كفاءة العاملينالثاني: 

                                                 
كلية الشريعة –المؤتمر العلمي الرابع عشر –قابل )أ.د.محمد صفوت قابل ( ، آثار تحرير تجارة الخدمات المالية علي البنوك اإلسالمية  128
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و رث  ظثل  مم انخفاض مسروأل الكفثاإلي للعثامليم بهثا ميةاإلسالرعان  المصارف  

ارفايية رحرير رياري الخرمات المالية سوف رسرق ا البنوك العمالية العمالة المميزي 

 مما يزير القصور ر  كفاإلي العامليم ر  المصارف اإلسالمية. 

 السلوك األخالقيالثالث:

زات الماليثة والرشثاوى و وهو ما تصبح ر  هذا العصر عملة نارري نظرا للريثاو 

بعض العامليم ر  الق ثاا المصثرر  اإلسثالم    يمارس ذألمشروا الال ير  يزيالرم

 مما ترأل إل  انهيار بعض المصارف اإلسالمية.

 التحديات الخارجية المطلب الثاني : 2/1/3/2 

ً الرث  رم ثل رحثريالخاريية يواي  العمل المصرر  اإلسالم  العرير مم الرحريات    ا

وهث  رسثهه بشثكل  يثر مباشثر رث  زيثاري آ ثار الرحثريات  يعو  النياب والرقره اً كبير

 ما يل ا  خارييةتم مم تهه الرحريات ال  ور  رتي الراخلية

  

 بازل  توالاII 

 

 العولمة.  انياا 

 

 الصيررة االلكررونية.  ال اا 

 

 الكيانات الكبرى .رابعاا 

  

 سبرمبر11تحرا  خامساا . 

 

 

 

 .IIبازل  أوال:
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رثث  ظثثل  مثثالللثثرت  ا اً يريثثر اً إ ثثارتصثثررت لينثثة بثثازل للريابثثة علثث  المصثثارف  

 ."رت  المال يار"االلرقاإل الرول  لمقيا  ومع      رحت عنوام         IIبازل

العثالم ، السرقرار المال  ارهرف االرفايية إل  رحسيم ورعه إراري المخا ر لرعزيز    

 رإنهثاسثبيل رحقيثق الهثرف  المصثرر  ورث ور وير اسثرخراه تروات ماليثة يريثري رث  العمثل 

 130-129ررركز عل  الركادز ال ال  اآلريةا

 كفاية رت  المال مر لبات رنيا لرت  المال الركيزي اءول ا"

وهنثثا يثثره حسثثاا الحثثر اءرنثثى لمر لبثثات رت  المثثال لرغ يثثة مخثثا ر االدرمثثام 

والرشثغيل وررضثمم االرفاييثة ميموعثة مثم ال ثر  لحسثاا رت  ومخا ر اءسثوا  

 .المال الم لوا لرغ ية كل نوا مم المخا ر

  ربالنسبة لمخا ر االدرمام رقررب ر بيق احرأل  ال   ر  لقيثا  المخثا ر وهث

 تسلوا الرصنيف الراخل  المرقره.-تسلوا الرصنيف الراخل –تسلوا القيا  

اءسثلوا -اءساسث رفاييثة ر بيثق تسثلوا الملشثر ررقرثرب اال تما مخا ر الرشغيل

 تساليا القيا  المرقرمة-القياس 

 المرايعة مم يبل السل ات الريابية االركيزي ال انية

ضروري يياه المرايبيم برقيثيه يثرري المصثارف علث  رقثرير احريايارهثا لثرت  المثال 

 لرغ ية مخا رها والررخل عنر الحاية.

 لسو  تو الشفارية الماليةاانضبا  ا الركيزي ال ال ةا

ً ويرعلق اءمر هنا باإلرصاب وهذا يكوم مرمم  للركم اءول وال ان . ا

رحسثيم كفايثة رت   إلث ررصة هامة للمصارف ورهرف بثازل  IIوبذلك رقره بازل  

 المال مم خاللا

 . المزير مم معرالت اءمام وسالمة النظاه العالم 

  مثة للر بيثق رث  إلنمثاذ  اخربثار تك ثر مالإررا  العرير مثم المخثا ر و إييثار

 البنوك.

                                                 
129 Enhancing corporate governance for banking -BANKING SUPERVISION  BASEL COMMITTEE ON

organizations-2005. 
 

 . www.ebi.gov.eg  -2006  –؟" 2المعهد المصرفي المصري،"ما هي  بازل    130   

http://www.ebi.gov.eg/
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 . الرركيز عل  تهمية إراري المخا ر 

 الرشييع عل  الرحسم المسرمر ر  يررات البنوك عل  رقييه المخا ر" 

المصثثارف ررم ثثل رثث   إراري   ثثوري رثث  رسثثرح   IIوهثثذا يعنثث  تم ارفاييثثة بثثازل 

المخثثا ر ممثثا ير لثثا  إراريحالثثة  إلثث رحثثول المصثثارف مثثم حالثثة رلقثث  المخثثا ر 

 .رخ ي ا مبكرا لهذه العملية 

كيف سرواي  المصارف اإلسالمية هثذا الرحثرأل رث  ظثل بيدثة عالميثة مرغيثري  لكم

ومرعثرري المخثثا ر ورثث  ظثل منارسثثة شرسثثة تراحرهثثا ارفاييثة رحريثثر ريثثاري الخثثرمات 

 المالية.

 سيفرض العرير مم الرحريات م لا IIإم رحرأل بازل 

 إلثث رقثثع ضثثمم الثثرول ذات المخثثا ر العاليثثة ممثثا يثثلرأل  سثثالميةاإلالمصثثارف "- 

مم اءسثوا  الماليثة العالميثة كمثا سثرل ر  اررفاا ركلفة الحصول عل  الموارر المالية

عل  الرسهيالت الر  يمكم منحها مقارنة بالمصارف الرقليرية الر  رقثع رث  رول تيثل 

 خ وري.

ال بيعثثة الخاصثثة للمصثثارف اإلسثثالمية ممثثا يزيثثر تعبثثاإل  مقثثررات بثثازل لثثه رثثراا -

 131 "توزام المخا ر.

ه مسثرويات م مقررات بازل سرفرض ضثغو ا علث  المصثارف اإلسثالمية لرثرعيإ -

المقثثثررات اليريثثثري لبثثثازل  بيعثثثة عمليثثثات المصثثثارف  رلو  تموالهثثثا ولثثثه رثثثراا

 اإلسالمية القادمة عل  المشاركة ر  اءرباب والخسادر.

رويثثث  يثثثزإلا كبيثثثرا مثثثم مواررهثثثا لرمويثثثل المشثثثاريع  اإلسثثثالمية مصثثثارفالم إ -

الصثثغيري والمروسثث ة والرثث  مثثم المرويثثع عثثره حصثثولها علثث  تأل رصثثنيف ادرمثثان  

باحرسثثاا توزام مخثثا ر لهثثا مثثا يعثثارل ملزمثثة  اإلسثثالميةرصثثبح البنثثوك  "وبالرثثال 

هثا ممثا يثلرأل إلث  مم ييمة مريونيرها ممثا يزيثر مثم ركلفثة الرمويثل الممنثوب ل100%

                                                 
 شلبي )ماجدة أحمد شلبي(، مرجع سابق  131
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الثثرقلص الرثثرريي  لوظيفثثة رعثثه اءهثثراف االيرماعيثثة راخثثل الميرمثثع وهثث  مثثم تهثثه 

 132 ."وظادف البنوك اإلسالمية

اض رار المصارف اإلسالمية إل  احريثاز نسثبة عاليثة مثم اءربثاب بهثرف زيثاري  -

رت  المثثال لرحسثثيم نسثثبة الكفايثثة وهثثذا يعنثث  عثثره روزيثثع نسثثبة مثثم اءربثثاب علثث  

المساهميم وبالرال  يزيثر مثم صثعوبة إيبثالهه علث  شثراإل اءسثهه الم لثوا  رحهثا 

 لزياري رت  المال.

انضثبا  السثو  وهثذا االنضثبا  ير لثا سثو  رعثال و ال يخفث  علث  تحثر ضثثعف  -

ويحرثثا  تيضثثا لمرايعثثة  ،الميةاءسثثوا  الماليثثة وانعثثرامها رثث  بعثثض الثثرول اإلسثث

رصثاب وهثذا ير لثا رحثول رثرريي  يحرثا  إلث  زمثم المرعلقة بالشفارية واإل القوانيم

  ويل.

بهثرف ر ثوير إراري المخثا ر  إراريالحاية لموارر بشرية ررمرثع بكفثاإلي عاليثة رث   -

   اإلسالمية.المنريات المالية  إراريمخا ر  المخا ر المالية ومنها 

رلق  برحريات يسيمة علث  المصثارف اإلسثالمية رث  ظثل  IIوعل  ذلك رام بازل   

سثثثو  عالميثثثة رادمثثثة الرغيثثثر ورثثث  منارسثثثة  يثثثر مركاردثثثة رهثثثرر الق ثثثاا المصثثثرر  

 اإلسالم .

 العولمة ثانيا:

وتك رهثثثا حثثثري  اإلسثثثالميةم مثثثم تبثثثرز الرحثثثريات الرثثث  روايههثثثا المصثثثارف إ  

القثرم العشثريم سثواإل رث  بالمضث  يثرما رث  نهايثة  وخ وري ي ار العولمة الذأل برت

 مساره السياس  تو االيرصارأل تو بشكل خاص ر  مساره المال  حي  بارت العولمثة

 الحيز اءكبر مم النشا ات الرولية المخرلفة.ورشريعارها راخذ  وملسسارها

الرعثاوم االيرصثارأل المرنثام  "بانهثا   العولمثة وير عرف صنرو  النقر الرول    

 والثثذأل يحرمثث  ازريثثار حيثثه الرعامثثل بالسثثلع والخثثرمات ورنوعهثثالميمثثوا رول العثثاله 

                                                 
المؤتمر السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالية  -ز حمدان الكبيسي(، المصارف اإلسالمية وأهم التحديات المعاصرةالكبيسي )د.عبد العزي 132
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و  اءمثوال الروليثة واالنرشثار المرسثارا للركنولوييثا إلعبر الحرور إضثارة لرثررق ر

 133ر  ترياإل العاله كل ".

الر ثورات والرغيثرات المرسثارعة الرث  حثر ت رث  النصثف اءخيثر  عل  رعثرر   

الكبير عل  ميريثات ايرصثاريات العثاله رثام  اء رمم القرم العشريم والر  كام لها 

قثروم تنهثا عرمعظه الكراا ال يغفلوم الحري  عثم تم هنثاك خمسثة عناصثر تساسثية ي

 بروز ريار العولمة وه ا  إل ترت 

 الرولية.رحرير الرياري  -"

 .المباشري اءينبيةورررق االسر مارات  اءموالو  إلحرية حركة ر -

 االرصاالت.نظاه  لالمعررية، وركامال وري  -

 رعاظه رور الشركات مرعرري الينسيات. -

 134 ".الكبرىويور الركرالت االيرصارية  -

ً إ"  بالنشثا  االيرصثارأل بصثفة عامثة  م ظاهري العولمة تك ثر الظثواهر الرصثايا

وإم العولمة كظاهري إنسانية لهثا يوانبهثا السياسثية  والنشا  المصرر  بصفة خاصة

 ً ومضاميم يريري يعلت البنثوك  ير ارخذت تبعاراً  وااليرماعية المرنوعة رإنها مصرريا

رري  إلث  ميثاريم و تنشث ة  يثر مسثبوية وترت إلث  انرقالهثا مثم موايثف ورصثورات 

رص وزيثاري نشا ية ضيقة ،إل  تنش ة ورصورات واسعة ممرري مم تيل رعظثيه الفث

  135."المكاسا

رثا ير واسثع الن ثا  علث  اليهثاز المصثرر  العثالم  وانث  مثم  م العولمة لهثاإ 

الملكثثر تم العولمثثة لهثثثا اييابيثثات وسثثثلبيات ومثثم المفرثثثرض تم رسثثع  المصثثثارف 

 .السلبيات  ت ر اإلسالمية لرعزيز االييابيات ورقليل

 اإلسالميةاومم االنعكاسات السلبية للعولمة عل  المصارف 

يثثر الرعامثثل رثث  الخثثرمات المصثثررية ترى إلثث  خلثثق نثثوا مثثم المنارسثثة  يثثر ررح"-1

المصثثارف اإلسثثالمية  االمركاردثثة بثثيم المصثثارف العالميثثة والمصثثارف المحليثثة ومنهثث
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والر  ال رزال  ير مهيثاي لموايهثة هثذه المنارسثة نظثرا لمحروريثة تحيامهثا وضثعف 

رها بالمقارنثثة مثثع المصثثارف اءينبيثثة ولثثه ريثثر إمكانارهثثا االيرصثثارية ورواضثثع خثثرما

المصارف العالمية صعوبة ر  خ ف العمليات الرمويلية الضخمة وترثواه المصثارف 

المحلية الرقليرية تو اإلسالمية وذلك بسثبا رثار  اإلمكانثات ورثوارر الرقنيثات الحري ثة 

 136."المرقرمة

لعالميثة للبنثوك العماليثة الرركز ر  تسوا  العمثل المصثرر  كنرييثة لالنثرمايات ا-2

  المنارسة ر  ظثل كفثاإلي عاليثة لويصبح ال مكام للكيانات الصغيري الر  لم رقوأل ع

 ءراإل الخرمات وانخفاض ر  الركاليف.

البنثثوك العماليثثة مرعثثرري الينسثثيات رسثثع  رادمثثا وراإل العميثثل مربعثثة سياسثثة اربثثع  -3

 سالمية.العميل ورقره خرمات مرنوعة ال رقرمها المصارف اإل

الركنولويية الهادلة ر  رقريه الخثرمات وهثذا سثنعرض لث  بشثئ مثم الرفصثيل رث   -4

 رحرأل الصيررة االلكررونية.

إم ويور المصارف اءينبية راخل الرول الرث  يويثر ريهثا مصثارف إسثالمية، " -5

ثثم المصثثارف اءينبيثثة مثثم رحريثثك اءمثثوال ورقثثاً لمصثثلحرها نرييثثة سثثرعة ارخثثاذ  يَُمك ِ

القرار، روم مراعاي لضواب  رلرزه بها المصارف اإلسالمية، ريمثا رحرثا  الملسسثات 

الماليثثة والمصثثررية رثث  الغالثثا لويثثت كثثاف  حرثثى يثثره رثثرار  اءمثثر مثثع هيدثثة الريابثثة 

الشرعية  كثوم تصثحاا القثرار رث  رلثك الملسسثات ال يمكثنهه البثت رث  المسثريرات 

ير لثا الرفثره الكامثل للهيدثة لركثوم علثى  حرى يشثاوروا هيدثة الريابثة الشثرعية، ممثا

 137".صلة رادمة

رحريثثثر الريثثثاري رثثث  الخثثثرمات المصثثثررية يقلثثثل برريثثثة حثثثاري تو يلغثثث  رعثثثه  -6

الصثثناعات الوليثثري مثثم الملسسثثات الماليثثة اإلسثثالمية، ممثثا يضثثعف رور الملسسثثات 

 ماع  لها.المالية والمصررية اإلسالمية ر  االسر مار والرنمية ويقلل مم الرور االير

                                                 
 زعتري)د.عالء الدين زعتري(، مرجع سابق. 136
–المؤتمر العلمي الرابع عشر للمؤسسات المالية اإلسالمية  –وجان )د.وليد هويمل عوجان ( ، أداء المؤسسات المالية في عصر العولمة ع 137

 . 2005-دبي –جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
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كل هذه نثواح  سثلبية للعولمثة علث  المصثارف اإلسثالمية و ال تحثر ينكثر تم هنثاك 

العرير مم االييابيات ولكم سلبيات العولمة عل  المصررية اإلسالمية تك ثر بك يثر مثم 

اييابيارهثثثا و يثثثر رثثثلرأل إلثثث  إحثثثالل البنثثثوك اءينبيثثثة الرثثث  ررحثثثت رثثثروا للرعثثثامالت 

المية العربية والو نية مما يلرأل إل  ررمير حقيقث  لثرت  اإلسالمية محل البنوك اإلس

 المال اإلسالم   ونمو لرت  المال الغرب .

 الصيرفة االلكترونية ثالثا:

رعربر رحريات الصثيررة االلكررونيثة مثم تهثه الرحثريات الرث  روايث  الصثناعة  

المصثثثثررية اإلسثثثثالمية ،رالمصثثثثارف اإلسثثثثالمية مثثثثرعوي لزيثثثثاري اسثثثثر مارارها رثثثث  

الركنولوييا وعاله اليوه هو عاله المعررة وسرعة وصول المعلومات لمرخذأل القثرار 

تصبح العمل المصرر  يعرمر بصوري كبيري عل  الرحويل االلكررون  لألموال "ولقر 

وإراري نقر الشركات وتيضا تيهزي السحا النقرأل ومثع انرشثار خثرمات البنثوك عبثر 

مثثثم %5ا تخثثر اإلحصثثاديات رثثام االنررنثثت تصثثبح الرحثثرأل تك ثثر صثثثعوبة وحسثث

 138".سنوات اءخيريالاءموال  العربية ره اسرق ابها عبر بنوك االنررنت خالل 

م روزيع الخرمات المالية عبر الشبكات العامة م ثل االنررنثت يسثاهه رث  رحقيثق إ  

رحثثول تساسثث  رثث  صثثناعة الخثثرمات الماليثثة إلثث  يانثثا الخصثثادص الرقنيثثة لصثثناعة 

 يضايا هامة رواي  المصارفاتخذت االنررنت، 

 الرصاعر المرنام  ر  حري المنارسة ر  صثناعة الخثرمات الماليثة االلكررونيثة،"-1

خاصثثثة رثثث  ظثثثل اإلرخثثثال المرزايثثثر لمنريثثثات وخثثثرمات ماليثثثة يريثثثري مثثثم يبثثثل 

 الملسسات المصررية و ير المصررية.

  والرثث  الر ثثورات المرسثثارعة رثث  ركنولوييثثا االرصثثاالت والحاسثثبات والبثثرام-2

 رزير مم سرعة رنفيذ العمليات .

اررقثثثثار اإلراري والعثثثثامليم رثثثث  المصثثثثارف إلثثثث  الخبثثثثري الكاريثثثثة رثثثث  يضثثثثايا -3

 الركنولوييا ومخا ر الصيررة االلكررونية.

                                                 
 . 2003- 273العدد -العربيةاتحاد المصارف –شاكر )د.فؤاد شاكر(،اإلطار الرقابي والقضايا المتعلقة بإدارة المخاطر  138
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رنثثام  ال لثثا علثث  البنيثثات اءساسثثية الشثثاملة للركنولوييثثا الرثث  ررصثثف بانهثثا -4

 ت. يعة ومرنة مع إمكانية الرراخل بيم العمليا

رث  اءعمثال  القانونيثة والرشثريعيةيحثي  بثالنواح   الثذألالغموض وعره الراكثر -5

 139"المصررية االلكررونية.

 

سثثرواي  إم الصثيررة االلكررونيثة الرثث  رعرمثر علثث  اإلنررنثت كقنثاي رعامثثل يريثري  

 ر  هيكل المخا ر المصررية ورخلق رحريا يريرا للمصارف اإلسالمية . اً كبير اً رغير

رثثام الخ ثثوات نحثثو الصثثيررة االلكررونيثثة هامثثة وم لوبثثة ولكنهثثا رحرثثا   ولثثذلك 

لرراسة واعية وللرخ ي  ءساليا المخا ر المرنامية عم الرعامالت االلكررونية عبثر 

  االنررنت.

 الكيانات الكبرى رابعا:

مثم الرحثريات اليريثري الرث  روايث  المصثارف اإلسثالمية هثو رحثرأل الكيانثثات  

الكبرى تو العماليثة الرث  ركونثت كاحثر ت ثار العولمثة ورحريثر ريثاري الخثرمات علث  

اءسوا  المالية العالمية ، وتصبح هناك ارياه مرزاير نحثو الركرثل واالنثرما  وركثويم 

السثو  ورعزيثز  إلث يثه الكبيثر والنفثاذ كيانات عمالية رمكم مم رحقيثق ورثورات الح

 .القرري الرنارسية

ور  ظل البيدة االيرصثارية الرث  رن ثوأل علث  المخثا ر المررفعثة والمنارسثة " 

الشريري ظهرت تهميثة االنثرما  المصثرر  الثذأل يم ثل شثكال هامثا مثم تشثكال رركثز 

 140."رت  المال ورمركزه سواإل عل  الصعير المحل  تو عل  الصعير الرول 

ورويهارها نحو رقليل المخا ر تصبح االنثرما    IIومع ضروري الركيف مع بازل 

المصرر  ضروري للحر مم المخا ر والقرري علث  المنارسثة الشرسثة الرث  ررضثرها 

 العولمة و رسارا  وريري الركنولوييا الحري ة.

                                                 
 . 2005-   4539العدد-األهرام االقتصادي ، االندماج والخصخصة 139
مركز دراسات وبحوث  -52إل –العنتري )د.سلوى العنتري ( ،االتجاهات الحالية للصناعة المصرفية في إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل  140
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م عمليات االنرما  المصرر  هث  رعبيثر يزدث  عثم نظثاه عثالم  إ"يمكم القول 

يرير يري  ر  ارياه الركرثل واالنثرما  ويرميثز بركثويم الوحثرات االيرصثارية الكبثرى 

حثثر صثثي  الركيثثف مثثع المسثثريرات العالميثثة ورعزيثثز القثثرري الرنارسثثية برحقيثثق توهثثو 

 141 ".ايرصاريات الحيه

ورثث  ظثثل ، اءسثثوا  الماليثثة العالميثثة مثثع الرسثثارا الشثثرير رثث  رغييثثر مالمثثح  

الركنولوييثثثا المر ثثثوري رثثث  الصثثثناعة المصثثثررية ي ثثثور الرسثثثالل علثثث  مثثثرأل يثثثرري 

المصارف اإلسالمية عل  هذه المنارسة رث  ظثل  يثاا الرعثاوم واالنثرما  بثيم هثذه 

 .المصارف مما يم ل رحرأل البقاإل للصناعة المصررية اإلسالمية

 سبتمبر11أحداث  خامسا:

 االموقف الغربي من المصارف اإلسالمية قبل األحداث 

يثثررا كبيثثرا مثثم النيثثاب والرميثثز يعثثل الغثثرا  اإلسثثالميةحققثثت المصثثارف  

يعلرثث  حرثث  تنهثثا  اإلسثثالميةيحثثاول رراسثثة هثثذا النيثثاب ورراسثثة الريربثثة المصثثررية 

مقررا مم المقررات اءكاريمية يثرر  رث  اليامعثات والمعاهثر الغربيثة م ثل يامعثة 

 للركنولوييثثا "تول ملسسثثة تكاريميثثة رثث  توربثثا رثثرخل االيرصثثاريات  لويثثا ورو"

 والنظاه المال  اإلسالم  ر  برناميها الرراس . اإلسالمية

والخ وي الرالية كانثت رثرح رثروا للرعامثل اإلسثالم  رث  بنثوك كبيثري ويادمثة  

ير  بنثثك اإلسثثالم  م ثثل سثثبالفعثثل لالسثثرفاري مثثم هثثذا الق ثثاا الحيثثوأل االسثثر مارأل 

 ،يولرمام سارش ،كوميرزبنك.

 رحثت ملسسثة راو يثونز تنثر كومبثان  "حينمثا  هث  ورل  ذلك خ ثوي تخثرأل و

ومقرهثثثا نيويثثثورك ملشثثثرا يريثثثرا لألسثثثهه الروليثثثة خاصثثثا بالمسثثثر مريم المسثثثلميم 

 142".اإلسالميةورق الشريعة  اءسههالرا بيم ر  االسر مار ر  

 ابعد األحداث الموقف الغربي من المصارف اإلسالمية  

                                                 
ندوة األبعاد االقتصادية –مركز البحوث  –أكاديمية السادات  -عبد العظيم ) د.حمدي عبد العظيم (، اآلثار االقتصادية لالندماج المصرفي 141
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رثثث  النظثثثري الغربيثثثة للمصثثثارف  اً كبيثثثر اً سثثثبرمبر حثثثر  ر ثثثور11بعثثثر تحثثثرا  

 .و سيل اءموال اإلرهاااإلسالمية وظهر عراإل شرير وارهامات برمويل 

لقثثر ويثثرت البنثثوك نفسثثها تمثثاه رحثثر كبيثثر ويريثثر رثث  الشثثعور الغربثث  المعثثارأل 

، ولقثثر تلقثث  هثثذا الرحثثرأل اليريثثر بالعريثثر مثثم الرثثراعيات علثث  المصثثارف  لإلسثثاله 

 والملسسات المالية اإلسالم  م لا

اسثثرغلت الصثثهيونية العالميثثة والنظثثاه الربثثوأل وحركثثة العثثراإل ضثثر اإلسثثاله " -1

والمسلميم ويامثت بمصثارري اءمثوال تو ريميثر بعثض الحسثابات المصثررية اسثرنارا 

 143. "اءمريكيةإل  يواده اإلرهاا 

القثثرري علثث  االنفرثثاب علثث  العثثاله الخثثاري  ورقييثثر حريثثة انسثثياا  إضثثعاف" -2

و  اءمثثوال عبثثر الحثثرور ورزايثثر مسثثروأل المخثثا ر المثثررب  بعثثره إلرالمثثوا نيم و

االسرقرار السياس  رث  الك يثر مثم رول العثاله اإلسثالم  ،ممثا ا ثر سثلبا علث  نشثا  

  144."اسرقرار اءسوا  المالية العربية

اء ر السلب  للمالحقات القضادية ل لا رعويضات رصل إل  تالف المليارات  -3

مم الثروالرات ضثر مدثات اءشثخاص والملسسثات اإلسثالمية الكبثرى ممثا ترأل إلث  

مضثثايقات كبيثثري للمصثثارف اإلسثثالمية مثثم يانثثا اليهثثات والملسسثثات الريابيثثة 

 ر  المن قة.والمصررية الرولية مما ت ر سلبا عل  روسع هذه المصارف 

ا لحفثثظ يانهيثثار ال قثثة بالنظثثاه المثثال  الغربثث  باعربثثاره مصثثررا تمنثثا وسثثر" -4

 لألمثثثوالحركثثثة عكسثثثية  إلثثث ورنميرهثثثا وهثثثو مثثثا سثثثيلرأل رثثث  المسثثثرقبل  اءمثثثوال

 العربيثثثة و اءمثثثوالو  إلمثثثم الواليثثثات المرحثثثري ومنهثثثا ر اءينبيثثثة اتواالسثثثر مار

 145."اسرقرار وتمناتو إل  تماكم تك ر بارياه رولها  اإلسالمية

وكل هثذه الرثراعيات رلقث  ب قلهثا علث  رهريثر حقيقث  للصثناعة المصثررية اإلسثالمية 

 الر  تصبحت رلق  العراإل والرضييق ر  كارة رعامالرها. 

 حوكمة المصارف اإلسالمية إستراتيجية الفصل الثاني: 2/2

                                                 
 مرجع سابق. -شلبي ) د.ماجدة أحمد شلبي( ، مستقبل الصناعة المصرفية اإلسالمية في ظل التحديات الدولية 143
الرابع عشر المؤتمر العلمي السنوي –الكبيسي)د.عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي(، المصارف اإلسالمية وأهم التحديات المعاصرة  144

 .2005-دبي –جامعة اإلمارات العربية المتحدة  نكلية الشريعة والقانو–للمؤسسات المالية اإلسالمية 
 مرجع سابق .-الزعتري )د.عالء الدين الزعتري ( ،العولمة وتأثيرها علي العمل المصرفي اإلسالمي 145
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 رم ثثثل المصثثثارف اإلسثثثالمية عصثثثا االيرصثثثار اإلسثثثالم  وتمثثثل المسثثثلميم رثثث 

الرعامل بما يرفق مع الشريعة اإلسالمية ولقر مرت المصارف اإلسثالمية بالعريثر مثم 

المراحل حر  حققت نياحات عريري وان الية رولية واسعة ولكنها رواي  اآلم العرير 

ل عثثم كيفيثثة اإلمثم الرحثثريات الرثث  رعرضثثنا لهثا بالرفصثثيل رثث  الفصثثل السثابق و نرسثث

 يرات إل  ررص للنمو والبقاإل.موايهة هذه الرحريات ورحويل الرهر

ومثثم خثثالل هثثذا الفصثثل سثثثوف تحثثاول إييثثار إسثثررارييية حوكمثثة للمصثثثارف 

اإلسثثالمية ررفثثق وروب الشثثريعة اإلسثثالمية ومبثثارئ المصثثارف اإلسثثالمية ورحقثثق 

المبارئ العامة للحوكمة كما رحقثق موايهث  للرحثريات للعبثور بالمصثارف اإلسثالمية 

ورم ثثثل ضثثثواب  حاكمثثثة لعمثثثل المصثثثارف  الشاسثثثعمثثثم النفثثثق الضثثثيق إلثثث  اءرثثثق 

 .اإلسالمية

هثا ورهثرر إلرعان  المصارف اإلسالمية مم العرير مم الرحريات الر  رعثو  ترا 

ويرعيم علينثثا "مسثثرقبل العمثثل المصثثرر  اإلسثثالم  ورهثثرر كيانثثات نايحثثة  بالفنثثاإل،

نظامثا النظر إل  العمثل المصثرر  اإلسثالم  م ثل تأل نظثاه مصثرر  تخثر باعربثاره 

مر ثثورا ولثثم يشثثك تحثثر رثث  ويثثور ر بثثة تكيثثري لثثرأل المثثرخريم المسثثلميم السثثر مار 

 146."مرخرارها باساليا ربيحها الشريعة اإلسالمية

  إييار ومحاولة المصارف اإلسالمية رحرياتلوعل  ذلك رالبر مم الرصرأل  

حلثثثول لهثثثا والنهثثثوض بالمصثثثارف اإلسثثثالمية لرحقثثثق مثثثا يربثثثو إليثثث  االيرصثثثار 

م  و اإلسهاه ر  رعه حقيق  للميرمعات اإلسالمية ورحقيق  المنارسة العالميثة اإلسال

 المصارف اإلسالمية  ر   لحوكمةل نظاه لر بيق السع وذلك مم خالل 

شثثاملة ررسثثه هيكثثل عمثثل  147"سثثررارييي ا"حوكمثثة المصثثارف اإلسثثالمية هثث  

المصثثارف اإلسثثالمية رثث  إ ثثار اسثثرخراه  نظثثاه تخاليثث  وإرارأل ومحاسثثب  ومثثال  

رشثثير يلهثثل ايرصثثاريات هثثذه المصثثارف إلثث  ايرصثثار السثثو  ويرحثثول بااليرصثثار 

                                                 
 . 2004 -لبنان–بيروت –اتحاد المصارف العربية  -229إل  -ته(صيغه وتحديا–سفر)د.أحمد سفر(، العمل المصرفي اإلسالمي )أصوله  146
، وحتو القرن التاسع عشر ارتبط   strartegosمن الحضارة اليونانية عن الكلمة األصلية لها استراتيجوس   strategyكلمة إستراتيجية  147

البنك  -للدكتور عبد الحميد المغربي-ية في البنوك اإلسالميةمفهومها بشكل صارم بالخطط العامة في المعارك،) نقال عن كتاب اإلدارة اإلستراتيج

 (.2004-معهد البحوث والتدريب–اإلسالمي للتنمية 
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اإلسالم  لاليرصار الرنارس  ويقض  عل  الفسار ويحقق االسرقرار والنمثو بمثا يرفثق 

 مع الشريعة اإلسالمية.

ركثثثادز اءساسثثثية للحوكمثثثة هثثث  المسثثثدولية والمسثثثاإللة والعرالثثثة والشثثثفارية ال 

ولرحقيق هذه المبارئ البر مثم القيثاه بصثيا ة العريثر مثم االسثرراريييات الرث  رحقثق 

 ضواب  الحوكمة مما

تأل إرباا السلوك اءخالي  مم العامليم بما يناسا مع سمعة المصثارف  االنضباط:-1

 اإلسالمية.

 اإلسالمية.تأل رقريه صوري حقيقية ليميع عمالإل المصارف  الشفافية:-2

 بالمصرف. لعملرل ر ع  سير اتأل ال روير را يرات وضغو   االستقاللية: -3

 واإلراري المهنيثة المصثرف إراري تأل إمكانية رقييه ورقرير تعمال ميلث  المساءلة:-4

  ب .

 .صرفمصلحة ر  المتأل ويور مسدولية تماه يميع اء راف ذوأل ال المسئولية:-5

المصثثثلحة رثثث   صثثثاحبةتأل ييثثثا احرثثثراه حقثثثو  مخرلثثثف الميموعثثثات  العدالنننة:-6

 .صرفالم

لهثا رور  اإلسثالمية كملسسثة  تأل النظثر إلث  المصثارف  المسئولية االجتماعينة: -7

 . اإلسالميةالميرمعات  ايرماع  ر 

 ارحثر نا عنهثومثم خثالل هثذه الضثواب  الرث  و تهراف الحوكمة مبارئ  ولرحقيق 

رام الباح ة مم خالل العرير مم القثراإلات والرراسثات وإل بات ررض البح ،،سابقا

ة هثثذه اإلسثثررارييية شثثاملة لحوكمثثة المصثثارف اإلسثثالمي إسثثرراريييةرقرثثرب ر بيثثق 

سثثهه رثث  رم ثثل محثثاور رحقيثثق هثثذه اإلسررارييية.وراسثثرراريييات  رركثثوم مثثم سثثبع

 الرحريات الحالية وهذه االسرراريييات كما يل ا  موايهة 

 اإلرارأل.سررارييية الر وير ا توالا

  سررارييية زياري القرري الرنارسية.ا  انياا

 سررارييية إراري المخا ر.ا  ال اا

                                                 
 57:59إل   -الفصل االول المبحث الرابع    -أهداف الحوكمة ذكرت في القسم االول 
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 سررارييية ر وير الموارر البشرية.ا رابعاا

 سررارييية نشر الوع  المال  اإلسالم .ا خامساا

 إسررارييية الركنولوييا واالرصاالت. سارساا

 .إسررارييية الرعاوم واالنرما  سابعاا

 والشكل التالي يوضح الفكرة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستراتيجية التطوير اإلدارياأوال:

 الر ثثوير اإلرارأل مثثثم  اءبعثثار الهامثثة رثثث  ر ثثوير العمثثل المصثثثرر  ربثثريع 

رثث  موايهثثة الرحثثريات المرعثثرري الرثث  روايثث  العمثثل  تساسثثيةاإلسثثالم  ويعثثر لبنثثة 

 المصرر  اإلسالم .
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 148ا كما يل  إسررارييية الر وير االرراأل رقوه عل  تربع ركادز تساسية ه  

 المسدولية.السل ة و  ر وير العمل اإلرارأل ووضوب خ و  -ت

 الرخ ي  االسرراريي  لعمل المصرف. -ا

 اءراإل الرياب  الفعال.- 

 إل المحاسب  الفعال.اءرا -ر

 

 

 المسئولية:السلطة و تطوير العمل اإلداري ووضوح خطوط  -أ

 ،يقصثر بر ثوير العمثل اإلرارأل ررثثع كفثاإلي تراإل اإلراري رث  المصثرف اإلسثثالم 

 الخ واتامم العرير مم خالل والسع  لررع تراإل هذا العمل 

 .بخاصة وللموايع القياريةالعمل عل  اخريار العناصر المرميزي للعمل  -

                                                 
 تم الرجوع للعديد من المراجع إلعداد هذ  اإلستراتيجية 148

 . 1996 -المعهد العالمي  للفكر اإلسالمي -لح(، تقويم العملية اإلدارية في المصارف اإلسالميةصالح )د.نادية حمدي صا -

 .1981سالمي ،لجنة من األساتذة والخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،"تقويم الجوانب اإلدارية للمصارف اإلسالمية"،المعهد العالمي للفكر اإل -

 2004 –البنك اإلسالمي للتنمية معهد البحوث و التدريب  -الفتاح المغربي(، اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية المغربي )د.عبدا لحميد عبد-

المعهد العالمي -عرض وصفي ومنهجي لمراحل وخطوات تقويم أداء المصارف اإلسالمية–لجنة من األساتذة والخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين  -

 1981-سالمي للفكر اإل

سررارييية الر وير ا
  اإلرارأل

اءراإل المحاسب  
  الفعال

اءراإل الرياب  
  الفعال

الرخ ي  
 االسرراريي  
  لعمل المصرف

 ر وير العمل اإلرارأل
 ووضوب خ و    

  السل ة و المسدولية

 الريابة الراخلية عل  تراإل العمل 
  ورحقيق اءهراف                

 الريابة الشرعية ومرأل االلرزاه
  بمبارئ الشريعة اإلسالمية 

 ريابة البنك المركزأل المفروضة 
 عل  المصارف اإلسالمية 
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خلثثق روب رريثثق ووبعثثض، بعضثثهه  ومملاالعمثثل علثث  الرواصثثل بثثيم العثث -

 .العمل والبعر عم الم امع والمكاسا الشخصية

بمثثا ييعثثل العمثثل يرسثثه  الرنظيمثث  للمصثثرفالعمثثل علثث  ر ثثوير الهيكثثل  -

و ويرحرر مم خالل  النقا  المركزية للسثل ة و المسثدولية  والر ور،بالمرونة 

 ارخاذ القرارات.

 رحرير كارة اءروار الر  يقوه بها العامليم. -

 المسدولية عل  كارة المسرويات .السل ة و وضوب خ و   -

رويات بحيث  ررثوارر سثعل  كارثة المر  ينوات االرصال انسياا المعلومات  -

رث   بالكه المناسا ر  الويت المناسثا لثرأل مرخثذأل القثرار المعلومة المناسبة

 .شفارية رامة

الرراية واإللماه المسرمر والثراده بكارثة  المرغيثرات العالميثة رث  عثاله المثال  -

بمثثثا ييسثثثر رصثثثور الرليثثثة المسثثثرقبلية للمصثثثرف ورسثثثه رسثثثالر  وااليرصثثثار 

 ورحرير نقا  القوي والضعف ر  كل ويت.

 سثثررارييية بمثثا يرناسثثا مثثع بيدثثة اءعمثثالالقثثرري علثث  ارخثثاذ القثثرارات اال -

 المرغيري للعمل المصرر  .

 العمل الراده عل  حسم اسرغالل الموارر و ضب  الركاليف ر  المصرف. -

 الشكل التالي طبيعة عمل اإلدارة في المصرف: توضح الباحثة من خاللو
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 االستراتيجي لعمل المصرف التخطيط -ب

 ر  نياب عمل المصرف رهو يهثره اءسا ويعربر الرخ ي  االسرراريي  هو  

 بما يل ا

وهثث  رم ثثل رسثثالر  الرثث  يسثثع  لرحقيقهثثا والثثرور الثثذأل  رحريثثر رويهثثات المصثثرف -

رحقيثثق النيثثاب وعلثث  مسثثروأل المصثثارف اإلسثثالمية نيثثر تم هثثذه   يهثثرف مثثم خاللثث

ل مثثم خثثالل رعثثه المشثثروعات كثثالرسثثالة ررسثثع لرلعثثا رور رثث  رنميثثة الميرمثثع ك

لمشثاكل ك يثري روايث  الميرمثع  ارية الر  رخره الميرمع ورحقق حثالً الرنموية وااليرص

 .إل  يانا الرور  الرديس  ر  رحقيق ربحية المصرف ونياح  ونموه اإلسالم 

ورسثثمها بصثثوري رييقثثة يابلثثة  ويلثثة المثثرى والقصثثيري المثثرى ال اءهثثرافرحريثثر  -

 .مع مراعاي الموضوعية والوايعية والقابلية للفهه للرحقيق

تحديد توجهات 
المصرف وغايته

تطبيا االسترايجية
صيغة االستراتيجيات 

والخطط
تصميم األهداف
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رحريثثر نقثثا  القثثوي والضثثعف ،الفثثرص والرحثثريات رثث  البيدثثة الراخليثثة والخارييثثة  -

   رحليليثة ترواتالخ وي مثم الخ ثوات الهامثة والرث  يمكثم اسثرخراه  هذه و للمصرف

 .(SWOTم ل   )

 المصرف اإلسالم   بعر رراسة كارة اليوانا. هالمخرلفة تمارحرير البرادل  -

باهثثراف المصثثرف  اا محكًمثثلرنفيثثذها ورب هثثا ربً ثث رسثثه االسثثرراريييات والخ ثث  -

 .والرينية اإلسالم  المالية وااليرصارية وااليرماعية

مثع وضثع رخ ثي   زمثم رنفيثذ الخ ث  واالسثرراريييات رحرير مراحل وخ وات و -

 .مركامل لرخصيص الموارر

خثثالل بنثاإل ياعثثري معلومثثات ررسثثه بالشثثفارية رسثثاعر علثث  ارخثثاذ يثثرارات رعالثثة مثثم  -

 انسياا المعلومات ر  كارة ينوات االرصال.

سثثثثثثل ات علثثثثثث   مسثثثثثثدوليات واءروار مثثثثثثم  العليثثثثثثا بروزيثثثثثثع  اإلراريرقثثثثثثوه   -

مع مراعاي الكفاإلات والخبثرات تو بمعنث  توضثح  )رخ ي  الهيكل الرنظيم (العامليم

م العرالثة ورفضثيل المصثلحة ،وبنثوا مث سثا رث  المكثام المناسثااوضع الريل المن

 ة.العام

 

اءراإل الفعلث  بالمعثايير    مقارنثة  يمكم مثم   لألراإل ونظاهومقايي   وضع معايير -

 والمقايي  الموضوعة.

 سه بالعرالة والشفارية.رروضع نظه للحوارز واليزاإلات -

  

 األداء الرقابي الفعال -  ج   

اءبعثثار اءراإل الريثثاب  رثث  المصثثارف اإلسثثالمية ياخثثذ تبعثثارا مرعثثرري وكارثثة هثثذه 

بحايثثة لمرايعثثة ور ثثوير ولثثم يكثثوم الحثثري  هنثثا عثثم الريابثثة الراخليثثة للمصثثارف 

لرحقيثثق تهثثرارها ولكنثث  سثثاحاول روضثثيح اءبعثثار االخثثرأل للريابثثة  رقثث  اإلسثثالمية

  بخالف السابقة والر  ه  تيضا رحرا  لمرايعة ور وير وإعاري نظر.

 مم الريابةا تنواا ال ة  إل  اإلسالميةرنقسه الريابة ر  المصارف  و
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 اءهراف.الريابة الراخلية عل  تراإل العمل ورحقيق  (1

 .اإلسالميةالريابة الشرعية ومرأل االلرزاه بمبارئ الشريعة  (2

كاحثر المصثارف  اإلسثالميةريابة البنك المركزأل المفروضة علث  المصثارف  (3

  العاملة ر  الق اا المصرر  ر  الرولة.

 الرقابة الداخلية علي أداء العمل وتحقيا األهداف ( 1

يكمم  رض الريابة ورقييه اءراإل ر  الرعرف عل  ررية ر بيثق االسثرراريييات 

والخ ثث  بمثثا يحقثثق رويهثثات و ايثثات وتهثثراف المصثثرف اإلسثثالم  وبمعنثث  تخثثر 

 مقارنة اءراإل الفعل  بالمعايير الموضوعة لقيا  اءراإل.

   وركريه الم يا  الراخلية الر  رمكم مم محاسبة المقصروركوم خ وات الريابة 

  االمم خالل الر 

 مرايعة مقايي  ومعايير اءراإل الموضوعة ضمم عملية الرخ ي . -

 رحرير مراحل عل  مرر مرقاربة لمرايعة اءراإل  ورصحيح اءخ اإل. -

 م ابقة العمل  بمعايير اءراإل الموضوعة ر  عملية الرخ ي . -

 مقارنة اءهراف المخ  ة بالنراد  المحققة. -

 مرايعة الهيكل الرنظيم  لرحرير المسدوليات والسل ات . -

مم العرالة  إ اروالقصور ورحرير المسدول عنها ر  اإلخفا  رحرير يوانا  -

 والشفارية.

مثم خثالل رحريثر وايعث   وميثازاي المقصثر للمنيثز  رقريه الحوارز المناسبة -

 ومراعاي السل ات والمسدوليات ومراعاي العوامل الخاريية.لحيه الرقصير 

الريابثثة عمليثثة مرواصثثلة مثثم خثثالل نقثثا  الريابثثة علثث  كارثثة المسثثرويات  -

 الرنظيمية.

 الرقابة الشرعية ومدي االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية( 2        

االيرصثارأل اإلسثالم   الريابة الشثرعية مثم الموضثوعات الرث  شثغلت اءرا 

ال يخفى تم الريابة الشرعية ضروري حيوية للمصارف اإلسثالمية، لرعثرف منهثا ،و 

مثثثا يحثثثل لهثثثا ومثثثا يحثثثره عليهثثثا مثثثم المعثثثامالت، ورثثثق تحكثثثاه الشثثثريعة اإلسثثثالمية 
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ويواعرها، وحرثى ي مثدم المسثلموم المرعثاملوم معهثا تنهثا ر بثق المبثرت الثذأل يامثت 

 عاً.على تساس  على وي  مرض شر

البثثر للريابثثة الشثثرعية مثثم ر ثثوير لثثرورها لموايهثثة تويثث  القصثثور والرحثثريات و

 الر  رعرضت لها ر  الفصل السابق وذلك مم خالل مايل ا

ا ا محاسثثبيً راهيثثل تعضثثاإل هيدثثات الفرثثوأل والريابثثة الشثثرعية رثثاهيال مصثثرريً  -    

ورثث  ظثثل  يثثاا الضثثواب  الموضثثوعية و الفقهثث   باإلضثثارة إلثث  الراهيثثل الشثثرع 

تم ررول  هيدة مم  "ايررابنلير  رإننالممارسة عمل الريابة الشرعية ممارسة مهنية 

 "الهيدات المرخصصة إصرار شثهاري رسثم  "شثهاري عضثوية رث  الهيدثات الشثرعية

آلأل   CPAللزمالثثة رثث  الرحليثثل المثثال  علثث   ثثرار الشثثهارات الروليثثة الرثث  رمثثنح 

شثثخص يعمثثل رثث  هثثذه المهنثثة ومثثم الممكثثم تم ركثثوم معرمثثري مثثم ميمثثع الفقثث  

 149.اإلسالم  الرول  بيري عل  سبيل الم ال"

البر تم يرسثه القثاده بالمهنثة بصثفات الشثفارية والنزاهثة واإلخثالص والعمثل توال  -   

يخثره بهثا وال يرعامل مع مهنر  كميرر مهن  بل هث  رسثالة   لوي  هللا رعال   وتخيراً 

 المسلميم الرا بيم بالرعامل مع ما يرفق مع الشريعة اإلسالمية.

 ةالخارييثث ةالبثثر مثثم رمهثثيم مهنثثة الريابثثة الشثثرعية علثث   ثثرار مهنثثة المرايعثث" -  

والرثث  ررشثثاب  مثثع مهنثثة الريابثثة الشثثرعية ورضثثيف إليهثثا تبعثثارا يريثثري وهامثثة رع ثث  

ً مهنة الريابة الشرعية نوع المفيثري لنيثاب مم المهنيثة المحاسثبية والماليثة والشثرعية  ا

 150".الريابة المصررية

اسرقاللية تعضاإل هيدة الفروأل والريابة الشرعية وهذه االسرقاللية للريابة الشرعية  - 

هثثذه الهيدثثة بالمصثثرف  ررثثاوىعلثث  إضثثفاإل ال قثثة والمصثثرايية علثث   اء ثثرلهثثا تكبثثر 

 .لموضوعية والحياريةوبصوري تر  ل

                                                 
المؤتمر العلمي الرابع عشر للمؤسسات المالية  -الحاجة إلي معايير للرقابة  وأثر ذلك علي الصناعة المالية اإلسالمية‘ فداد )د.العياشي فداد( 149

 .2005-كلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة   –اإلسالمية 
المتتؤتمر العلمتتي الستتنوي الرابتتع عشتتر -حين( ، هيئتتة الفتتتوي والرقابتتة الشتترعية ودورهتتا فتتي المصتتارف اإلستتالميةالصتتالحين )د.عبتتد المجيتتد محمتتود الصتتال 150

 .2005-جامعة اإلمارات العربية المتحدة  –كلية الشريعة والقانون  –للمؤسسات المالية اإلسالمية 
 



 
 

125 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

الشرعية م ل )ميمع الفق  الرول  رث   الفراوىهيدات ل مم ويور مريعية علياالبر -  

الميلثث  الشثثرع  للمعثثايير الرثثابع لهيدثثة  -ميلثث   الخثثرمات الماليثثة بماليزيثثا-يثثري 

ميموعثة مثم رضثع  ،المحاسبة والمرايعثة للملسسثات الماليثة  اإلسثالمية بثالبحريم(

ر  المعامالت المصررية حيه الخالف ري  محرورا المعايير الر  ريعل ميال الفروأل 

،رثث  ظثثل يضثثايا رقهيثثة ررعلثثق  تو بمعنثث  تخثثر روحيثثر الفرثثوأل ومسثثاحة االرفثثا  تكبثثر

 .بالمعامالت المصررية رحير الفقهاإل وررعو لمزير مم الخالف

- الرثور)م لا البر مم رياوا اليهات الريابية مثع المرغيثرات الحري ثة والمرعثرري - 

 .اإلسالميةوالبر مم البح  عم حلول رقهية ررفق والشريعة  نرسة المالية(تروات اله

"ضروري إصرار موسوعة ايرصارية إسالمية رضه كل ما رحرا  إليهثا المصثارف  - 

ً والملسسات المالية اإلسالمية وركوم مريع  151للفروى". ا

اللقثثثثاإلات الروريثثثثة بثثثثيم تعضثثثثاإل الهيدثثثثة وتعضثثثثاإل ميلثثثث  اإلراري والمثثثثريريم  - 

 بالمصرف وربارل اءركار والمنايشات.

رقابننة البنننك المركننزي المفروضننة علنني المصننارف اإلسننالمية كأحنند المصننارف العاملننة فنني  (3

 القطاع المصرفي في الدولة 

رخضثثع المصثثارف اإلسثثالمية ضثثمم الملسسثثات الماليثثة العاملثثة رثث  الرولثثة  

رث  رخضثع لهثا البنثوك بثنف  الشثرو  والقيثور والرعثامالت ال لريابة البنثك المركثزأل

مما ينشا عره ركارل ر  الفرص ر  السو  المصرر  رالمصارف اإلسثالمية  الرقليرية

 لها  بيعة خاصة ومحررات شرعية رحكه عملها ال روير ر  المصارف الرقليرية .

بثيم  الركثارل والعرالثةولذا رام هناك عري ايرراحات ررم  إل  إييار نوا مثم   

 يل االمصارف الرقليرية والمصارف اإلسالمية وه  كما 

، رهثثره هثثذه لمصثثارف اإلسثثالمية بالبنثثك المركثثزألل   إنشثثاإل إراري خاصثثة "-

اإلراري بمرابعة تنش ة البنك المركزأل ورقوه بالريابة عليها ورضثه هثذه اإلراري 

                                                 
المؤتمر العلمي الرابع عشر  -حميش)د.عبد الحق حميش(،"هيئات الفتاوى والرقابة  الشرعية في المصارف اإلسالمية دراسة وتقويم" 151

 .2005-كلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة  –المؤسسات المالية اإلسالمية 
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كفاإلات لريها خبرات خاصة بقثوانيم ومحثررات المصثارف اإلسثالمية ومعررثة 

 152  ".اإلسالميةرامة بقواعر الرعامالت المالية 

 مثعللبنثوك اإلسثالمية ررفثق    خاصثة   نمثاذ  سيالت و  ويور    ضروري - 

 .تنش ة المصارف اإلسالمية

ورخفيفهثثا بمثثا ضثثروري مراعثثاي نسثثا االحريثثا   النقثثرأل والسثثيولة ورعثثريلها  -

 يرفق وظروف المصارف اإلسالمية.

عهثثا وإيثثراإلات رثرح المصثثارف اإلسثالمية ورر المركثثزأل رسثهيلعلث  البنثك - 

 المرعامليم. مالمخرلفة لخرمة ي اا كبير م

 

 األداء المحاسبي الفعال -د

ومثثم تهثه الثرعاده الرثث  ،الفعثال هثو تحثثر تروات الريابثة الفعالثة   اءراإل المحاسثب 

سثثاهمت ورسثثهه رثث  رعثثه اءراإل المحاسثثب  للمصثثارف اإلسثثالمية معثثايير المحاسثثبة 

والمرايعثثة اإلسثثالمية الرثث  تصثثرررها هيدثثة المحاسثثبة والمرايعثثة للملسسثثات الماليثثة 

اإلسالمية)بالبحريم ( ورسع  هيدة المحاسبة والمرايعة للملسسثات الماليثة اإلسثالمية 

  تم ركثثوم هثثذه المعثثايير م بقثثة مثثم الملسسثثات الماليثثة اإلسثثالمية إلثث إعثثرارهابعثثر 

 ومعرمري مم الملسسات المالية الرولية.

إم ويثثثور معثثثايير محاسثثثبة ومرايعثثثة موحثثثري وم بقثثثة رثثث  يميثثثع المصثثثارف  

ال قثثثة رثثث  صثثثحة القثثثواده الماليثثثة  مثثثم المصثثثرايية و اً اإلسثثثالمية سثثثوف يضثثثف  مزيثثثر

الصثثثارري عثثثم المصثثثرف ،كمثثثا تم هثثثذه المعثثثايير المنشثثثوري والمعلومثثثات والبيانثثثات 

الموحثثري سثثوف رسثثهه رثث  رعثثه ارخثثاذ القثثرارات والرخ ثثي  لعمثثل المصثثرف بصثثوري 

 رييقة، ويمكم تيضا مم مقارنة القواده المالية بيم المصارف اإلسالمية.

                                                 
المؤتمر العلمي الرابع  -شرعية للمصرف المركزي عي المؤسسات المالية االسالمية" مشعل)د.عبد الباري بن محمد علي مشعل(، "الرقابة ال 152

 .2005-كلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة  –عشر المؤسسات المالية اإلسالمية 
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بالمصثارف    الشثرعية المرعلقثةإم روحير المعايير المحاسثبية و مخرلثف المفثاهيه  

هو تمر محمور ويهور هيدات الريابثة الشثرعية علث  المصثارف اإلسثالمية اإلسالمية 

 له  يهور  يبة مشكوري ر  إ ار رعه مزير مم النياب والمصرايية لهذه المصارف.

النيثثثاب لهثثثذه المعثثثايير والقبثثثول الثثثرول  رنقرثثثرب بعثثثض اليهثثثور  سثثثن و حرثثثى ير    

 االخرأل الراليةا

 .والمرايعة الرولية وبما يرفق مع الشريعة اإلسالميةالروارق مع معايير المحاسبة  -

معايير المحاسبة الرولية رلق  يبوال مم كارة الملسسات المالية وااليرصثارية رث  "

رحظث  بثنف   حرثى 153"ررفثق معهثا اإلسثالميةالعاله والبثر تم ركثوم معثايير المحاسثبة 

العالميثة ، وبثذلك  إلث رريث   اإلسثالميةالقبول عالميا وبخاصة تم رعامالت المصثارف 

 اإلسثثالميةوسثثرعة رهثثه مثثم كارثثة الملسسثثات  اسثثريعاا المعثثايير يبثثول و هركثثوم لهثثذ

 والرولية . 

 تهمية االهرماه بمعايير المرايعة اإلسالمية -

وهثث  تيضثثا البثثر تم ركثثوم مرسثثقة مثثع تسثثاليا الرثثرييق الرثث  رربعهثثا الملسسثثات 

وعية واسرقاللية عمليثات المرايعثة رث  مم ال قة عل  موض اً الرولية ومما يضف  مزير

 اإلسالمية.المصارف 

 االسركمال والر وير للمعايير -

إم اسثثركمال معثثايير المحاسثثبة والمرايعثثة اإلسثثالمية رثث  ضثثوإل المحثثررات الرثث  

مع ما يسرير مم مرغيرات عالميثة وايرصثارية لها ذكرت والر وير والرحري  المسرمر 

مثم ال قثة  اً مم النياب لعمل المصارف اإلسالمية، ومزير اً ً سوف يكفل مزير  ،ومالية

والو ثثو  رثث  يوادمهثثا المالية،ومزيثثر مثثم النيثثاب رثث  الرخ ثثي  بصثثوري تك ثثر ريثثة مثثم 

 خ و بها خ وات نحو القبول العالم .نخالل معلومات ررسه بالشفارية و اإلرصاب، و

 إستراتيجية زيادة القدرة التنافسيةثانيا: 

                                                 
153 -KAWAR (MR. FADI GEARGE KAWAR),GOVER NANCE  IN ISLAMIC FINANCIAL INSTTUTIOMS 

THE ARAB  SOCIETY OF CERTIFIED ACCOUTANTS- INTERNATIONALORGAN IZATION OF 

SECURITIES COMMISSION ANNUAL CONFERENCE-  PAGE 9- MAY -2004.  
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رري الرنارسية للمصارف اإلسالمية  مم تهه رعثاده البقثاإل والنيثاب إم زياري الق    

واالن ال  العالم  للمصارف اإلسالمية رعاله اليوه هو عاله الرنارسثية ومثم ال يملثك 

مقومات الرنارسية رلم يكوم لث  بقثاإل رث  السثو  المصثررية المحليثة تو العالميثة الرث  

 الرميز.تهه سمارها القرري عل  المنارسة واليوري و

سثثررارييية زيثثاري القثثرري الرنارسثثية رسثثع  إلثث  يعثثل المصثثرف اإلسثثالم  لثث  ا 

القثثرري علثث  المنارسثثة وررميثثز خرمارثث  المصثثررية بثثالرنوا والرميثثز واليثثوري مثثع تيثثل 

الركاليف، لذلك رام عل  المصارف اإلسالمية ر  إ ار هذه اإلسررارييية العريثر مثم 

 الخ وات كما يل ا

الر  رقثوه برقثريه ن ثا   ابالعمليات المصررية إل  ما يعرف ببنوك الريزدةالرحول "-

مثم  واسع ومرنوا ومرزاير مم المنريات والخرمات المصررية لعرر كبير مم العمالإل

الصثثرارة الفوريثثة ، والكمبيثثورر  كثثآالت154"خثثالل ينثثوات الروزيثثع  الغيثثر مباشثثري 

خثثالل شثثبكة  الصثثيررة مثثم مثثول والمنزلثث  ، نقثثا  البيثثع االلكررونيثثة ،البنثثك المح

روم الروايثر رث  رثروا البنثك ،بهثرف السثع  االنررنت  وكلها خرمات رقثره للعمثالإل 

 لزياري القرري الرنارسية للبنوك اإلسالمية  ورلبية  لبات العمالإل.

رلبثث  احريايثثات العمثثالإل و إربثثاا  اماليثثة حري ثثة وتروات  رنويثثع وابركثثار خثثرمات -

 ولكم ر  ظل ما يرفق مع الشريعة اإلسالمية. "اربع العميل"السياسة الرسويقية 

الرث  يرحملهثا المصثرف رث  اوتهرف هنثا إلث  رخفثيض الركثاليف رخفيض الركاليف  -

سثثبيل رقثثريه خرمارثث  المخرلفثثة و إننثثا نيثثر تم المصثثارف اإلسثثالمية ال رركبثثر ركثثاليف 

كثثثاليف اإلراريثثثة روادثثثر م ثثثل البنثثثوك الرقليريثثثة ولكثثثم كثثثل الركثثثاليف رثثثرلخص رثثث  الر

والرشثثثغيلية العاريثثثة )مثثثم روارثثثا و إييثثثارات وعموالت..(،ورعرمثثثر ركثثثري رخفثثثيض 

مثثع زيثثاري  155لرخفثثيض الركثثاليف اءسثثالياءحثثر   اإلراريالركثثاليف علثث  اسثثرخراه 

،واالهثه رث  هثذا اليانثا  156(  SIX SEGMAاليوري ر  الخرمات م ثل تسثاليا )

                                                 
كلية –المية المؤتمر السنوي الرابع عشر للمؤسسات المالية اإلس –عوجان )د.وليد هوميل عوجان(  ، أداء المؤسسات المالية اإلسالمية في عصر العولمة  154

 .2005دبي –الشريعة والقانون جامعة اإلمارات 
 164يرجي مراجعة الملحق الخاإل بتخفيا ببرنامج تخفيا التكاليف إل 155
هو أسلوب يستخدم لتخفيا التكاليف وتحسين جودة الخدمات  واالهتمام بمعرفة رغبات  العميل  وانطباعاتهم عن المنشأة مع تصميم برنامج  156

  -في كوالمبور 2004مارس  9-8غبات العمالء،) نقال عن  المؤتمر األسيوي  لمنشأ ت األعمال يسعي لتلبية ر

 LEAN SIGMA INSTITUTE - WWW.LEANSIGMAINSTITUTE.COM) 
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فثيض عثررهه  ،ولكثم خروارثا العثامليم تو رتال يكوم رخفيض الركاليف عل  حساا 

بال بع يعرف المسدول عم إراري الركاليف كيف يسع  لرخفيضثها رث  يوانثا عريثري 

  ير هذا اليانا الذأل ييا عره المسا  ب .

الرحثثول بثثالبنوك اإلسثثالمية إلثث  تراإل خثثرمات البنثثوك الشثثاملةا الرثث  رسثثع  لرنويثثع  -

مثثم المثثرخرات مثثم كارثثة الق اعثثات  اً يثثرر مصثثارر الرمويثثل والروظيثثف ورعبدثثة تكبثثر

وروظيف مواررها ر  تك ر مثم نشثا   وبمثا يرفثق مثع تهثراف المصثارف اإلسثالمية 

 االيرماعية وااليرصارية والرينية.

سثثالب   هثث 157يثثوري تراإل الخثثرمات المصثثرريةا رحرثثا  إلثث  إعثثاري نظثثر رثثاليوري -

 158"عثايير العالميثة لليثورياءخثذ بالم "المنارسة الرديس  وعل  المصارف اإلسالمية

ور بيقها  ومحاولة الوصول إلث  المسثروأل الثذأل يحقثق اليثوري الرنارسثية للمصثارف 

 اإلسالمية.

 

 

 إستراتيجية إدارة المخاطر ثالثا:

إراري المخا ر ر  المصارف اإلسالمية مم اءمور الهامة الرث  ك ثر الحثري   

الرث  رنصثا علث  ركثر حسثم إراري   IIعنها هذه اءياه وبخاصة ر  ظل ارفايية بثازل 

المخا ر ،ولقر رعرضت ر  الرحريات لرحرأل المخا ر الخاصة بالمصارف اإلسالمية 

 وعل  ذلك رانن  تيررب مايل ا

تم يرثوارر  رمرنوعثة، البث إعرار بيدة صالحة إلراري المخا ر و إربثاا سياسثات رحثو -

 المخا ر.لرأل المصرف لوادح وإرشارات راخلية خاصة بنظاه إراري 

،رالبثر مثم  الحفاظ عل  تسلوا مناسثا لقيثا  المخثا ر ومرايبرهثا ورخفيثف ت ارهثا -

روارر نظه للحاسا اآلل  لرقثرير الرغيثرات رث  العوادثر و إراري المخثا ر و رسثييلها و 

 .إراري اإلراري العليا بمعلومات رييقة عنها 

                                                 
 165يرجي مرجعة ملحق االيزو إل 157
أصدرت المنظمة العلمية للتوحيد والقياس عدة مواصفات قياسية بهدف الوصول لمستوي جودة عالمي مستهدف وتحصل المؤسسة التي تطبق  158

كلية -جودة التعليم و أيزو الجامعات انطالقة نحو التنافسية–)نقال عن بحث د.محمد عبد الهادي حسن  9001هذ  المعايير علي شهادة االيزو

 . (WWW.TTC.EDU.SA  -2006-السعودية–طائف المعلمين بال
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الراخل  ياررا عل  الرعامثل مثع  واعية، رالبر تم يكوم نظاه الرحكهالريابة الراخلية ال -

 . رنشا ر  بيدة العملالمخا ر الر  

المخثثا ر و البثثر  إلراريضثثروري اسثثرحرا  تروات ماليثثة ررفثثق والشثثريعة اإلسثثالمية  -

،رالبر مم  159لبعض اءروات الحري ة مم تروات المشرقات المالية مم مرايعة شرعية

ري المخثا ر بالمصثارف اإلسثالمية ا عثم إرا"رشييع إيراإل رراسات رقهيثة وماليثة معًث

اآلم ال رروارر للمصثارف اإلسثالمية ال ثر  الفنيثة الكاريثة بشثام إراري المخثا ر رال  

وذلثثك  نظثثرا لثثبعض المر لبثثات الشثثرعية الرثث  ييثثا مراعرهثثا والرقيثثر بهثثا، إم هنثثاك 

حايثثثثة ملحثثثثة لبحثثثث  ر ثثثثوير نظثثثثه إراري مخثثثثا ر رروارثثثثق مثثثثع مبثثثثارئ الشثثثثريعة 

 .  . 160اإلسالمية"

إنشاإل مركز مرخصص ر  بحو  إراري المخا ر ر  كل مصرف إسالم  يعمثل بث   -

ويرثثوارر ريهيثثزات  رثث  ميثثال إراري المخثثا ر ورثث  النثثواح  الفقهيثثة ومملهلثث ومعثثامل

 ورسييلها.للحاسا اآلل  لقيا  المخا ر 

رث  البنثوك اإلسثالمية بهثرف  صثناريق االسثر مار...(–)مرابحثة  رنويع االسثر مارات -

كاحثر تروات إراري المخثا ر  المشثاركةباسثلوا "مع االهرمثاه الكبيثر  ،رقليل المخا ر 

حثثر صثثي  الرمويثثل اإلسثالم  المالدمثثة ليثثذا االسثثر مارات ورعثثه عمليثثات تم ثثل ي ورهث

الرنمية وزياري الثرخل القثوم  رهث  ررميثز تساسثا بفكثر روزيثع المخثا ر بثيم تك ثر مثم 

ً ايرصاري اً ورحقق عادرممول   161".تعل  ورعزز شرعية الرعامالت اإلسالمية ا

ً تسثلوب المصارف اإلسثالمية البر تم ررخذ - ً مناسثب ا وكثذلك  مثاللحسثاا كفايثة رت  ال ا

ً تسثلوب تسثثلوا الرصثثنيف "م ثثل  لحسثثاا المخثثا ر الراخليثة )م ثثل المخثثا ر االدرمانيثة( ا

ا إلييابير  الر  ررم ل ر  تنها رورر للمصارف حرية اخريثار النظثاه الثذأل الراخل  نظرً 

يرناسا مع نوعية تصولها ومخا رها ولكم المشكلة ر  نظثاه الرصثنيف الثراخل  هث  

تنها رر لا رورر يررات وإمكانية رقنية وبشرية ال ررورر لمعظثه المصثارف اإلسثالمية 

                                                 
 167يرجي مراجعة الملحق الخاإل بالمشتقات المالية إل 159
نشر بواسطة للبنك -194إل-ترجمة عثمان بابكر -تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية"–خان )طارق هللا خان(، "إدارة المخطر  160

 2003-معهد البحوث والتدريب –اإلسالمي للتنمية 
–المؤتمر العلمي الرابع عشر للمؤسسات المالية اإلسالمية  –عوجان )د.وليد هويمل عوجان ( ، أداء المؤسسات المالية في عصر العولمة  161

 . 2005-دبي –جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
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ظاه إراري المخثا ر المقرثرب ولكثم علث  ر  الرمهير ل ريقة الرصنيف الراخل  ضمم ن

 .162 "المصارف اإلسالمية السع  إل   رذليل الصعوبات الر  سروايهها

رورير ياعري معلومات خاصة بإراري المخا ر لكل المصارف اإلسالمية ررثوارر ريهثا  -

كارثثة البيانثثات الخاصثثة بنوعيثثة ورصثثنيف المخثثا ر و ثثر  ييثثا  المخثثا ر ورقثثرير 

 المخا ر.توزام 

 إستراتيجية تطوير الموارد البشرية رابعا:

اإلنسام هو المحور الرديس  لر وير و إنياب تأل عمل والكفاإلات البشرية رحرثا   

للعرير مم الخ وات لر وير اءراإل وررع المسروأل حر  نرمكم مم المنارسثة العالميثة 

تمثثاه المصثثارف العالميثثة الرثث  بارثثت  رعمثثل مثثم خثثالل كفثثاإلات بشثثرية  مرميثثزي رثث  

 وتنن  ترأل  هذه الخ وات كما يل اة، مصاررنا اإلسالميب مليمابخالف الععملها 

 رعييم الموظفيم ذوأل الكفاإلي والرميز ر  اليانا المال  والركنولوي  والشرع  . -

القياه برورات مك فة للمثوظفيم الحثالييم للرثرريا رث  كارثة الميثاالت الماليثة علث   -

راخلية المرايعة ال –معايير المحاسبة اإلسالمية  -اخرالف رخصصارها)إراري مخا ر

تسثاليا   six sigma رخفثيض الركثاليف باسثاليا مسثرحر ة م ثل -وتسثاليبها الحري ثة

واليانا الشرع  مثع رورات ، ...( -تساليا الرخ ي  االسرراريي - اإلراري الرشيري

 وركنولوييا المعلومات. مرخصصة ر  مياالت الصيررة االلكررونية

الرحثثريات الرثث  رصثثاحا الرغيثثرات العالميثثة إعثثرار العثثامليم للمرحلثثة القارمثثة مثثم   -

ورثثثل ر علثثث  المصثثثرف اإلسثثثالم  بصثثثوري كبيثثثري وتعرقثثثر تم هثثثذا اإلعثثثرار الفنثثث  

 والفكرأل ير لا مزير مم الررريا والر وير لمهارات العامليم و إ رادها.

السلوك اءخالي  اإلسثالم  بثراخل العثامليم الثذيم يم لثوا وايهثة المصثرف  رنمية - 

  ركره الذأل يربلور مم خالل سلوكهه ومعامالرهه.اإلسالم  و

خلق ريابثة ذاريثة رث  العثامليم مثم خثالل شثعورهه بالمسثلولية وويثوا المسثاإللة  -

ر  عملث  ريعلث  يفعثل ترضثل  إنسامعم هذه المسدولية وتعرقر تم الريابة الذارية لكل 

 ما عنره.

                                                 
تمر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات المؤ-شلبي)د.ماجدة أحمد شلبي(،مستقبل الصناعة المصرفية اإلسالمية في ظل التحديات الدولية162

  2005-دبي –اإلمارات العربية المتحدة -كلية الشريعة والقانون -المالية اإلسالمية
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وم الشثثفارية رثث  تراإل الشثثفارية هثث  تسثثا  العمثثل النثثايح والبثثر تم يعرثثار العثثامل  -

مثم الشثفارية رث  العمثل يربعث   اً وتعرقر تم اإلراري العليا رسر يع تم رخلق يو تعمالهه

 اليميع.

يوري تراإل العمل وررع إنرايية العامليم هثرف رديسث  رث  رنميثة المثوارر البشثرية   -

 ثثة والبثثر مثثم الرثثرريا والراهيثثل المسثثرمر للعثثامليم باحثثر  وسثثادل الركنولوييثثة الحري

 .مع خلق روب االبركار والر وير للعامليم حر  نحقق  نياب العمل ر  المصرف

مثثم يعثثل المصثثارف اإلسثثالمية تحثثر الرخصصثثات رثث  كليثثات الريثثاري ريثثره البثثر  -

رثثرري  المثثوار الشثثرعية المرعلقثثة بثثالنواح  الماليثثة ويثثره رثثرري  المحاسثثبة الخاصثثة 

وتحثثر  تسثثاليا  اإلسثثالميةالمخثثا ر  وإراري اإلسثثالميةبمنهييثثة عمثثل المصثثارف 

الرثث  رخثثره عمثثل االخثثرأل وكارثثة الرخصصثثات الركنولوييثثة والصثثيررة االلكررونيثثة 

مصثثرر  ملثثه بكارثثة اليوانثثا الملهلثثة إلنيثثاب وبثثذلك يرخثثر   اإلسثثالم المصثثرف 

  عمل  ر  المصرف اإلسالم .

 

 إستراتيجية نشر الوعي المالي اإلسالمي خامسا:

ً سثثالمية نياحثثحققثثت المصثثارف اإل  علثث  كارثثة المسثثرويات المحليثثة والعالميثثة  ا

ورعرضثها لهثذه الهيمثة  2001سثبرمبر 11ونالت  قة المرعامليم ،ولكثم بعثر تحثرا  

سثثررارييية إعالميثثة لرصثثحيح المفثثاهيه االشرسثثة واالرهامثثات الكاذبثثة ركثثام البثثر مثثم 

المصثثثارف ونشثثثر الثثثوع  اإلسثثثالم  المثثثال  الصثثثحيح الثثثذأل يوضثثثح  بيعثثثة عمثثثل 

 مايل اررى الباح ة اإلسالمية و

إذاعة بعض البرام  عبر الفضاديات اإلسالمية الر  روضح  بيعة عمل المصارف -

 اإلسالمية وتهرارها المرعرري الراعمة لخرمة الميرمع.

النشثثثر علثثث  الشثثثبكة العنكبوريثثثة صثثثفحات رشثثثرب منهييثثثة العمثثثل رثثث  المصثثثارف -

 اإلسالمية.

 دثثة م ثثل ارربثثا  الرمويثثل اإلسثثالم  باإلرهثثاا والرعريثثف رصثثحيح المفثثاهيه الخا -

 االيرماع  لرعه الرنمية المسررامة ر  ميرمعارنا الفقيري. هابرور
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رصثثحيح مفهثثوه تم يميثثع البنثثوك رسثثير بمثثنه  واحثثر بثثرليل ربعيرهثثا يميعثثا  للبنثثك  -

س اإل مم تشر اءركار المضللة الر  رنرشر بيم الب و المركزأل  وهذا المفهوه الخا ئ

 إلبعارهه عم االسر مار ر  المصارف اإلسالمية.

 قارة المالية اإلسالمية باهمية االسر مار ورق الشريعة اإلسالمية وبعيثرا عثم ال نشر -

 شبهة الربا ر  المصارف الرقليرية. 

رصثثحيح وربردثثة المصثثارف اإلسثثالمية مثثم رهمثثة  سثثيل اءمثثوال مثثم خثثالل نشثثر  -

 نموأل وعره ييامها بم ل هذه اءعمال.الوع  برورها االيرماع  الر

عل  المصثارف اإلسثالمية إصثرار كريبثات روريثة روضثح  بيعثة عملهثا وتسثاليا  -

 تهرارها االيرماعية والرنموية والرينية. رمويلها و ر  اسر مارها و

 إستراتيجية التكنولوجيا واالتصاالت سادسا:

سثثمة مثثم سثثمات العمثثل ونيثثة تصثثبحت رلكرالصثثيررة اإل الر ثثور الركنولثثوي  و 

يملك ركنولوييا المصارف لم يبق  ويرواير رث   المصرر  النايح والرنارس  ومم ال

 رلرأل ري  الخرمات بايسر ال ر  وتسرعها.سو  مصرر  ركنولوي  

سثثررارييية الركنولوييثثا واالرصثثاالت رثث  المصثثارف اإلسثثالمية اوعلثث  ذلثثك رثثام 

 يل ارحرا  للعرير مم الخ وات الياري وه  كما 

 إنشاإل ياعري معلومات للمصارف اإلسالمية. -

رب  المصثارف اإلسثالمية بشثبكة موحثري يمكثم راريثة كارثة الرعثامالت الماليثة مثم  -

 خاللها.

والرليفثثوم المحمثثول  وكثثروت الصثثرف اآللثث  ب ايثثات االدرمثثام ر بيثثق الرعامثثل ب  -

 عل  كارة المصارف اإلسالمية.والحاسبات الشخصية 

 اإلسثثالميةرنويثثع الخثثرمات الماليثثة الرثث  يمكثثم راريرهثثا عثثم  ريثثق بنثثوك االنررنثثت  -

 والر  رسرق ا العرير مم المرعامليم.

رثثث  كارثثثة رثثثروا المصثثثارف اإلسثثثالمية ءراإل كارثثثة  الحاسثثثا اآلليثثثةنشثثثر تيهثثثزي  -

 المعامالت بسرعة ويسر. 
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العمل المصرر  ورقثريه اسرخراه حزمة مم البرام  والر بيقات عالية اليوري ءراإل  -

 خرمار  عل  ترضل وي .

 رعه تمم المعلومات وسريرها مم خالل برام  الحماية المرعرري. -

 إستراتيجية التعاون واالندماج سابعا:

مفثاهيه مرعثرري تصثبحت ال خيثار ريهثا  االسثرحواذو  الرعاوم واالنرما  و الشراكة 

 ر  عاله مرغير رسوره الرنارسية ولم يبق  للضعيف مكام.

المصارف اإلسالمية ر  هذه المرحلة الحرية مم العمل المصرر  العثالم  ورث   

و مثا ررضثر  مثم ربعثات تصثبح  IIظل ارفايية رحرير رياري الخرمات وارفايية بثازل 

حرثث  رحقثثق البقثثاإل و النمثثو 163لرعثثاوم واالنثثرما  ال خيثثار لثثريها سثثوأل مزيثثر مثثم ا

والري  والمنارسثة، وعلث  ذلثك رثإنن  ترأل تم ركثوم خ ثوات المصثارف اإلسثالمية 

 ر  هذه اإلسررارييية كما يل ا

السع  لركثويم وحثرات مصثررية تكبثر رحقثق االسثرفاري مثم مزايثا ورثورات الحيثه  -

مثم الخثرمات الماليثة والمنريثات الكبير والقرري عل  رورير حزمثة مركاملثة ومرنوعثة 

 المصررية واالسر مارية برقنية مر وري وبايل الركاليف.

رعثثر آليثثة االسثثرحواذ واالنثثرما  تحثثر الحلثثول لرثثرعيه المراكثثز الماليثثة للمصثثارف  -

مثثم الثثرعه لزيثثاري رت   االصثثغيري والمرع ثثري وبحثثق يمكثثم تم يحقثثق االنثثرما  مزيثثرً 

 المرخرات.عل  يذا  المال وررع كفاير  وزياري يررر 

العمثثل المشثثررك ريمثثا بينهثثا رثث  الميثثال   إ ثثاريمكثثم للمصثثارف اإلسثثالمية رثث   -

 االيرصارأل رنسيق السياسات االسر مارية.

الشراكة مم خثالل المسثاهمة رث  راسثي  صثناريق االسثر مار المشثرركة، وإصثرار  -

إنشثاإل الميمعثات اءسهه والسنرات المشرركة، وشركات الرمويل الرثاييرأل، ورمويثل 

 الصناعية المركاملة، والمشروعات الزراعية الحيوية.

رلثثثك "، ويقصثثثر بهثثثاا Universal Banksالرحثثثول لفكثثثري المصثثثارف الشثثثاملة  -

الريمعثثات المصثثررية الرثث  رسثثعى وراإل رنويثثع تروات الرمويثثل، ومصثثارر الروظيثثف، 

                                                 
 172لمزيد من المعلومات يرجي مراجعة ملحق الدمج المصرفي  إل 163
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مواررهثا رث  ورعبدة تكبر يرر ممكثم مثم المثرخرات مثم كارثة الق اعثات، وروظيثف 

، بمثثا يسثثاعر رثث  الرغلثثا علثثثى 164"تك ثثر مثثم نشثثا ، ورثث  عثثري ميثثثاالت مرنوعثثة

المشكالت االيرصارية الر  رعان  منها ك يثر مثم الثرول العربيثة واإلسثالمية، ورعمثل 

علثثثى خلثثثق منثثثاي اسثثثر مارأل مالدثثثه، ورشثثثيع علثثثى السثثثير يثثثرماً رثثث  اإلصثثثالحات 

 االيرصارية المنشوري.

رث  كيانثات واحثري وهثذا يحقثق  يالصثغير اإلسثالميةمصثارف ال انرما العمل عل   -

، كما يعمثل االنثرما  عوادر تكبر للمساهميم، ويعمل على رخفيض الركاليف الرشغيلية

 ممثا يعثزز واالسثر مارية اإلبراعيثةروسيع تسوا  العمالإل على اخرالف تهرارهه  عل 

وخبرارهثثا مثثم خثثالل  القثثرري علثثى االسثثر مار رثث  المثثوارر البشثثرية ورنميثثة مهارارهثثا

  الررريا المرخصص.

العمثثل علثث  راسثثي  ميلثث  تعلثث  للمصثثارف اإلسثثالمية يثثرعمها ويكثثوم مرضثثامم  -

ورعثثاوم رثث  كارثثة  ونصثثح وإشثثرافمعهثثا ويثثورر لهثثا كارثثة الخثثرمات مثثم مرايعثثة 

 المياالت مع المصارف اإلسالمية.

الشثرعية ويعثر ضروري إنشاإل سو  مثال  إسثالم  ورثرعيمها بثاءروات اإلسثالمية  -

إنشاإل هذا السو  خ وي نحو ترثا  المسثرقبل ورعثه لاليرصثار اإلسثالم  والمصثارف 

اإلسالمية حي  يحقق إنشاإل هذا السو  النياب رث  اسثر مار اءمثوال المرراكمثة لثرأل 

عل  تموالها وضمام إمكانية اسثررياا  معقوالً  اً المصارف اإلسالمية مما يحقق عادر

الويثت الثذأل رحرثا  إليثث  كمثا تم هثذا السثو  يخلثق يثوا مثثم اسثر مارارها رث   رسثيلو

 الرعاوم والركامل بيم الملسسات المالية اإلسالمية.

العمل عل  اسركمال كارة الهيدات الراعمة للمصارف اإلسالمية راآلم يوير العرير   -

 -ميلث   الخثرمات الماليثة بماليزيثا-ميمثع الفقث  الثرول  رث  يثري  )مم الهيدثات م ثل

ونحرثثثا   (،هيدثثثة المحاسثثثبة والمرايعثثثة للملسسثثثات الماليثثثة  اإلسثثثالمية بثثثالبحريم

 ررثاوىالسركمال هذه المنظومة والسثع  لركثويم هيدثة للفرثاوى والبحث  يصثرر عنهثا 

                                                 
كلية الشريعة -دبي–المؤتمر الرابع عشر للمصارف اإلسالمية -ية .شلبي )د.ماجدة أحمد شلبي(، مستقبل الصناعة المصرفية اإلسالمية في ظل التحديات الدول 164

 .2005 –والقانون جامعة اإلمارات 



 
 

136 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

مزيثر مثم الر ثوير موحري ورقوه بعمل تبحا  مر وري ربحث  رث  الفقث  وريرهثر نحثو 

 .ر  المرغيرات المصررية

ً ضثثروري ركثثويم صثثنرو  ركارثثل للمصثثارف اإلسثثالمية يكثثوم بم ابثثة راعمثث  - ً ماريثث ا  ا

ً ومعنويثث ً وضثثامن ا لكارثثة المصثثارف اإلسثثالمية الرثث   يثثر ررعثثرض ءأل مخثثا ر رهثثرر  ا

                   مركزها المال .

 

 ونتائج الباب الثاني خالصة

المصرف اإلسثالم  هثو ملسسثة ماليثة و ايرصثارية وايرماعيثة  رسثع  لرقثريه  -1

خثثثرمات مصثثثررية ويثثثذا االسثثثر مارات ورعثثثه المشثثثروعات االيرماعيثثثة و 

الرنموية  ر  إ ار عصرأل يرماش  مع مر لبات الميرمع والمر لبات العالميثة  

 و بما يرفق مع  الشريعة اإلسالمية. 

ال ررعامثثل بالربثثا رحسثثا وإنمثثا هثث   المصثثارف اإلسثثالمية ليسثثت مصثثارف -2

مصارف ذات تهراف رنموية و ايرماعية و إنسانية ورينية إل  يانا اءهثراف 

رلبيثثثة الحثثث   والماليثثثة وااليرصثثثارية وام كثثثام الهثثثرف اءساسثثث  إلنشثثثادها هثثث

اإلسثثالم  للمسثثر مريم الثثثرا بيم رثث  االسثثر مار بمثثثا يرفثثق وتحكثثاه الشثثثريعة 

 اإلسالمية. 

 كمايل ا الر  رسع  لرحقيقها المصارف اإلسالمية ررعرر اءهراف -3

 .تهراف مالية وايرصارية -

 عمالإل المصارف اإلسالمية.هراف ت -

 .تهراف المصرف اإلسالم  الراخلية -

 .تهراف رخره مقاصر الشريعة اإلسالمية -

 .ابركاري تهراف  -

والخارييثثة يوايثث  العمثثل المصثثرر  اإلسثثالم  العريثثر مثثم الرحثثريات الراخليثثة  -4

الكيانات االيرصارية اإلسالمية بالفناإل ورسع  إلرشال يهورها نحثو  روالر  رهر

 النمو والر ور.
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 ر ا   الرحريات الراخليةررم ل  -5

والشثثثرعية والرثثث  ررم ثثثل رثثث  عثثثره ويثثثور إ ثثثار الرحثثثريات الملسسثثثية والرشثثثغيلية  - 

اسثثي  ويواعثثر ملسسثث  سثثليه واررقارهثثا إلثث  الرنظيمثثات الخاصثثة الرثث  إيثثراإلات الر

الرفريق وعره ويور سقوف االدرمام المناسبة وخالر  ، إل  يانثا عثره ويثور هنرسثة 

ماليثثة إسثثالمية مر ثثوري مرعومثثة بفكثثر رقهثث  واعثث  إلثث  يانثثا  الرحثثريات والسثثلبيات 

لعمثثل الريابثثة الشثثرعية والثثذأل يريثثع السثثبا اءساسثث  ريثث  إلثث  عثثره ويثثور معثثايير 

تخ ثثاإل رارحثثة. رهثثز  قثثة النثثا  بالنظثثاه االيرصثثارأل  للريابثثة الشثثرعية ممثثا يثثلرأل إلثثى

اإلسالم .  وعره ويور  هذه المعثايير يثلرى لعثره روصثيل نرثاد  المرايعثة الشثرعية 

 للمسرفيريم مم نراديها.

رواي  المصارف اإلسالمية العرير مم المخثا ر الرث  يثر حي  إراري المخا ر  -

خثثثا ر مثثثا بثثثيم مخثثثا ر وررنثثثوا هثثثذه الم  %100يصثثثل توزانهثثثا النسثثثبية الثثث 

ومخثثثا ر الرشثثثغيل ، ومخثثثا ر السثثثيولة ، االدرمثثثام ومخثثثا ر السثثثعر الريعثثث  

ومخثثا ر السثثحا ومخثثا ر ال قثثة إلثث  يانثثا المخثثا ر ، والمخثثا ر القانونيثثة 

 الخاصة بصي  الرمويل اإلسالم .

رعثثثان  المصثثثارف اإلسثثثالمية مثثثم يصثثثور كبيثثثر رثثث     الفيثثثوي الركنولوييثثثة -

والمعلومات رهث  ال رملثك البنيثة الركنولوييثة الرث  تصثبحت ركنولوييا االرصال 

ضروري ر  رنيا االيرصار وعاله المصارف اليوه رنير تم المصارف اإلسالمية 

بثثر ه رخثثول الحاسثثا اآللثث  ليميثثع تعمالهثثا ولكثثم مثثازال ينقصثثها الك يثثر الثثذأل 

 ييعلها يارري عل  المنارسة وسر الفيوي الركنولويية.

حريات الهامة الر  رواي  العمل المصرر  اإلسثالم  المنارسثة مم الر المنارسة -

 يثثر المركاردثثة مثثم يبثثل البنثثوك الرقليريثثة رثث  تنحثثاإل العثثاله الرثث  رمثثار  تسثثاليا 

النظاه المصرر  اإلسالم  وخاصة عمالقة البنوك  الرولية م ثل رشثي  مانهثارم 

تأل صثثناعة وسثثير  بنثثك و إيثث  زر يرنثثر اليثثز و يرهثثا ، والمنارسثثة ييثثري لنمثثو 

رهثث  ريبثثر الشثثركات الرثث  رفرقثثر الكفثثاإلي علثث  ر ثثوير مسثثرواها تو الخثثرو  مثثم 

السو  المصثرر  ولكثم رث  ظثل انفرثاب السثو  المصثرر  العثالم  علث  بالرنثا 
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تصثثبحت المنارسثثة حثثاري ومصثثاررنا اإلسثثالمية مثثازال ينقصثثها الك يثثر للموايهثثة 

 والمنارسة .

ً المثثوارر البشثثرية رحثثرير ثثوير الكفثثاإلات ويعربثثر رحثثرأل ر ثثوير  - يوايثث   اً كبيثثر ا

 المصارف اإلسالمية ويركوم هذا الرحرأل مم  ال  ركادز تساسيةا

 الر وير والررريا  -

 كفاإلي العامليم  -

 السلوك اءخالي -

 ر  ما يل ا الرحريات الخارييةررم ل  -6

 بهرفا   IIوه  لينة الريابة المصررية الر  تصررت ارفايية بازل IIبازل  -

 -.رحقيق كفاية رت  المال 

 .المرايعة مم يبل السل ات الريابية 

 .انضبا  السو  تو الشفارية المالية 

  إم رحرأل بازلII  سيفرض العرير مم الرحريات م لا 

                  المصارف اإلسالمية رقع ضمم الرول ذات المخا ر العالية مما -            

 ركلفة الحصول عل  الموارر المالية. يلرأل إل  اررفاا              

 مقررات بازل له رراا ال بيعة الخاصة للمصارف اإلسالمية مما يزيثر تعبثاإل -    

 توزام المخا ر.

   إم مقررات بازل سرفرض ضغو ا عل  المصارف اإلسالمية             -     

 و  تموالها.إللررعيه مسرويات ر      

 روي  يزإلا كبيرا مم مواررها لرمويل المشاريع   إم البنوك اإلسالمية  -     

    رصنيف ادرمان الصغيري والمروس ة والر  مم المرويع عره حصولها عل  تأل    

 وبالرال  رصبح البنوك اإلسالمية ملزمة باحرساا توزام مخا ر لها ما        

 مم ييمة مريونير %100يعارل         

ر لثثا سثثو  رعثثال و ال يخفثث  علثث  تحثثر انضثثبا  السثثو  وهثثذا االنضثثبا  ي -

  اإلسالمية.ضعف اءسوا  المالية وانعرامها ر  بعض الرول 
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رلقث   IIبثازل  الحاية لموارر بشرية ررمرع بكفاإلي عالية رث  إراري المخثا ر -

برحريات يسيمة عل  المصارف اإلسالمية ر  ظل سو  عالمية رادمة الرغيثر 

 ور  منارسة  ير مركاردة رهرر الق اا المصرر   اإلسالم .

ورركوم العولمة مم خمسة عناصثر تساسثية يعرقثر تنهثا تهثه سثمات العولمثة  االعولمة -

   وه ا

 الرولية.رحرير الرياري  -

 اءموال ورررق االسر مارات اءينبية المباشري.و  إلحرية حركة ر -

 االرصاالت.وركامل نظاه المعررية، ال وري  -

 رعاظه رور الشركات مرعرري الينسيات. -

 ويور الركرالت االيرصارية الكبرى. -

إم العولمة لها را ير واسع الن ا  عل  اليهاز المصرر  العثالم  وانث  مثم الملكثر 

ت وسثثلبيات ومثثم المفرثثرض تم رسثثع  المصثثارف اإلسثثالمية تم العولمثثة لهثثا اييابيثثا

 لرعزيز االييابيات ورقليل ت ر السلبيات .

 ومم االنعكاسات السلبية للعولمة عل  المصارف اإلسالميةا

رحريثثر الرعامثثل رثث  الخثثرمات المصثثررية ترى إلثث  خلثثق نثثوا مثثم المنارسثثة  -

المصثارف  االمحليثة ومنهث ير المركاردة بيم المصارف العالميثة والمصثارف 

 اإلسالمية.

ز رثث  تسثثوا  العمثثل المصثثرر  كنرييثثة لالنثثرمايات العالميثثة للبنثثوك يثثالررك -

 العمالية ويصبح ال مكام للكيانات الصغيري.

البنثوك العماليثة مرعثرري الينسثيات رسثع  رادمثا وراإل العميثل مربعثة سياسثثة  -

 رف اإلسالمية.اربع العميل ورقره خرمات مرنوعة ال رقرمها المصا

إم ويثثثور المصثثثارف اءينبيثثثة راخثثثل الثثثرول الرثثث  يويثثثر ريهثثثا مصثثثارف  -

م المصارف اءينبية مم رحريك اءموال ورقاً لمصثلحرها نرييثة  إسالمية، يَُمك ِ

 سرعة ارخاذ القرار، روم مراعاي لضواب  رلرزه بها المصارف اإلسالمية.
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يثثة حثثاري تو يلغثث  رعثثه رحريثثر الريثثاري رثث  الخثثرمات المصثثررية يقلثثل برر -

 الصناعات الوليري مم الملسسات المالية اإلسالمية.

ال تحر ينكر تم هناك العرير مم االييابيات ولكم سلبيات العولمة عل  المصثررية 

اإلسالمية تك ر بك ير مم اييابيارها و ير رلرأل إل  إحالل البنوك اءينبيثة الرث  ررحثت 

البنثوك اإلسثالمية العربيثة والو نيثة ممثا يثلرأل إلث  رروا للرعامالت اإلسثالمية محثل 

 ررمير حقيق  لرت  المال اإلسالم  الو ن   ونمو لرت  المال الغرب .

ا المصثثثثارف اإلسثثثثالمية مثثثثرعوي لزيثثثثاري اسثثثثر مارارها رثثثث  الصثثثثيررة االلكررونيثثثثة -

الركنولوييا وعاله اليوه هو عاله المعررة وسثرعة وصثول المعلومثات لمرخثذأل القثرار 

لقر تصبح العمل المصرر  يعرمثر بصثوري كبيثري علث  الرحويثل االلكررونث  لألمثوال و

وإراري نقر الشركات وتيضثا تيهثزي السثحا النقثرأل ومثع انرشثار خثرمات البنثوك عبثر 

مثم اءمثوال  %5االنررنت تصبح الرحرأل تك ر صعوبة وحسا تخر اإلحصاديات رثام 

 ل ال ال  سنوات اءخيري.العربية ره اسرق ابها عبر بنوك االنررنت خال

إم الخ ثثوات نحثثو الصثثيررة االلكررونيثثة هامثثة وم لوبثثة ولكنهثثا رحرثثا  لرراسثثة 

واعيثثثة وللرخ ثثثي  ءسثثثاليا المخثثثا ر المرناميثثثة عثثثم الرعثثثامالت االلكررونيثثثة عبثثثر 

 االنررنت.

هناك ارياه مرزاير نحثو الركرثل واالنثرما  وركثويم كيانثات عماليثة  االكبرىالكيانات  -

 مم رحقيق ورورات الحيه الكبير والنفاذ إل  السو  ورعزيز القرري الرنارسية .رمكم 

إم عمليثات االنثرما  المصثرر  هث  رعبيثر يزدثث  عثم نظثاه عثالم  يريثر يريث  رثث  

ارياه الركرل واالنرما  ويرميز بركويم الوحرات االيرصارية الكبرى وهو احرأل صي  الركيف 

 رري الرنارسية  برحقيق ايرصاريات الحيه.مع المسريرات العالمية ورعزيز الق

          ً           إلتمثثثاه المصثثثارف اإلسثثثالمية ويزيثثثر مثثثم عثثثا كبيثثثراً  وهثثثذا الرحثثثرأل يم ثثثل رحثثثريا

 المنارسة.

تم رث  المويثف الغربث  حيث   اً كبيثر ورم ل هثذه اءحثرا  رحثوالً  اسبرمبر11تحرا   -

اءحثرا  كثام ركثر رث  بعثض اليامعثات  كثام يثرر  يبثل  اإلسثالميةصثارف مركر ال

ً والمعاهثر الغربيثة ورفثثرح البنثوك الشثهيري رروعثث للمعثامالت اإلسثالمية،وبعر اءحثثرا   ا
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تصبح العراإل للمصارف اإلسالمية  وريمير حسابارها ومصارري اءمثوال واالرهثاه  لهثا 

 برمويل اإلرهاا و سيل اءموال، مما ت ر سلبا عل  المصارف اإلسالمية.

هثثا ورهثثرر إللعريثثر مثثم الرحثثريات الرثث  رعثثو  ترارعثثان  المصثثارف اإلسثثالمية مثثم ا -7

مسرقبل العمل المصرر  اإلسالم  ورهرر كيانات نايحة  بالفناإل، ويرعثيم علينثا النظثر 

إل  العمل المصرر  اإلسثالم  م ثل تأل نظثاه مصثرر  تخثر باعربثاره نظامثا مر ثورا 

ولثثم يشثثك تحثثر رثث  ويثثور ر بثثة تكيثثري لثثرأل المثثرخريم المسثثلميم السثثر مار مثثرخرارها 

 المية. باساليا ربيحها الشريعة اإلس

مثثثم خثثثالل العريثثثر مثثثم االسثثثرراريييات الرثثث  ركثثثوم إسثثثررارييية حوكمثثثة  نسثثثعى -8

إلثثث  إييثثثار ضثثثواب  رحكثثثه العمثثثل  المصثثثارف اإلسثثثالمية وروايثثث  الرحثثثريات الحاليثثثة

 وهذه االسرراريييات كما يل ا  بالمصارف اإلسالمية 

 اإلرارأل.إسررارييية الر وير  توالا

  زياري القرري الرنارسية. سررارييي ا  انياا

 المخا ر.إراري  سررارييي ا  ال اا

 ر وير الموارر البشرية. سررارييي ا رابعاا

 نشر الوع  المال  اإلسالم . سررارييي ا خامساا

 الركنولوييا واالرصاالت. سررارييي ا سارساا

 واالنرما .الرعاوم  سررارييي ا سابعاا

اإلسالم  ويعثر  يعربر الر وير اإلرارأل مم  اءبعار الهامة ر  ر وير العمل المصرر  -9 

 لبنة تساسية ر  موايهة الرحريات المرعرري الر  رواي  العمل المصرر  اإلسالم .

 ركادز تساسية وه  كما يل ا رقوه عل  تربع اإلرارألسررارييية الر وير ا -10

 المسدولية. ر وير العمل اإلرارأل ووضوب خ و  السل ة و -ت

 الرخ ي  االسرراريي  لعمل المصرف.-ا

 اءراإل الرياب  الفعال. - 

 اءراإل المحاسب  الفعال. -ر
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إم زيثاري القثثرري الرنارسثثية للمصثثارف اإلسثثالمية  مثثم تهثثه رعثثاده البقثثاإل والنيثثاب  -11

واالن ال  العالم  للمصارف اإلسالمية رعثاله اليثوه هثو عثاله الرنارسثية ومثم ال يملثك 

مم  مقومات الرنارسية رلم يكوم ل  بقاإل ر  السو  المصررية المحلية تو العالمية الر  

 لمنارسة واليوري والرميز.تهه سمارها القرري عل  ا

إسررارييية زياري القرري الرنارسية رسع  إل  يعل المصرف اإلسالم  لث  القثرري  -12

عل  المنارسة وررميثز خرمارث  المصثررية بثالرنوا والرميثز واليثوري مثع تيثل الركثاليف، 

لذلك رام عل  المصارف اإلسالمية ر  إ ار هثذه اإلسثررارييية العريثر مثم الخ ثوات 

 يل ا كما

 .الرحول بالعمليات المصررية إل  ما يعرف ببنوك الريزدة 

 رنويع وابركار خرمات وتروات  مالية حري ة. 

 .رخفيض الركاليف 

 .الرحول بالبنوك اإلسالمية إل  تراإل خرمات البنوك الشاملة 

 يوري تراإل الخرمات المصررية. 

إراري المخثثا ر رثث  المصثثارف اإلسثثالمية مثثم اءمثثور الهامثثة الرثث  ك ثثر الحثثري   -13

الرث  رنصثا علث  ركثر حسثم إراري   IIعنها هذه اءياه وبخاصة ر  ظل ارفايية بثازل 

المخا ر ،ولقر رعرضت ر  الرحريات لرحرأل المخا ر الخاصة بالمصارف اإلسالمية 

 نن  تيررب مايل اإوعل  ذلك ر

 لحة إلراري المخا ر و إرباا سياسات رحو  مرنوعةإعرار بيدة صا 

 .الحفاظ عل  تسلوا مناسا لقيا  المخا ر ومرايبرها ورخفيف ت ارها 

 .الريابة الراخلية الواعية 

  إلراري المخا رضروري اسرحرا  تروات مالية ررفق والشريعة اإلسالمية. 

  إنشاإل مركز مرخصص ر  بحو  إراري المخا ر ر  كل مصرف إسالم.  

   اإلسثالمية   صناريق االسثر مار...( رث  البنثوك –رنويع االسر مارات )مرابحة

 بهرف رقليل المخا ر. 
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  البر تم ررخذ المصارف اإلسالمية تسلوب ً ً مناسب ا  رت  المال. لحساا كفاية  ا

   .رورير ياعري معلومات خاصة بإراري المخا ر لكل المصارف اإلسالمية 

اإلنسثثام هثثو المحثثور الرديسثث  لر ثثوير و إنيثثاب تأل عمثثل والكفثثاإلات البشثثرية  -14

رحرا  للعرير مثم الخ ثوات لر ثوير اءراإل وررثع المسثروأل حرث  نثرمكم مثم المنارسثة 

العالمية تماه المصارف العالمية الر  بارثت  رعمثل مثم خثالل كفثاإلات بشثرية  مرميثزي 

 اإلسالمية.مليم بمصاررنا ار  عملها بخالف الع

 هذه الخ وات كما يل اوررى الباح ة  

   رعيثثثيم المثثثوظفيم ذوأل الكفثثثاإلي والرميثثثز رثثث  اليانثثثا المثثثال  والركنولثثثوي

 والشرع  

 . القياه برورات مك فة للموظفيم الحالييم 

  إعرار العامليم للمرحلة القارمة مم الرحريات الر  رصثاحا الرغيثرات العالميثة

 بصوري كبيري . ورل ر عل  المصرف اإلسالم 

  .رنمية السلوك اءخالي  اإلسالم  براخل العامليم 

 لية وويوا المساإللة دو  العامليم مم خالل شعورهه بالمسخلق ريابة ذارية ر

 ة .عم هذه المسدولي

 .الشفارية ه  تسا  العمل النايح 

  يثثوري تراإل العمثثل وررثثع إنراييثثة العثثامليم هثثرف رديسثث  رثث  رنميثثة المثثوارر

  .البشرية

 .البر مم يعل المصارف اإلسالمية تحر الرخصصات ر  كليات الرياري 

ً حققت المصارف اإلسالمية نياح -15 عل  كارة المسرويات المحلية والعالمية ونالثت  ا

ورعرضثها لهثذه الهيمثة الشرسثة  2001سثبرمبر 11 قة المرعامليم ،ولكم بعر تحثرا  

المية لرصثحيح المفثاهيه ونشثر الثوع  واالرهامات الكاذبة ركام البر مم إسررارييية إع

ورثثرى اإلسثثالم  المثثال  الصثثحيح الثثذأل يوضثثح  بيعثثة عمثثل المصثثارف اإلسثثالمية 

 يل ا ما الباح ة 
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 لرصحيح الفكر عم المصثارف  إذاعة بعض البرام  عبر الفضاديات اإلسالمية

 .اإلسالمية

  النشثثر علثث  الشثثبكة العنكبوريثثة صثثفحات رشثثرب منهييثثة العمثثل رثث  المصثثارف

 اإلسالمية.

 .رصحيح المفاهيه الخا دة 

  رصحيح مفهوه تم يميع البنوك رسير بمنه  واحثر بثرليل ربعيرهثا يميعثا  للبنثك

 المركزأل  وهذا المفهوه الخا ئ مم تشر اءركار المضللة.

 ورق الشريعة اإلسالمية نشر ال قارة المالية اإلسالمية باهمية االسر مار . 

 مية مم رهمة  سيل اءموالرصحيح وربردة المصارف اإلسال. 

 عل  المصارف اإلسالمية إصرار كريبات رورية روضح  بيعة عملها. 

تصثثبحت سثثمة مثثم سثثمات العمثثل  االر ثثور الركنولثثوي  والصثثيررة اإللكررونيثثة  -16

المصرر  النايح والرنارس  ومم ال يملك ركنولوييا المصارف لثم يبقث  ويروايثر رث  

 الخرمات بايسر ال ر  وتسرعها.سو  مصرر  ركنولوي  رلرأل ري  

إم إسررارييية الركنولوييا واالرصثاالت رث  المصثارف اإلسثالمية رحرثا  للعريثر  -17

 مم الخ وات الياري وه  كما يل ا

 .إنشاإل ياعري معلومات للمصارف اإلسالمية 

  رب  المصارف اإلسالمية بشبكة موحري يمكم رارية كارة الرعامالت المالية مثم

 خاللها.

  ر بيق الرعامل بب ايات االدرمام وكثروت الصثرف اآللث   والرليفثوم المحمثول

 والحاسبات الشخصية عل  كارة المصارف اإلسالمية.

  اإلسثالميةرنويع الخرمات المالية الر  يمكم راريرها عم  ريثق بنثوك االنررنثت 

 والر  رسرق ا العرير مم المرعامليم.

  رثث  كارثثة رثثروا المصثثارف اإلسثثالمية ءراإل كارثثة  الحاسثثا اآلليثثةنشثثر تيهثثزي

 المعامالت بسرعة ويسر. 
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   اسرخراه حزمثة مثم البثرام  والر بيقثات عاليثة اليثوري ءراإل العمثل المصثرر

 ورقريه خرمار  عل  ترضل وي .

 .رعه تمم المعلومات وسريرها مم خالل برام  الحماية المرعرري 

السرحواذ مفاهيه مرعرري تصبحت ال خيثار ريهثا و الشراكة و ا االرعاوم واالنرما  -18

 ر  عاله مرغير رسوره الرنارسية ولم يبق  للضعيف مكام.

لمصارف اإلسالمية ر  هذه المرحلة الحرية مم العمل المصرر  العالم  ور  ا -19

و ما ررضر  مثم ربعثات تصثبح ال  IIظل ارفايية رحرير رياري الخرمات وارفايية بازل 

أل مزيثثر مثثم الرعثثاوم واالنثثرما  حرثث  رحقثثق البقثثاإل و النمثثو والريثث  خيثثار لثثريها سثثو

والمنارسثثة، وعلثث  ذلثثك رثثإنن  ترأل تم ركثثوم خ ثثوات المصثثارف اإلسثثالمية رثث  هثثذه 

 اإلسررارييية كما يل ا

  السع  لركويم وحرات مصررية تكبر رحقق االسرفاري مم مزايا ورورات الحيه

 ومرنوعة مم الخرمات المالية.الكبير والقرري عل  رورير حزمة مركاملة 

  رعر آلية االسثرحواذ واالنثرما  تحثر الحلثول لرثرعيه المراكثز الماليثة للمصثارف

 الصغيري والمرع ري.

  يمكم للمصثارف اإلسثالمية رث  إ ثار  العمثل المشثررك ريمثا بينهثا رث  الميثال

 االيرصارأل رنسيق السياسات االسر مارية.

  صثثثناريق االسثثثر مار المشثثثرركة،  الشثثثراكة مثثثم خثثثالل المسثثثاهمة رثثث  راسثثثي

 .وإصرار اءسهه والسنرات المشرركة

  الرحول لفكري المصارف الشاملةUniversal Banks. 

  العمثثل علثث  انثثرما  المصثثارف اإلسثثالمية الصثثغيري رثث  كيانثثات واحثثري وهثثذا

 .يحقق عوادر تكبر للمساهميم، ويعمل على رخفيض الركاليف الرشغيلية

 يرعمها.عل  للمصارف اإلسالمية العمل عل  راسي  ميل  ت 

 .ضروري إنشاإل سو  مال  إسالم  وررعيمها باءروات اإلسالمية الشرعية 

 .العمل عل  اسركمال كارة الهيدات الراعمة للمصارف اإلسالمية 
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  ضروري ركويم صنرو  ركارل للمصثارف اإلسثالمية يكثوم بم ابثة راعثه مثارأل

 ومعنوأل وضامم لكارة المصارف اإلسالمية.        

شثثاملة للحوكمثثة تمكثثم صثثيا ة عثثري اسثثرراريييات ريابثث   إسثثرراريييةمثثم خثثالل  -20

صثثحة رثثرض   إ بثثات تمكثثم ، وبثثذلك اإلسثثالميةالرحثثريات الرثث  رعثثان  منهثثا المصثثارف 

سثبيل للعبثور  إييثارالبح  وصيا ة االسرراريييات المرخصصة الر  يمكم مثم خاللهثا  

حلثثول ممكنثثة الر بيثثق لموايهثثة الرحثثريات  وإييثثارالواسثثع   اءرثثق إلثث مثثم النفثثق الضثثيق 

رثثرص للنمثثو  إلثث الرميثثز والنيثثاب وبمعنثث  تخثثر تمكثثم رحويثثل الرهريثثرات  إلثث والوصثول 

 والبقاإل.

 

 نتائج والتوصياتو ال ةاتمالخ 

 البحث اتمةخ أوال:  

 ال ثة  اءولاسرهل البح  بمقرمة  ه ره عرض البح  مم خالل بثابيم ورنثاول البثاا  

رصول ، رصل رمهيرأل وهو عرض لبعض الرراسات السابقة ر  نفث  موضثوا البحث  

رنثثاول ورحثثريارها ومشثثاكلها المرنوعثثة كمثثا  اإلسثثالميةررنثثاول رراسثثات عثثم المصثثارف 

رراسات يصثيري عثم موضثوا الحوكمثة وهثو مثم الموضثوعات الحري ثة الرث  رقثل ريهثا 

 تربيات الكرابة.

 تما الفصل اءول مم الباا اءول ررناول الحوكمة وماهيرها مم خالل خمسة مباح   

رث   حي  رناول المبح  اءول مفهثوه الحوكمثة مثم عثري ويهثات نظثر امفهثوه الحوكمثة

الحوكمة مم يبل المنظمثات الروليثة  ، ومفهثوه الحوكمثة رث   اللغة واالص الب، ومفهوه

 .رتى اءكاريمييم والمصررييم

هث  ميموعثة  "الحوكمةمنظمة الرعاوم االيرصارأل والرنميةوكام تشهر المفاهيه مفهوه   

مثثم القواعثثر والمعثثايير والقثثوانيم الرثث  رحثثرر العاليثثة بثثيم اإلراري وتصثثحاا المصثثالح 

 ."المخرلفة ر  إ ار العرالة والشفارية بما يحقق النمو االيرصارأل والعادر االيرماع 

رمثثم تيثثل نظثثاه سثثليه للحوكمثثة وضثثعت ،ورنثثاول المبحثث  ال ثثان  مبثثارئ الحوكمثثة   

ارأل والرنميثة بمشثاركة منظمثات روليثة تخثرأل م ثل البنثك الثرول  منظمة الرعاوم االيرصث
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وصنرو  النقر الرول  ومنظمثة الشثفارية والعرالثة بعثض المبثارئ واآلليثات العامثة والرث  

وتوضثحت الباح ثة  ظرورهثا رسر يع كل منظمة مم ركييف هذه المبارئ بما يرناسثا مثع 

لسسثة صثيا ة العريثر مثم الخ ث  أل مبعر سرر هذه المبارئ تنها مبارئ عامثة ويمكثم ء

مبارئ رديسية رمكثم  ةرحوأل هذه المبارئ تربع ،و الر  ررناسا معها ومع  بيعة نشا ها

مم اسرنرا  هياكل عمل لر وير ايرصاريات هذه الشركات والملسسات والبنوك مم هثذه 

 المبارئ اءربع ه ا المسدولية والشفارية والمساإللة والعرالة.

ظهثور ركثر الحوكمثة توضثحت الباح ثة سثبا  و  الث  تهميثة الحوكمثةاول المبح  الررنو

رها يعالميا واءهمية الر  تصبح يشغلها ر  ميرمعات المال و اءعمال وتوضحت تم تهم

رزايثثرت بسثثبا إرثثال  كبريثثات الشثثركات ،والرحثثوالت االيرصثثارية العالميثثة، وانفيثثار 

كات مرعثرري الينسثيات، وتخيثرا اءزمة المالية للثرول اءسثيوية ،وكثذلك ممارسثات الشثر

 .بسبا الحاية لرعزيز القرري الرنارسية

حيث  احثر السياسثات االيرصثارية واإلراريثة ك ورناول المبحث  الرابثع تهثراف الحوكمثة

 رسع  لرحقيق العرير مم اءهرافا 

 اءهراف االيرصارية. -

 اءهراف اإلرارية .-

 اءهراف االيرماعية .-

شثاملة يمكثم ر بيقهثا علث  كارثة  ايرصثاريةسياسة  رم ل  الحوكمةوتوضحت الباح ة تم 

الق اعات االيرصارية والملسسية ر  الرولة وهذا مم شان  تم يساعر عل  إنشثاإل هيكثل 

 ايرصارأل يوأل راخل الرولة.

بثيم كارثة تصثحاا –إييثار بيدثة عمثل صثالحة رسثورها ال قثة  -عمل الحوكمة عل ركما 

 الفاضلة بما يحفظ الحقو . والقيه اءخاليية–المصالح 

بالنسثثبة لاليرصثثار القثثوم  رثثام الر بيثثق السثثليه لمبثثارئ حوكمثثة الشثثركات    

  .يساعر على رحقيق معرالت نمو مررفعة ومسررامة وررسه بالعرالة

 ام لعل  المسروأل الخاص نير ان  مم الممكم رحقيق العرير مم اءهراف  -

 ييري.رباا تساليا رحو  ارخفيض المخا ر و  .
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 . رعزيز وررع مسروأل تراإل اءعمال.

 الرنارسية.الرحول إل  االيرصارات . 

 .زياري القابلية لرسويق السلع والخرمات .

 إظهار الشفارية و القابلية للمساإللة. . 

 

ورناول المبح  الخام  اإل ثار الملسسث  للحوكمثة الفعالثة حيث  توضثح البحث  تم   

مركامل ر  كارة الق اعات حرث  ركثوم حوكمثة رعالثة علث  الحوكمة البر لها مم نسي  

 .، وكذلك رحريات الر  يرويع تم رواي  الحوكمة مسروأل الرولة

 ثثه عثثرض البحثث  للفصثثل ال ثثان  مثثم البثثاا اءول بعنثثوام الحوكمثثة رثث  اإلسثثاله      

ورنثثاول مبح ثثيم  ،رنثثاول المبحثث  اءول مبثثارئ وتخالييثثات  االيرصثثار اإلسثثالم  رثث  

 حي  ركز البح  عل  ا ن  عشر مبرت وضعها اإلساله لنياب تأل ملسسة وهه  العمل

 الحكم بما أنزل هللا. األول:المبدأ        

 األمانة. الثاني:المبدأ                     

 الشورى. الثالث:المبدأ                     

 العدالة. الرابع:المبدأ                

 الموازنة بين مصلحة الفرد والجماعة. الخامس:المبدأ                    

 الشفافية. السادس:المبدأ                     

 المسئولية. المبدأ السابع:                         

 اختيار القائد. المبدأ الثامن:                         

 المساءلة. سع:المبدأ التا                         

 تحريم الرشوة. المبدأ العاشر:            

 الرقابة. المبدأ الحادي عشر:                        

 .العلم والتطوير: المبدأ الثاني عشر                        

 اإلسثاله حيث  توضثح البحث  تم اإلسثالم ورناول المبح  ال ان  الحوكمة تسثا  المثنه     

الحوكمثة وهثذا يثرلل علث  تم تسثا   إليهثامنذ تربعثة عشثر يثرم نثارأل بالمبثارئ الرث  رعثت 

 هو ترضل ركرا مم االيرصار الوضع . كايرصار تخالي  اإلسالم االيرصار 
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 بثثاا ثثه عثثرض البحثث  للبثثاا ال ثثان  الخثثاص بالمصثثارف اإلسثثالمية ويرنثثاول هثثذا ال  

 .اإلسالمية والرحريات المعاصرييرناول الفصل اءول المصارف ارصليم 

لمفهثثوه المصثثارف  اءولحيثث  يرضثثمم هثثذا الفصثثل  ال ثثة مباحثث ، يعثثرض المبحثث  

،ومصثثثارر ،وخصادصثثثها ورلسثثثفرها  نشثثثارها ،ال ثثثابع العقيثثثرأل لهثثثا وكثثثذلك اإلسثثثالمية

اءمثثثوال  ثثثه تهميثثثة المصثثثارف واسثثثرخرامات  اإلسثثثالميةرثثث  المصثثثارف  اءمثثثوال

  اإلسالمية.

والرثث  رحقثثق رثث   بحثث  ال ثثان  اءهثثراف المرنوعثثة للمصثثارف اإلسثثالمية ثثه يرنثثاول الم

 .الرنموية اإلسالم النهاية تهراف الميرمع 

الرثث   للمصثثارف اإلسثثالمية و  الرحثثريات الراخليثثة والخارييثثة ورنثثاول المبحثث  ال الثث 

 مثم نيثاب بثل ورهثرر كيانثات يادمثة بالفنثاإل  ورهثرر اإلسثالميةالمصثارف  رهرر ماحققر 

ه المسلميم رث  االسثر مار بعيثرا عثم الربثا ورهثرر الثرور االيرمثاع  وااليرصثارأل تحال

 للمصارف اإلسالمية ر  رعه المشروعات الو نية.

 وير رناول هذا المبح  الرحريات عل  م لبيم ا 

ويثر ركثزت  ويرناول الرحريات الراخليثة للمصثارف اإلسثالمية االم لا اءول   

ر  رتيها ه  تهه الرحريات الراخلية  الرحريات الراخليةوعة مم مالباح ة عل  مي

ت الملسسثثثثثية والرشثثثثثغيلية الرحثثثثثريا ررم ثثثثثل رثثثثث ا  واإلسثثثثثالمية للمصثثثثثارف 

  .ر وير الكفاإلات،  المنارسة،الفيوي الركنولويية  ،وإراري المخا ر ،والشرعية

 الخاريية وررم ل ر  ا تررناول الرحريا ا الم لا ال ان تما 

  .سبرمبر11تحرا  ،و  الكيانات الكبرأل،و الصيررة االلكررونية ،  العولمة ،و IIبازل      

عامثة  سثررارييي ا ه عرض البح  للفصل ال ثان  الثذأل رنثاول مقرثرب الباح ثة بصثيا ة      

رثث   هتنهثثا رسثثهالرثث  رعرقثثر  تاالسثثرراريييامثثم  اً عثثرر اإلسثثرراريييةللحوكمثثة وررضثثمم هثثذه 

 .ررص للبقاإل والنمو إل ورحويلها ، اإلسالميةمصارف موايهة رحريات ال

زيثاري القثرري  سثررارييي ا ،وإسررارييية الر ثوير اإلرارأل ررضمم ا وهذه االسرراريييات    

،  إسثثثثثررارييية ر ثثثثثوير المثثثثثوارر البشثثثثثريةو ، إراري المخثثثثثا ر إسثثثثثررارييية ،والرنارسثثثثثية 

 ،و الركنولوييثثا واالرصثثاالت سثثررارييي ا و ، إسثثررارييية نشثثر الثثوع  المثثال  اإلسثثالم و
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العامثثة لحوكمثثة  سثثرراريييةاإلح ثثة تم اورثث  النهايثثة رثثرأل الب، إسثثررارييية الرعثثاوم واالنثثرما 

اشثثرملت علثث  العريثثر مثثم االسثثرراريييات الرثث  رسثثهه بشثثكل رعثثال رثث   سثثالميةاإلالمصثثارف 

ويحقثق  مرميزي لرحريات المصارف اإلسالمية ومما يلكر صثحة ررضثية البحث حلول  إييار

 هرر .

 لبحثنتائج ا :ثانيا

البحثث  رثث  بثثابيم الحوكمثثة رلسثثفة القثثرم  هثثذا مارناولثث  وبعثثر عثثرض ملخثثص البحثث  و     

 ،والمصارف اإلسالمية   رقر روصلت الباح ة للنراد  الراليةاالحال  

رثث   اءراإلتراي ايرصثثارية وإراريثثة رسثثاعر علثث  رحسثثيم مسثثروأل  رم ثثل الحوكمثثة -1

،ورعمل علثث  إييثثار بيدثثة عمثثل صثثالحة الفسثثار بكارثثة صثثوره ايثث روااليرصثثار و

والقثيه اءخالييثة الفاضثلة بمثا يحفثظ –بيم كارة تصحاا المصالح –رسورها ال قة 

 الحقو .

االسثرراريييات  مبارئ الحوكمة مبارئ عامة يمكم ر ويعها لركثويم العريثر مثم -2      

ورمكنها مم النياب رث  والسياسات والخ    رناسا  بيعة كل شركة تو مصرف   

 رحقيق تهرارها واالن ال  نحو الرنارسية.

 .اءيلياتالحوكمة رم ل  ريقا لرحقيق العرالة ر  الميرمع وحفظ حقو  -3       

ً الشفارية ه  تساسرم ل  – 4        ً نايح ا الرث  الميرمعثات  لعمل تأل ملسسة و بخاصثة رث   ا

النثثايح  العمثثل همثثا تسثثا  تراإلة والمسثثدولية لنظثثام  المسثثاإل ر بيثثق ،كمثثا تم للشثثفارية رفرقثثر

 المرميز. واءراإل

انرشار السلوك اءخالي  الييثر رث  ميرمعثات العمثل يثل ر علث  خلثق يثو مثم  -5   

 الرعاوم والمنارسة الحميري بيم العامليم.

إم رحقيثق مزيثثرا مثثم الحوكمثثة الفعالثثة يرويثثف علث  بنثثاإل نظثثاه حوكمثثة رثث  كارثثة  -6 

لمحاربثثة شثثبكات الفسثثار والرشثثاوأل علثث  مسثثروأل كارثثة  ألي اعثثات الرولثثة ممثثا يثثلر

 الق اعات.

وهو يسع  للعمل بمثا ايرصار تخالي  ر  مبارئ عمل   هو اإلسالم االيرصار – 7

يرفثثق مثثع الشثثريعة اإلسثثالمية ومبثثارئ الحوكمثثة هثث  رثث  اءسثثا  مبثثارئ تخالييثثة 
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ً يرنثإسالمية نارأل بها اإلسثاله منثذ تربعثة عشثر  ومثا يثاإل بث  الغثرا لثي  بيريثر  ا

 .عل  مبارئ تراإل العمل ر  االيرصار اإلسالم 

رم ثثل المصثثارف اإلسثثالمية تهميثثة كبيثثري  لكثثل مسثثله يسثثع  السثثر مار تموالثث   -8

 اً مباشثر امثعً ابعيرا عم شبهة الربا ويم ثل نيثاب هثذه المصثارف رث  تراإل رورهثا ر

 .اإلسالميةرحقيقا للرنمية المسررامة ر   الميرمعات اإلسالمية ويرصار الرول ال

ورنادهثثثا وهثثثذه حقيقثثثة رنثثثذر بانهيارهثثثا  تروايثثث  المصثثثارف اإلسثثثالمية رحثثثريا -9

م مزيثرا مثثم وم المصثرريوالرحثريات الراخليثة والخارييثة البثر مثم تم يبثذل البثاح 

 البح  واليهر إلييار حلول لهذه الرحريات.

ا ر مثم الرحثريات اليسثيمة الرث  روايث  المصثارف المخث إراريرحرأل  عربري  -10

رحثثو  مثثم ال حرمثثاإل ولال تروات حري ثثةوبخاصثثة رثث  ظثثل عثثره ويثثور  اإلسثثالمية

اإلسالمية مما ييعل مخثا ر المصثارف اإلسثالمية لهثا المخا ر ررفق مع الشريعة 

وزم نسب  تعل  مم مخا ر المصارف الرقليرية مما يم ل رهريرا لبقثاإل المصثارف 

  اإلسالمية.

رحرأل الفيوي الركنولويية مم الرحريات الخ يري للمصثارف اإلسثالمية  عربري -11

رالصثثناعة المصثثررية اليثثوه رعرمثثر بصثثوري مباشثثري وكبيثثري علثث  نظثثه المعلومثثات 

االلكررونية والمصارف العالمية رملثك رفويثا كبيثرا عثم المصثارف اإلسثالمية ممثا 

 ردة.يخلق نوعا مم المنارسة  ير المركا

 اإلسثثالميةارفاييثثة رحريثثر ريثثاري الخثثرمات رحثثريا كبيثثرا للمصثثارف  وضثثعت -12

وهثذه   اإلسثالميةحي  تصبحت البنوك العالمية لهثا القثرري علث  العمثل رث  الثرول 

وايرصثارأل عثال  ممثا يزيثر مثم حثري المنارسثة  يثر  وإرارألالبنوك لها رفو  رقن  

 المركاردة.

 اً للرعامثثل يم ثثل خ ثثر إسثثالميةررحهثثا لنوارثثذ رخثثول المصثثارف العالميثثة و إم -13

ً حقيقيثث يمكثثم رحويلهثثا المورعثثة ريهثثا  رثثاءموال اإلسثثالميةعلثث  ايرصثثاريات الثثرول  ا

 سالمية ومم  ه ره  رمرص ايرصار الرول اإلسالمية.لخار  الرول اإل
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رث  ظثل  اً ر وير الكفاإلات العاملة ر  المصارف اإلسثالمية يم ثل رحثريا كبيثر -14

ويور بنوك عالمية عل  ترض الرول اإلسالمية وهناك يصور كبير ر  تراإل عمثل 

هثثثذه الكفثثثاإلات يحرثثثا  لمزيثثثر مثثثم الرراسثثثة واالهرمثثثاه لوضثثثع خ ثثث  للر ثثثوير 

 والررريا.

رحثثريا كبيثثرا يوايثث  المصثثارف اإلسثثالمية ومحاولثثة الروريثثق  IIرم ثثل بثثازل  -15

رثث  ظثثل احرسثثاا توزام نسثثبية عاليثثة ورحقيثثق مر لبثثات االرفاييثثة بثثال  الصثثعوبة 

 لمخا ر المصارف اإلسالمية.

رم ل العولمة احثرأل رحثريات المصثارف اإلسثالمية والرث  ررحثت البثاا علث   -16

لمزير مم المنارسة  ير المركاردة بيم المصثارف اإلسثالمية الرث  رم ثل   اعي مصر

 ية.كيانات صغيري مرباعري وبيم كيانات عمالية راخل الرول اإلسالم

رثث  ظثثل الرسثثارا الشثثرير رثث  رغييثثر مالمثثح السثثو  العالميثثة سثثيكوم مثثم  – 17

المسرحيل بقاإل المصارف اإلسالمية  ير منرميثة وال مرعاونثة وحثرات صثغيري ال 

 رقوأل عل  المنارسة العالمية.

بثال  السثوإل حيث   اً رثا ير سالميةاإلسبرمبر عل  المصارف 11  ت رت تحرا -18 

ذلثثثك الحثثثر  لمصثثثارري تمثثثوال بعثثثض المصثثثارف  عالميثثثةاسثثثرغلت الصثثثهيونية ال

 االنفراب عل  العاله الغرب .  إمكانية كما تنها ييرت اإلسالمية

سثثررارييية عامثثة اهثثذه الرحثثريات الكبيثثر مثثم الممكثثم موايهرهثثا مثثم خثثالل  -19 

لحوكمثثة المصثثارف رحقثثق مبثثارئ وتهثثراف الحوكمثثة ورحقثثق تهثثراف المصثثارف 

 مم المصارف اإلسالمية. اإلسالم فكر اإلسالمية ومقاصر ال

نيثثاب رنفيثثذ إسثثررارييية حوكمثثة المصثثارف اإلسثثالمية و ماررضثثمنها مثثم إم  -20
 اسرراريييات مرهوما

بر بثثة القثثادميم علثث  المصثثارف اإلسثثالمية رثث  إحثثرا  هثثذا الرغيثثر والنقلثثة  -ت     
 النوعية للمصارف اإلسالمية.

 ويور الرعه المال  إلحرا  هذا الرغيير والر وير للمصارف اإلسالمية. -ا    
رعاوم المصارف اإلسثالمية ريمثا بينهثا ومسثانري كارثة الهيدثات والملسسثات  -    

 المالية اإلسالمية.
 

  التوصيات : ثالثا    
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ر وير الموارر البشرية مهنيا ورقنيا ورقهيثا مثم العوامثل الهامثة إلحثرا  نيثاب رث   -1

م رثثث  العمثثثل وم مرخصصثثثيييعمثثثل المصثثثارف اإلسثثثالمية،و ضثثثروري إعثثثرار خثثثر

) إنشثثثاإل شثثثعبة مرخصصثثثة رثثث  كليثثثات الريثثثاري للمصثثثارف  المصثثثرر  اإلسثثثالم 

ال خثالف عليهثا رث  اإلسالمية(  ور ثوير الكثوارر الرث  رعمثل حاليثا مثم اءمثور الرث  

 إ ار ر وير المصارف اإلسالمية لعصر العولمة.

لرثرعيه المراكثز الماليثة  رباا سياسثة االنثرما  بثيم المصثارف اإلسثالميةاضروري  -2

مثثم الثثرعه لزيثثاري  اللمصثثارف الصثثغيري والمرع ثثري و يمكثثم تم يحقثثق االنثثرما  مزيثثرً 

زيثثاري ممثثا يحقثثق وخرات رت  المثثال وررثثع كفايرثث  و زيثثاري يرررثث  علثث  يثثذا المثثر

 مقرررها الرنارسية.

وذلثك مثم خثالل  IIالعمل عل  رحسثيم إ ثار الكفايثة رث  رت  المثال  بقثا لبثازل  -3

 راري المخا ر وضروري اإلرصاب الكار  عم هذه السياسات.إلرباا سياسات رشيري  ا

المية ضروري الرعاوم بيم المصارف اإلسالمية والملسسات والهيدات المالية اإلس -4

 مم تيل رحقيق  رقوية للمصارف اإلسالمية ر  موايهة رحريات المنارسة.

سثثالمية هثثو زيثثاري الثثوع  اإلسثثالم  بالثثرور الرادثثر الثثذأل رقثثوه بثث  المصثثارف اإل -5

وذلثثك مثم خثثالل ينثثوات  السثبيل لموايهثثة تأل هيثوه علثث  عمثثل المصثارف اإلسثثالمية

 القنوات الفضادية..ال .-إصرار كريبات رورية–عريري م ل شبكة االنررنت 

ممثا  اإلسالميةااللرزاه بر بيق معايير المحاسبة المالية عليها  اإلسالميةالمصارف  -6

مثثثم ال قثثثة والمصثثثرايية علثثث  القثثثواده والرقثثثارير الماليثثثة للمصثثثارف  يضثثثف  مزيثثثراً 

 .اإلسالمية

المصثثارف اإلسثثالمية السثثع  نحثثو اليثثوري والرنثثوا ورخفثثيض الركثثاليف رثث  علثث   -7

 رقريه كارة خرمارها المصررية وهذا هو سالب الرنارسية اءكير ر  الق اا المصرر .

 .اإلسالميةللمصارف والملسسات المالية  إسالميةضروري رورير ياعري معلومات  -8

اإلسثالمية و االريثاه للصثيررة اليثة العمل عل  الر وير الركنولثوي  للمصثارف الم -9

 اءسثثوا المنارسثثة رثث  ظثثل انفرثثاب  االلكررونيثثة وهثثذا هثثو السثثبيل لموايهثثة رحثثريات 

 المالية.
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رثث  الرعامثثل مثثع المصثثارف  اإلسثثالميةررفثثق مثثع الشثثريعة  آليثثاتضثثروري وضثثع  -10

 .الرقليرية والبنك المركزأل

المحثر ات رث  عثثاله إراري  ضثروري رواصثل البحث  رثث  اءمثور الفقهيثة لموايهثثة -11

 المخا ر.

إنشاإل مركز مرخصص ر  بحو  إراري المخا ر ر  كل مصرف إسالم  يعمل  -12

م ر  ميال إراري المخا ر ور  النواح  الفقهيثة ويرثوارر ريهيثزات وم ملهللوب  عام

للحاسا اآلل  لقيا  المخا ر ورسثييلها ورثورير ياعثري بيانثات خاصثة بالمخثا ر رث  

 إلسالمية.االمصارف 

ضروري إنشاإل سو  مال  إسالم  وررعيمها باءروات اإلسثالمية الشثرعية ويعثر  -13

إنشاإل هذا السثو  خ ثوي نحثو ترثا  المسثرقبل ورعثه لاليرصثار اإلسثالم  والمصثارف 

اإلسالمية حي  يحقق إنشثاإل هثذا السثو  النيثاب رث  اسثر مار اءمثوال المرراكمثة لثرأل 

علث  تموالهثا وضثمام إمكانيثة اسثررياا  معقوالً  اً عادرالمصارف اإلسالمية مما يحقق 

اسثر مارارها رث  الويثت الثذأل رحرثا  إليث  كمثا تم هثذا السثو  يخلثق يثوا مثم  يليرسو 

 الرعاوم والركامل بيم الملسسات المالية اإلسالمية.

، ممثثا يمكثثم مثثم رنويثثع Universal Banksالرحثثول لفكثثري المصثثارف الشثثاملة  -14

مصارر الروظيف، ورعبدة تكبثر يثرر ممكثم مثم المثرخرات مثم كارثة تروات الرمويل، و

الق اعثات، وروظيثف مواررهثثا رث  تك ثر مثثم نشثا ، ورث  عثثري ميثاالت مرنوعثة، بمثثا 

يساعر ر  الرغلا على المشكالت االيرصارية الر  رعان  منها ك ير مم الثرول العربيثة 

علثى السثير يثرماً رث  واإلسالمية، ورعمثل علثى خلثق منثاي اسثر مارأل مالدثه، ورشثيع 

 اإلصالحات االيرصارية المنشوري.

ً ماريث اً ضروري ركثويم صثنرو  ركارثل للمصثارف اإلسثالمية يكثوم بم ابثة راعمث -15  ا

ً ومعنويثث ً وضثثامن ا لكارثثة المصثثارف اإلسثثالمية الرثث   يثثر ررعثثرض ءأل مخثثا ر رهثثرر  ا

 مركزها المال .                  

يدات الراعمة للمصارف اإلسثالمية والسثع  لركثويم العمل عل  اسركمال كارة اله -16

موحثري ورقثوه بعمثل تبحثا  مر ثوري ربحث   ررثاوىهيدة للفراوى والبح  يصرر عنهثا 
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بمثثا يرفثثق مثثع  رثث  الفقثث  وريرهثثر نحثثو مزيثثر مثثم الر ثثوير رثث  المرغيثثرات المصثثررية

 .الشريعة اإلسالمية

ينبثع منهثا العريثر  سثالميةاإلضروري ر بيثق الحوكمثة كسياسثة عامثة للمصثارف  -17

هنرسثثثة العمثثثل المصثثثرر   إعثثثاريمثثثم السياسثثثات واالسثثثرراريييات الرثثث  رعمثثثل علثثث  

 .اإلسالم 

                                                  

 الهارأل والمورق لسواإل السبيل. وهللا   

 المالحق:   

 

 لملحق األول:  اآليات القرآنيةا

 الشريف: الحديث الملحق الثاني

 قاموس المصطلحات :الملحق الثالث

النهي ارات االقتص ادية واألزم ات بعض ادراسة ل  الملحق الرابع:

 المالية العالمية.

 six sigma  الملحق الخامس:

 االيزو الملحق السادس:

 المشتقات المالية الملحق السابع:

 لجنة بازل الملحق الثامن:

 دمات الماليةاتفاقية تحرير تجارة الخ الملحق التاسع:

 الدمج المصرفي الملحق العاشر:

 المؤسسات المالية اإلسالمية الملحق الحادي عشر:

 دليل حوكمة المصارف اإلسالمية  :رالملحق الثاني عش

 

  اآليات القرآنية األول:الملحق      

 

 السوري  ريمها اآلية

َوتُْدلُواْ بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُواْ " َوالَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكم بَْينَُكم بِاْلبَاِطِل -1

ْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإِلثِْم َوأَنتُْم تَْعلَُموَن ".  فَِريقاً م ِ

 

 سوري البقري 188
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بَا إِن ُكنتُم "-2 َ َوذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الر ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ اّلل 

ْؤِمنِينَ  ِ َوَرُسوِلِه َوإِن تُْبتُْم فَِإن * مُّ َن اّلل  لَّْم تَْفعَلُواْ فَأْذَنُواْ بَِحْرٍب م ِ

 فَلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم الَ تَْظِلُموَن َوالَ تُْظلَُموَن "

 

 .سوري البقري 279،278

ٍ أَن يَغُلَّ َوَمن يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم  -3 اْلِقيَاَمِة ثُمَّ "  َوَما َكاَن ِلنَبِي 

ا َكَسبَْت َوُهْم الَ يُْظلَُموَن "  تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس مَّ

161 

 

                         سوري آل عمرام

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباً "   -4  النساإل سوري 1 " إِنَّ اّلل 

َ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم بَْيَن "ِ -5 نَّ اّلل 

َ َكاَن َسِميعاً  ا يَِعُظُكم بِِه إِنَّ اّلل  َ نِِعمَّ النَّاِس أَن تَْحُكُمواْ بِاْلعَْدِل إِنَّ اّلل 

 "بَِصيراً 

 سوري النساإل 58

ُ "ا إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيَك  -6 ِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك اّللَّ اْلِكتَاَب بِاْلَحا 

 ً  " َوال تَُكْن ِلْلَخائِنِيَن َخِصيما

 سوري النساإل 105

َّبِْع َغْيَر "-7 ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهدَى َويَت َوَمن يَُشاقِِا الرَّ

 "ى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيراً َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُول ِِه َما تََولَّ 

 سوري النساإل 115

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم "-8 َ َوالرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُخونُوا اّللَّ

 "َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 

 سوري اءنفال 27

"َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاء بَْعٍض يَأُْمُروَن  -9

َكاةَ  بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّالَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ

َ َعِزيٌز  ُ إِنَّ اّلل  َ َوَرُسولَهُ أُْولَـئَِك َسيَْرَحُمُهُم اّلل   ِكيٌم حَ َويُِطيعُوَن اّلل 

 سوري الروبة 71

" َواألَْرَض َمدَْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَنبَتْنَا فِيَها  -10

ْوُزوٍن "  ِمن ُكل ِ َشْيٍء مَّ

 سوري الحير 19

" َوتََرى الشَّْمَس إِذَا َطلَعَت تََّزاَوُر َعن َكْهِفِهْم ذَاَت اْليَِميِن َوإِذَا  -11

 ِ ْنهُ ذَِلَك ِمْن آيَاِت اّللَّ َماِل َوُهْم فِي فَْجَوٍة م ِ َغَربَت تَّْقِرُضُهْم ذَاَت الش ِ

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمن يُْضِلْل فَلَن تَِجدَ لَهُ َوِلي   ْرِشداً " َمن يَْهِد اّللَّ  اً مُّ

 سوري الكهف 17

 سوري الكهف.  30 " إِنَّا اَل نُِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً " اآلية  -12

ْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم "   -13 اِلَحاِت لَُهم مَّ  سوري الح  50 " فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

" قَالَْت إِْحدَاُهَما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ  -14

 اأْلَِميُن " 

 سوري القصص 26
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ُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن " -15 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َومَ  ن يَْعِص اّللَّ

بِيناً    "َضاَلالً مُّ

36 

 

 

 سوري اءحزاا

" اْليَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِهِهْم َوتَُكل ُِمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشَهدُ أَْرُجلُُهْم بَِما  -16

  يَْكِسبُوَن "َكانُوا 

 سوري ي  65

اً " فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل  -17 ٍة َشر  ٍة َخْيراً يََرهُ* َوَمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ذَرَّ

 يََرهُ "

 سوري الزلزلة 8،7

" َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى  -18

ا َرَزْقنَاُهْم   يُْنِفقُوَن " بَْينَُهْم َوِممَّ

 سوري الشورى 38

ْستَْخلَِفيَن فِيِه" -19 ا َجعَلَُكم مُّ  سوري الحرير  7 "َوأَنِفقُوا ِممَّ

َ يَْجعَل لَّهُ َمْخَرجاً* َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث اَل يَْحتَِسُب  " -20 َِّا اّللَّ َوَمن يَت

ُ ِلُكل ِ  َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل اّللَّ ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ اّللَّ َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى اّللَّ

 "َشْيٍء قَْدراً 

 سوري ال ال  3،2

 سوري المر ر 38 بَْت َرِهينَةٌ "  " ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكسَ  -21

 سوري القله 4 َعِظيٍم "" َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُا  -22

 

 

 

 

 

 .الحديث الشريفالملحق الثاني:   

 

يقول من كانت الدنيا همه  قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم"

فرق هللا عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إال 

ما كتب له ومن كانت اآلخرة نيته جمع هللا له أمره وجعل غناه 

                                                                        "في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة

-مسنر اءنصار رض  هللا عنهه -رمسنر تحم

موسوعة   -20608-حري  زير بم  ابت

مويع وزاري الشدوم  --الحري  الشريف

 اإلسالمية واءوياف السعورية.

صلى هللا  قال:قال رسول هللا  رضي هللا عنه  أبي هريرة  عن  

 إضاعتها قال كيف ضيعت األمانة فانتظر الساعة إذا عليه وسلم 

-6015  -ررثع اءمانثة-الريثا -صحيح البخارأل

مويع وزاري الشدوم  -موسوعة الحري  الشريف
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واءويثثثثثثاف والثثثثثثرعوي واإلرشثثثثثثار  اإلسثثثثثثالمية " الساعة فانتظر رسول هللا قال إذا أسند األمر إلى غير أهله يا

 .السعورية

 

من ما  أنه قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النبي  أبي أمامة  عن  

مغلنوال ينوم  هللا عز وجل أتى فما فوق ذلك إال أمر عشرة يلي رجل

وأوسطها  إثمه أولها مالمة أوبقه بره أو فكه يده إلى عنقه القيامة

 " يوم القيامة ندامة وآخرها خزي

حري  تب  تمام  -مسنر اءنصار-مسنر تحمر

 -21268-الباهل  الصرأل بم عيالم بم عمرو

ويع وزاري الشدوم م -موسوعة الحري  الشريف

اإلسالمية واءوياف والرعوي واإلرشار 

   .السعورية

روى الترمننذي عننن أبنني سننعيد الخنندري عننن رسننول هللا صننلي هللا 

عليه وسلم في تفسيره لقوله تعالى: )وكذلك جعلناكم أمة وسنطاً(  

 قال: )عدالً  والوسط هو العدل(

-االعرصاه بالكراا و السنة -صحيح البخارأل

مويع  -موسوعة الحري  الشريف - 6803

وزاري الشدوم اإلسالمية واءوياف والرعوي 

 واإلرشار السعورية.

أال كلكنم راع  قنال  صنلى هللا علينه وسنلم  عن النبي  ابن عمر   "

عن رعيته فاألمير النذي علنى النناس راع ومسنئول  وكلكم مسئول

نهم والمنرأة مسئول ع عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو

راعينة علنى بينت بعلهنا وهنني مسنئولة عننه والعبند راع علنى مننال 

 " وهو مسئول عنه أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته سيده

-سنم الررمذأل رحفة االحوذأل بشرب يامع

 -1627-ماياإل ر  اإلماه-اليهار عم رسول هللا

مويع وزاري الشدوم  -الحري  الشريف

وي واإلرشار اإلسالمية واءوياف والرع

   .السعورية

صلى هللا  سمعت رسول هللا  :قال أبي سعيد الخدري  عن  " 

 يغيره بيده فليغيره أن رأى منكرا فاستطاع من يقول  عليه وسلم 

يستطع  فإن لم ابن العالء  وفاه  بقية الحديث  هناد  وقطع   بيده

 " أضعف اإليمان لبه وذلكيستطع بلسانه فبق فإن لم فبلسانه

موسوعة —3777-اءمر والنه  -المالحه-سنم تب  روار

مويع وزاري الشدوم اإلسالمية  -الحري  الشريف

 واءوياف والرعوي واإلرشار السعورية.

 

  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا :  قال  صهيب  عن   "

 للمؤمن إال ألحد ذاك وليس خير كله أمره إن المؤمن عجبا ألمر

ضراء صبر  أصابته وإن خيرا له فكان أصابته سراء شكر إن

 " خيرا له فكان

الملمم تمره كل  -الزهر والريادق-صحيح مسله

مويع  -موسوعة الحري  الشريف -5318-خير

وزاري الشدوم اإلسالمية واءوياف والرعوي 

 السعورية. واإلرشار 

رسول هللا أال تستعملني قال فضنرب بينده قلت يا قال  أبي ذر  عن 

إنك ضعيف وإنها أمانة وإنهنا ينوم  أبا ذر  ثم قال يا  منكبي  على 

 " وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها القيامة خزي

 –كراهة اإلماري -اإلماري –مسله   صحيح

مويع  -موسوعة الحري  الشريف - 3404

مية واءوياف والرعوي وزاري الشدوم اإلسال

   .واإلرشار السعورية

رواه تبو يعل  والبيهق  ر  سنن  اليامع  قال رسول هللا )ص("إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"

 الصغير

 صلى هللا عليه وسلم  أبي حميد الساعدي أن رسول هللا  عن  "

 " غلول   هدايا العمال  قال 

حري  تب  حمير -مسنر اءنصار–مسنر تحمر 

موسوعة  - 22495-الساعرأل رض  هللا عن 
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مويع وزاري الشدوم  -الحري  الشريف 

 اإلسالمية واءوياف السعورية  

 

ُ َعلَْيِه  اْستَْعَمَل النَّبِيُّ : قَاَل  السَّاِعِديُّ  أَبُو ُحَمْيدٍ   عن َصلَّى اّللَّ

ا  اْبُن اأْلُتَبِيَِّة  لَهُ  يُقَالُ  بَنِي أَْسٍد  َرُجاًل ِمْن  َوَسلََّم  َعلَى َصدَقٍَة فَلَمَّ

ُ َعلَْيهِ  لَُكْم َوَهذَا أُْهِدَي ِلي َفقَاَم النَّبِيُّ  قَِدَم َقاَل َهذَا  َوَسلََّم  َصلَّى اّللَّ

َ َوأَثْنَى  اْلِمْنبََر  أَْيًضا َفَصِعدَ  ُسْفَياُن  قَاَل  َعلَى اْلِمْنبَِر  فََحِمدَ اّللَّ

اْلعَاِمِل نَْبعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُوُل َهذَا لََك َوَهذَا ِلي فََهالَّ  َما بَالُ  َعلَْيِه ثُمَّ قَاَل 

ِه فَيَْنُظُر أَيُْهدَى لَهُ أَْم اَل َوالَِّذي َجلَسَ  نَْفِسي بِيَِدِه  فِي بَْيِت أَبِيِه َوأُم ِ

يَْحِملُهُ َعلَى َرقَبَتِِه إِْن َكاَن  ي بَِشْيٍء إاِلَّ َجاَء بِِه يَْوَم اْلِقيَاَمةِ اَل يَأْتِ 

ُخَواٌر أَْو َشاةً تَْيعَُر ثُمَّ َرفََع يَدَْيِه َحتَّى  بَِعيًرا لَهُ ُرَغاٌء أَْو بَقََرةً لََها

 " إِْبَطْيِه أاََل َهْل بَلَّْغُت ثاََلثًا َرأَْينَا ُعْفَرتَيْ 

 

 -6639-هريا العمال -اءحكاه-البخارأل صحيح

مويع وزاري الشدوم  -موسوعة الحري  الشريف

اإلسالمية واءوياف والرعوي واإلرشار 

 السعورية. 

صلى هللا  سمعت رسول هللا   قال أبي سعيد الخدري  عن  " 

 يغيره بيده فليغيره أن رأى منكرا فاستطاع من يقول  عليه وسلم 

 يستطع فإن لم ابن العالء  وفاه  بقية الحديث  هناد  وقطع   بيده

 "وذلك أضعف اإليمان  فبقلبه بلسانه يستطع فبلسانه فإن لم

 - 3777-اءمر والنه  -المالحه -سنم تب  راور

مويع وزاري الشدوم  -موسوعة الحري  الشريف

اإلسالمية واءوياف والرعوي واإلرشار 

 .السعورية

 

 

 : قاموس المصطلحاتلثالثا الملحق 

هثث  إسثثررارييية شثثاملة ررسثثه هيكثثل عمثثل الشثثركات والمصثثارف رثث   ا الحوكمننة -1

إ ار اسرخراه  نظثاه تخاليث  وإرارأل ومحاسثب  ومثال  رشثير يلهثل ايرصثاريات هثذه 

الشثثركات والمصثثثارف إلثثث  ايرصثثثار السثثو  ويرحثثثول بااليرصثثثار الثثثو ن  لاليرصثثثار 

 الفسار ويحقق االسرقرار والنمو.الرنارس  ويقض  عل  

هثث  القواعثثر والثثنظه واإليثثراإلات الرثث  رحقثثق ترضثثل حمايثثة  امبننادئ الحوكمننة -2 

وروازم بيم مصالح مثريرأل الشثركة والمسثاهميم ريهثا ،وتصثحاا المصثالح االخثرأل 

 المررب ة  بها.
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المعلومثثات رثث  ينثثوات االرصثثال بثثيم تصثثحاا المصثثلحة  هثث  انسثثياا االشننفافية -3

 سدوليم. والم

هثث  إمكانيثثة محاسثثبة القثثادميم علثث  اءعمثثال مثثم خثثالل النرثثاد  الرثث   :المسنناءلة -4

 ررحقق ورعبر عم مسروأل كفاإلي ترادهه لهذه اءعمال.

وه  تم يكوم كل مسدول رث  مويعث  يرحثرر لريث  إ ثار مسثدولير  عثم  االمسئولية -5

ي  يكفل نيثاب العمثل و عمل معيم ويقوه باراد  باسرقاللية وموضوعية وانضبا  تخال

 ه بمسروأل الكفاإلي الم لوا.إلترا

تنثث  ييثثا مراعثثاي يميثثع حقثثو  تصثثحاا المصثثلحة و معثثاملرهه  ورعنثث  :العدالننة -6

 والعمثل -المسثاهميمكبار المساهميم م ل صثغار –مم الرساوأل  معاملة عل  يرر عالً 

 ق العرالة لهه.يعل  ما يكفل رحق

ماليثثة و ايرصثثارية وايرماعيثثة  رسثثع  لرقثثريه هثثو ملسسثثة  االمصننرف اإلسننالمي -7

خرمات مصررية ويذا االسر مارات ورعثه المشثروعات االيرماعيثة و الرنمويثة  رث  

إ ثثار عصثثرأل يرماشثث  مثثع مر لبثثات الميرمثثع والمر لبثثات العالميثثة  و بمثثا يرفثثق مثثع  

 .الشريعة اإلسالمية

االرصثثاالت والمعلومثثات رهثث  هثث  ريثثوي رثث  علثثوه ورقنيثثة  االفجننوة التكنولوجيننة -8

الهوي الر  رفصل بيم مم يمرلكثوم المعررثة والقثرري علث  اسثرخراه رقنيثات المعلومثات 

 والكمبيورر واالنررنت وبيم مم ال يملكوم هذه المعررة.

هثث  لينثثة مكونثثة مثثم ميموعثثة مثثم المصثثررييم علثث  مسثثروأل العثثاله  :لجنننة بننازل -9

لثثرول  ويثثر تصثثررت عثثري ارفاييثثات للريابثثة علثث  لبنثثك الرسثثويات الرثثابع للبنثثك ا رثثابعيم

االلرقثاإل الثرول  لمقيثا  ومعثايير رت   –رحت عنوام  IIالمصارف كام تخرها بازل 

و رهرف االرفايية إل  رحسثيم ورعثه إراري المخثا ر لرعزيثز السثرقرار المثال   –المال 

 لعالم  ،ور وير اسرخراه تروات مالية يريري ر  العمل المصرر .

الرعاوم االيرصارأل المرنام  لميموا رول العثاله والثذأل يحرمث  ازريثار  االعولمة -10

و  اءمثثوال إلحيثه الرعامثل بالسثلع والخثرمات ورنوعهثثا عبثر الحثرور إضثارة لرثررق ر

 الرولية واالنرشار المرسارا للركنولوييا ر  ترياإل العاله كل .
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هو اسرخراه تحر تساليا إراري المخا ر لالحرماإل مم المخا ر ورحويثل  االتحوط -11

 .ررص إل الرهريرات 

عقثور ماليثة رشثرق ييمرهثا مثم  المشرقات المالية ه  عباري عم ا المشتقات المالية-12 

وعمثالت تينبيثة والثذها  تسهه وسنرات وعقثارات )ييمة تصول حقيقية تو مالية تخرأل

باإلضثارة إلث  سثعر وشثرو   ك العقثور الماليثة مثري زمنيثة محثرريوركثوم لرلث ..(والسثلع

تروات  وهثث  تحثثروالمشثثررأل  معينثثة يثثره رحريثثرها عنثثر رحريثثر العقثثر بثثيم  ررثث  البثثادع

  .عقور المبارلة-االحرماإل مم المخا ر ولها العرير مم صور العقور م ل العقور اآليلة

خاللهثثا الحكثثه علثث  عمثثل هثث  ميموعثثة مثثم المواصثثفات الرثث  يثثره مثثم  االجننودة -13

معثثيم بانثث  يحثثوز رضثثاإل المسثثرفيريم مثثم هثثذا العمثثل ويوصثثف بثثالرميز و إشثثباا كارثثة 

 االحريايات لهه.

الرنميثثة المرزامنثثة رثث  كارثثة الق اعثثات االيرصثثارية  "وهثث  االتنميننة المسننتدامة -14

 ."والسياسية وااليرماعية والفكرية بما يحقق رنمية للميرمع ككل

الذأل يقوه عل  نشر المعررة وإنرايها وروظيفها  عالميرم هو ارفةمجتمع المع -15

 بكفاإلي ر  يميع مياالت النشا  االيرماع .

الميرمع الذأل يعرمر عل  المعلومات وشبكات االرصال و  هو امجتمع المعلومات-16

 .الفكريةالحاسا وما يسم  بالرقنية 

الذأل يبح  ر  اسرخراه الموارر وال ايات  العله هو  ااالقتصاد اإلسالمي -17   

وال بيعية الر  يـُريحها هللا سبحان  للميرمع, بالكيفية الر  رساعره ر  إنرا   البشرية

 إلشباا الحايات الرشيري ءرراره حاضراً  ،ما يمكم مم السلع والخرمات للحالل تيصى

النا     وروزيع  بالعرل بيمكما يبح  ر  رهيدة الظروف المالدمة لرقييه النار ،ومسرقبالً 

 .وب ريقة ررفق مع الشريعة اإلسالمية

 

النهيارات االقتصادية و األزمات المالية بعض ا الملحق الرابع :دراسة

 العالمية.

 أزمة الشركات األمريكية: –أ  
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مراعا ايرصارية يمة برإلا مم ررايع  2002عررت  الواليات المرحري ر  عاه 

الروالر ورحيل االسر مارات اءينبية ورفايه عيز الميزام تسوا  اءسهه وضعف 

الريارأل، إلى رضادح رفيرت على شكل انهيارات ت احت بكبريات الشركات 

 اءميركية، وشركات عالمية عمالية م لا

 ر  منريات ال اية.  لالريار انرومشركة  -1 

 شركة وورلر كوه العمالية ر  ميال االرصاالت.  - 2

 آلالت ومعرات رصوير المسرنرات.  زيروكشركة  - 3

 .لإلنرا  الصناع  رايكو  شركة-4

 .للحاسبات والبرمييات شركة كمبيورر تسوسير  -5

ميموا الخسادر المالية الر  ررربت على كشف رضادح هذه الشركات وير بلغت  

 بليوم روالر )تأل نحو نصف رريليوم روالر(.  460اءميركية الكبرى 

 .و وورلر كوهلر  شركر  انروم وسنرناول حا 

 165:انهيار شركة انرون 

شثثثركة انثثثروم هثثث  كبثثثرأل شثثثركات الواليثثثات المرحثثثري اءمريكيثثثة رثثث  ميثثثال 

سثعر  رنثام  ويثر  ورعثر مثم تعمثري االيرصثار اءمريكث ، منر  وموزا للغاز(ال اية)

روالرات رث  الرسثعينيات حرثى  7السنوات مم تيل مثم  على مرار انرومسهه شركة 

 .2000منرصف عاه  روالراً  90إلى سعر وصل 

شركة انثروم العالميثة  إنذاروبروم سابق  2001انهارت ر  السار  مم ريسمبر

لل اية ر  الويت الذأل  لا ري  ررعها ر  توروبا حمايرث  مثم الثرادنيم رث  مثا يم ثل 

الريثاب محاولثثة  إررا واحثري مثم تكبثر حثاالت انهيثار الشثركات رث  العثاله. وذهبثت 

الرث   اءزمثةاكبر شثركة رث  العثاله الغربث  للريثاري رث  الكهربثاإل والغثاز مثم  إلنقاذ

 ، عليهثا ورقثرر بمليثارات الثروالرات عصفت بها نريية للريوم الهادلثة الرث  رراكمثت

خسثادرها مثم يثراإل انهيثار  إحصثاإل إلثىوسعت البنثوك والشثركات الرياريثة الرادنثة 

                                                 
165 Paleapu & Healy (Krishna G . Palepu & Paul M. Healy), "The Fall of Enron"- www.ssrn.com -2003 

http://www.ssrn.com/
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ر  المادة مم رياري ال اية ر  الواليات المرحثري  20رم ل  تعمالهاانروم الر  كانت 

 وتوروبا

، و 2001سثثنراً نهايثثة عثثاه  90ييمرثث  ريثثاي راصثثبح نحثثو  سثثهه الشثثركة رقثثرويثثر  

مليار روالر اءمر الثذأل شثكل  63.4العمالية باصول رقرر ييمرها بـ  سق ت الشركة

 .عتمريكية وربما على مسروى العاله تيم تكبر إرال  لشركة

 وير تريع المحللوم تسباا انهيار شركة انروم العمالية إل  العوامل الراليةا

ررعية  توكل ميل  اإلراري مهمة مرايعة الصفقات الر  رقوه بها الشركة للينة-1  

 .رقه اللينة إال بمرايعة خا فة سريعة لرلك الصفقات ه، ولراخل الشركة

تم رلرأل  كام مم الممكم تخفى ميل  اإلراري معلومات ر   اية اءهمية -2 

 .معرررها إلى ارخاذ بعض اإليراإلات المناسبة

برضخيه ترباب الشركة إلى نحو مليار روالر ر  العاه الذأل  يامت إراري الشركة -3

 .الشركة سبق انهيار

والمالية نريية للخراا  يةرشلت الريابة الراخلية ر  الشركة مم الناحيريم اءخالي -4

 .المسرمر

  .مكلفاً بمرايعة حسابات الشركة مكرا آر ر تنررسم الذأل كام ياه  -5

مع رقريه مبال   كون  يقره خرمات اسرشارية هادلة ضارة إلىباإلبالمرايعة الراخلية 

 . ادلة مقابل المرايعة الراخلية والخاريية

رعلى سبيل الم ال كام تعضاإل اللينة  مع الشركة، رواب  شخصية للعضوويور  -6

روالرا نقراً تو على  380619حي  رقاضى كل عضو مبل     ادلة يرقاضوم مبال 

وهذه المبال  ال ادلة ال شك تنها ت رت بشكل تو  2001عاه  شكل تسهه وذلك ر 

 رهه وحيارهه.بآخر على اسرقاللي

 م.انرو الرعارض ر  المصالح بيم اإلراري ومساهم  شركة -7

سي ري كبار المساهميم عل  كارة المعلومات والقرارات وعره حماية حقو   -8

 اءيليات.
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   166اوورلد كومشركة 

مليوم عميل، وه  ررثولى نصثف  20شركة وورلر كوه لالرصاالت لها تك ر مم 

 60عمليات نقل بيانات شبكة اإلنررنت على مسروى العاله. وكام عرر موظفيها يبلث  

 41مليارات روالر وريونهثا  107كانت تصولها ربل   ،رولة 65عمليارها تلفا ورشمل 

  .مليار روالر

وياإلت مراعا وورلر كوه عقا سلسثلة تزمثات رمثرت شثركات كبثرى  يرهثا. 

 3.85برتت اءزمة بعر تم ره الكشف تم الشركة كانثت يثر سثيلت بشثكل  يثر سثليه 

روالراً عثثاه  64ا إلثثى ، وبعثثر تم يفثثزت تسثثهمهنفقثثات مليثثارات روالر رثث  صثثوري

 9انهثارت إلثى  سثرربتلرصبح يري عيم المضاربيم على الصثعور رث  وول  1999

وسثث  ورثثري مثثم ال ايثثة  االرصثثاالتويسثثر رهثثاوأل السثثهه انهيثثار صثثناعة  ،سثثنرات

 وريوم هادلة ورضادح محاسبة.

 والعوامل الر  ترت لالنهيارا  اءسباا مم         

 .2001مضللة خالل إصرار للسنرات عاه يرمت وورلر كوه معلومات  -1

ارهمت لينة البورصات وتسوا  المال اءميركية وورلر كوه باالحريال كما  -2

 .وايهت الشركة رعاوى يضادية مم عري صناريق معاشات حكومية

رهاوأل  إلى ترىمما  سرربتوول  إزاإليلق المسر مريم   هذه اءزمة ضاعف مم -3

 . 1998إلى ترنى مسرويارها منذ عاه  اءسوا 

 .ممارسات  ير المنضب ة ر  الشركةال -4

يضية وورلر كوه كام لها انعكا  مرمر على ال ريقة الر  ينظر مم خاللها   -5

المسر مروم اءيانا إلى السو  اءميركية، اءمر الذأل ير يمنعهه مم االسر مار 

  .ريها

                                                 
166 Brickey (Kathleen F . Brickey) ,"FROM ENRON TO WORLDCOM AND BEYOND:LIFE AND CRIME AFTER 

SARBANES-OXLEY"- WASHINGTON UNIVERSITY  IN ST. LOUIS SCHOOL OF LAW -    www.ssrn.com - 

JUNE,1,2003 

http://www.ssrn.com/
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ميال المال  رحت حية رحرير ضعف نظه الريابة الحكومية الفعالة ر  ال -6

 الشركات مم القيور الر  رع لها ورعو  سرعة رقرمها.

الرقارير  ير الرييقة الر  نشررها بعض بيوت السمسري ومكارا الرحليل المال    -7

 عم شركات معينة وإع ادها رريات رقويه تك ر مما رسرحق.

الرور الخ ير الذأل يامت ب  بعض مكارا المحاسبة والمرايعة ر  الواليات   -8

المرحري وبصفة خاصة ما ليات إلي  مم تساليا ملروية لاللرفاف حول يواعر 

 .الشفارية والمكاشفة

 األزمة األسيوية: -ب

سيولة مليرة، لكنها  تزمةر  سو  العمالت،  1997عاه  اءسيوية اءزمةبرتت 

  168-167سياسية خ يري تبعارمالية وايرصارية ذات  تزمة إلىذلك  رحولت بعر

رخفثثيض   عنثثرما يثثررت الحكومثثة الرايلنريثثة 1997رقثثر بثثرتت اءزمثثة رثث  يوليثثو  

مقابثثل الثثروالر. وبينمثثا كثثام ذلثثك اءمثثر يثثريرا  20''البثثات'' بنسثثبة %  ييمثثة عملرهثثا

رتوا رث  ذلثك إشثاري إلثى تم بعثض   براإل االيرصثارييمالخ  بالمالحظة، إال تم معظه

رقث  الرثث  رعثثان  مثثم االضثث راا، ولثثه   النمثثو هثث   اءسثثيوية سثثريعة  االيرصثاريات

 منذ ررري الكسار العظيه.   يرصور تحر تم ذلك ينذر ببراية تسوت تزمة مالية عالمية

  برخفثيض ييمثة عملرهثا، ويثرت ايرصثاريات ررايالنتياه على يياه   وخالل بضعة

النمثثثور اآلسثثثيوية اءخثثثرى تم عمالرهثثثا ررعثثثرض لضثثثغو  شثثثريري، حيثثث  تم هثثثذه 

العمثثالت م ثثل الرنييثثت المثثاليزأل والروبيثثة االنرونيسثثية والبيثثزو الفلبينثث  رعرضثثت 

لضثثغ  كبيثثر مثثم يبثثل المضثثاربيم العــثثـالميم، وهكثثذا رثثإم مثثا بثثرت وكانثث  حثثر  ذو 

 ري رحول بشكل سريع إلى تزمة بالغة الرعقير. را يرات محرو

                                                 
بحث نشر بواسطة أخبار  –أزمة الدول األسيوية والالتينية" -"" أزمات األسواق المالية والدروس المستفادة -القصار) محمد سامر القصار( 167

  www.banquecentrate.gov.sy -2006-االقتصادية 

 
 -2007نوفمبر  –نشر علي موقع وكالة األنباء  -كوري يتعافي من األزمات المالية األسيوية"" االقتصاد ال–وكالة أنباء يونهاب   168

www.yonhapnews.co.k 

http://www.banquecentrate.gov.sy/
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166 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

والمضاربوم يعيروم اهرماما   ومع رزاير الضغ  على ''البات'' برت المسر مروم     

لنقثثا  الضثثعف الكامنثثة رثث  االيرصثثار الرايالنثثرأل والرثث  ريحثثت علثثى نقثثا  يورثث  

 الواضحة. 

ارات المثرخه وال فثري الهادلة على الشركات الرايالنرية وسثو  العقث  إم رراكه الريوم

المرواصثلة والرثث  رزامنثت مثثع ييثور ضثثعيفة ترت إلثى ظهثثور مشثاكل رثث    العمرانيثة

الق ثثاا المصثثرر  وعيثثز مرزايثثر رثث  الحسثثاا اليثثارأل ويثثارت رثث  ميموعهثثا إلثثى 

 حرو  هبو  ر  العمالت.

والمضثثاربوم   المسثثر مروم  عثثم رخفثثيض ييمثثة'' البثثات''، ترثثا  اإلعثثالموحالمثثا رثثه 

اآلسثيوية   االيرصثارات  قة مفارها تم ظرورا مشابهة رسور رقريبا رث  يميثععلى حقي

  ذات النمثثو المررفثثع. وسثثرعام مثثا بثثرت المضثثاربوم رثث  مهايمثثة العمثثالت اآلسثثيوية

شثثهريم، اسرشثثرت   ورثث   ضثثوم  وخاصثثة عمثثالت انرونيسثثيا وماليزيثثا.  اءخثثرى

 المشاكل بايرصار كوريا الينوبية تيضا. 

تسهه رث  هثذا االنهيثار االيرصثارأل بينثوا شثر  آسثيا وهثو ربنث   وهناك عامل آخر

ايرصاريات النمور اآلسيوية لنمثوذ  الر ثور اليابثان  بثرريات مرفاورثة، حيث  رعربثر 

اليابام القوي االيرصارية اءولى ر  المن قة. ورم ثل تحثر اليوانثا اءساسثية للنمثوذ  

العاليثثات المرشثثابكة وذات  والرثث  هثث  ميموعثثة مثثم  ،وكيثثر يسثثراليابثثان  رثث  شثثبكة 

والصثناعية والماليثة اليابانيثة.   السياسثية  بيم تعضاإل الق اعات  المشرركة  الربحية

تنظمثة ايرصثارية حارلثة   الصرايات إلى ظهثور  القادمة على  الرتسمالية  ويارت هذه

بالمحسثثوبية والفسثثار، وبثثات مثثم المسثثرحيل ويثثور انضثثبا  رثثاه رثث  إ ثثار م ثثل هثثذه 

 .المحبوكة بعناية الشبكة 

رث  كارثثة تنحثاإل آسثثيا. وكرمثثز   لشثثركاتلمعظثثه االيرثراض ل اً ورعربثر البنثثوك مصثرر

  بارز ر  عاله الشركات العمالية، كام المصرريوم على اسرعرار إليراض شثركادهه

لرورر كميات كبيثري مثم السثيولة  اً وكانوا يارريم على رعل ذلك نظر  تية مبال  مالية.
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تمثا  ،المحليثة اآلسثيوية  المررفع بشكل  يثر عثارأل للمثرخرات  لمعرلبسبا ا  المالية

نظثروا   يزإلا مم عمالقة اءعمال، رقثر  الحكوميوم الذيم يعربروم تيضا المسدولوم

عثم سثرار القثروض رث  الويثت   تخثرى، مثع رخلثف المثرينيم  إلى اءمور مم زاوية

 لفة عم ررع ريونها. المحرر واسرمرار البنوك ر  إيراض المال للشركات المرخ

 ا اءزمة إلى ترتالر   اءسباا   

الفسار ر  رايالنر، والمحسوبية ر  انرونيسيا، وضعف الق اا المال  ر   -1

.                                                                                                       الينوبية كوريا

يعلت مم  سلسلة مم ررور الفعل إلىالرراب  بيم ايرصاريات هذه الرول ترى  -2

 اءزمة.                                                                    الصعا احرواإل 

 وتزمة، اإلراريوضعف  ما ي لق علي  العولمة، توسياسات االنفراب،  تسهمت -3    

الق اا  ، وضعفاءسيويةسعر الصرف لعمالت الرول  انعراه ال قة، وانخفاض

بالعمالت  المال  ريها، مع يياه الق اا الخاص بزياري ايرراض  مم السو  الرولية

 بالعملة إيرارار الصرف بيم  تسعاريحم  نفس  مم مخا ر  تممم  ير  اءينبية

                             اءينبية.                           المحلية والرزامار  بالعمالت 

مم هذه الرول وملسسات الق اا  عره وضوب العاليات المالية بيم حكومات كل -4 

المالية ر  بعض البلرام  الخاص ريها، السيما ر  الميال المصرر ، ويياه الملسسات

  اإل مم النقر  تأل برويي  نسبة كبيري مم الرررقات الرتسمالية، مم  ير اءسيوية

.                                                                         مشروعات ررسه بالمخا ري السيما ر  ي اا العقارات إلى، اءينب 

 الشفارية، ر  يعل ايرصاريات الرول )انرونيسيا، وكوريا الينوبية، إلىاالررقار  -5

وصعوبة الرغلا على  اءزمة ورايالنر، وماليزيا( عرضة لالزمة، ومم  ه رعميق

                                                                                               .تررزرهاالر   العقبات

 .وريابة المخا ر الراخلية راخل المصارف وإراريرحليل  ضعف تنظمة  -6

                                                                        . ير المناسا الرسم  اإلشراف -7
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على وي   الحوارز راخل النظاه المال  عموما والملسسات الماليةضعف   -8

 .الخصوص

 .المعلومار   ير المناسا اإلرصاب -9

 :الدروس المستفادة من أزمات الشركات األمريكية واألزمة  األسيوية 

هثثذه اءزمثثات هثثو انرشثثار الفسثثار وسثثوإل اءخثثال  السثثمة اءساسثثية الرثث  ررفثثق ريهثثا 

وانرشار الرشاوى والبعر عم الشثفارية وعثره ويثور رريثات مثم اإلرصثاب المناسثا رث  

كارثثة المسثثرويات والق اعثثات ، كمثثا كثثام لضثثعف النظثثاه المصثثرر  تكبثثر اء ثثر رثث  هثثذه 

الثذأل سثار الثنظه  االنهيارات، إل  يانا االررقار للريابة الراخلية السليمة وتيضثا الرثرلي 

المحاسثثبية والرضثثليل مثثم يانثثا مكارثثا المرايعثثة العالميثثة بسثثبا الرشثثاوى ،و الرعثثرأل 

علثث  حقثثو  اءيليثثات والرالعثثا علثث  كارثثة المسثثرويات  كثثل هثثذه السثثمات ريعثثل هثثذه 

ً ديسث اً االيرصارات بحق ه  ايرصارات الفقاعة الر  انهثارت وخلفثت ت ثر علث  االيرصثار  ا

 العالم .

هرت الحاية لضواب  رحكه العمل االيرصثارأل رث  تأل ملسسثة  وظهثرت ومم هنا ظ

الحوكمة كنظاه ضاب  ءأل ملسسة ايرصارية ربح  عم الر ور والنياب والنمو والبقاإل، 

 الحوكمة كنظاه تخالي  يرويع تم يكوم ل  تكبر اء ر ر  إصالب االيرصارات العالمية.

 169six sigma:الخامسالملحق   

هثث  تحثثر  ثثر  رخفثثيض الركثثاليف العالميثثة بثثرت اسثثرخرامها رثث  شثثركة مورثثوروال  

العالمية وانرشرت سريعا بيم العرير مم الشركات الصناعية وبثرتت رث  الر بيثق رث  

 الشركات الخرمية.

 وه ارعرمر هذه ال ريق عل  إرباا ست خ وات  

 رراسة احريايات العمالإل. -1

 رعريف الفرص. -2
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  .إلييا  اءرا -3

 رحليل الفرص. -4

 اءراإل.ر وير  -5

 الرحكه باءراإل. -6

 وهذه ال ريقة رساعر عل  رحقيق مايل ا 

 رقليل اءخ اإل. -1

 زياري الربحية. -2

 زياري اليوري. -3

 رلبية احريايات العمالإل. -4

 170:االيزو   لسادسالملحق ا      

           المنظمثثة العالميثثة للقيثثا ميموعثثة مثثم المعثثايير لليثثوري وضثثعرها  هثثو االيننزو       

    "  International Organization for Standardization" 

هيدة ييا   90عضويرـ  تك ر مم  وه  ارحـار عالمـ  مقـره ر  يـنيف ويضه ر 

 والر  رعن  " ISOS " اليونانية اعرماراً على الكلمة ( ISO ) و نية، ياإل اخرصارها

Equal"   " مرساوأل. 

االور ـــواأل)وه  احرأل يوالت اليات  وياإل االهرماه بها ر  خارمة يـــولة    

 171(.1995والر  انب قت عنها منظمة الرياري العالمية 

هو نظاه وضعر  منظمة المواصفات الرولية مم تيل الروحير القياس  االيزو   

لى العالم  لمخرلف  السلع والمنريات والخرمات بهرف منح شهاري عالمية إ

                                                 
– ليدة المعلمدين االطدائ  -جودة التعليم   أيز  الجامعاا ا طلتة  يو التنافسدية، الهادواد.ميم  عخ  الهادو مسن (عخ   170

 www.ttc.edu.sa     -2006-السعودية

ما تضمنته  وبالتالي فإنالنقاش والدراسة كانل تتمحور حول المصالح االقتصادية للدول الكبرى ،  جولة االورغواي استغرقل سبع سنوات متصلة من 171

بين التكتالت االقتصادية ، كما أنه يساهم في دعم وتسريع عمليات تدويل االقتصاد  االتفاقية يعكس توازن القوى والمصالح بين هذ  الدول ويراعي الصراع القائم

صعيدي اإلنتاج والتسويق . والدول الكبرى هي وحدها القادرة علو  علو تقودها الشركات المتعددة الجنسيات من وراء الستار لجعل العالم سوقاً دولية واحدة التي

بالتالي أن االتفاقية ال تحقق العدالة والمساواة في المكاسب بين  أوضاع وقوانين التجارة الدولية ضمن إطار النظام العالمي الجديد ... ويمكن القول إعادة ترتيب

الخالفات والضغوط الكبيرة ، وتخللته المساومات بين الدول المتقدمة صناعياً  اتفاقية الجات لم يكن سهالً بل رافقته برامإوالدول النامية ، وليس سراً أن  الدول الغنية
ً  ولم يكن  هناك. للدول النامية دور فاعل ولم تؤخذ رغباتها ومصالحها بعين االعتبار كليا
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 يف الملسسات الر  رصل إلى مسروى يوري مسرهرف مم يبل المنظمة و 

 بالمر لبات العالمية لليوري 

وال  عاه  /1947/ ها عاهدمنذ إنشا "ISO" تصررت المنظمة الرولية للقيا 

الموار  مواصفة ر  المياالت اآلريةا الهنرسة الميكانيكية، 10900/، 1997/

المعلومات،   ير المعرنية، الفلزات، والمعارم، ومعاليةالكيميادية اءساسية، الموار 

والبيدة،  والرصوير، والزراعة، والبناإل، والركنولوييات الخاصة، والصحة، وال ا،

 والرغليف والروزيع.

 المواصفات هماا ضمم المواصفات المذكوري تعاله سلسلريم مم ISO تصررت

 9000 ISO -اليوري وهذه السلسلة ذات عالية بانظمة إراري. 

 ISO 14000 –.وهذه السلسلة ذات عالية بانظمة إراري البيدة 

ميموعة مم مقايي  راكير اليوري العامة الم بقة  9000و ررضمم سلسلة اءيزو 

 تو مروس ة تو صغيري. على تأل ملسسة سواإل كانت كبيري

،  9002،  9001 االيثثثزورثثث  تربعثثثة تيثثثزاإل هثثث   9000نشثثثر مقثثثايي  االيثثثزو  -

 .، ورعربر مصررا لرحرير ورعريف باي  السلسلة 9004،  9003

 و يقة ر  السلسلة ر بق على الملسسات الر  رعمل ه  اشمل 9001االيزو  -    

 والررريا والخرمات وبخاصة الخرمات الرعليمية. لرصميه والر وير والرصنيعا ر 

اإلنرا  رقص  ورصحيح اءخ اإل ت ناإل  مع نواح  م ل 9001كما يرعامل تيزو 

 وررريا الموظفيم والرو يق وضب  البيانات ويوري الرعليه.

 على السلع الر  ال رر لا رصميما ويعرف راكير اليوري ر  اإلنرا  9002ي بق تيزو  -

  .والرركيا والخرمة

للرفريق النهاد   على كارة الملسسات ويحرر نموذ  نظاه اليوري 9003ي بق تيزو   -
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  ر.واالخربا

الو ادق السابقة برفصيل اكبر  عناصر اليوري المشار إليها ر  9004تيزو يعرف  - 

اليوري الم لوبة لر وير ورنفيذ  ويقره الخ و  المويهة إلراري اليوري ولعناصر نظاه

                                                                                                    .نظاه يوري ما

بعر الررييق للراكر مم تنها رروارق مع مقايي  تيزو  9000ررسله الملسسات شهاري تيزو 

ذات  9000الشهارات المعررف بها، وير تصبحت اإليزو  مـم يـبل يهة إصـرار 9000

 الماضية ور  المسرقبل القريا. تهمي  مرزايري ر  السنوات القليلة

مقياسا  9000ة سرصبح سلسلة اإليزو رظهره رويهات السو  الرولي وربعا لما    

 إراري اليوري.  معرررا ب  رولـيا لنظاه

 :الهدف من االيزو      

على يميع  الم ابقة يشرملوضع نظاه إرارأل وياد  محرر لمنع حاالت عره      

اءراإل  يوري وكفاإليالشرو  والضواب  الر  ييا رواررها ر  الملسسات لضمام 

الخرمة مما ينر  عن  ر  النهاية  المنر  تويوري  المل ري على لألنش ة والعمليات

 المر لبات المحرري. منر  ورقخرم  / 

 هل يعني االيزو الكمال ؟      

م حصول المنشاي  على شهاري اليوري العالمية  ال  يعن  الكمثال ،إنمثا يعنث  تم إ  

  يثوري العثالم  والمخريات يثر وصثلت  إلثى مسثروى ال يميع   اءعمال واإليراإلات

المسثثثرهرف مثثثم يبثثثل  المنظمثثثة الروليثثثة للقيثثثا  ، ولكثثثم مثثثم الضثثثروري المرايعثثثة  

الرثثث  رسثثثاعر  علثثثى ر ثثثوير اءنشثثث ة والعمليثثثات المثثثل ري  رثثث  يثثثوري    المسثثثرمري 

 يلرى إلى رحسينها ور ويرها.  المخريات النهادية, مما 

          Derivativesالمشتقات المالية :سابعالملحق ال 
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عقثور ماليثة رشثرق ييمرهثا مثم ييمثة تصثول  هث  عبثاري عثمالمشتقات المالية  

 ..(وعمثالت تينبيثة والثذها والسثلع تسهه وسثنرات وعقثارات )حقيقية تو مالية تخرأل

باإلضثارة إلث  سثعر وشثرو  معينثة يثره  وركوم لرلك العقور الماليثة مثري زمنيثة محثرري

 172.والمشررأل البادعرحريرها عنر رحرير العقر بيم  رر  

المشثثرقات الماليثثة هثث  تحثثر تروات االحرمثثاإل مثثم المخثثا ر ولهثثا العريثثر مثثم صثثور 

 العقور المالية م لا

ا وه  عباري عم ارفاييات رعايرية، يمنح بمويبها البادع ) مصرر عقود الخيارات

ة تو الخيار ( الحق، ولي  االلرزاه، للمـشررأل ) المكررا بالخيار ( لبيع تو شراإل عمل

بضاعة تو تراي مالية بسعر محرر سلفاً ر  راري  مسرقبل  محرر تو ر  تأل ويت خالل 

 الفرري الزمنية المنرهية ر  ذلك الراري .

ا وه  عقور يره مم خاللها رسليه واسراله تصل مال  ر  ويت عقود المستقبليات

 محرر ر  المسرقبل ويرحرر السعر ويت إنشاإل العقر.

  عقور يره بمقرضاها ربارل مخا ر معينة ر  زمم محثرر بمخثا ر وه اعقود المبادلة

 تخرأل ر  زمم تخر.

وه  عباري عم ارفاييات رعايرية لشراإل تو بيع عملة تو بضاعة تو تراي  االعقود اآلجلة

 مالية معينة بسعر وراري  محرريم ر  المسرقبل.

 اتعريف المشتقات

عقور مالية ررعلق بفقرات خار  وه  اءروات المالية المشرقة وه  عباري عم  

 الميزانية وررنوا هذه العقور ورق  بيعرها ومخا رها وآيالها.

 اتعريف العقود المشتقة

ه  عقور رره بيم  رريم ويقرض  بمويبها ر بيت سعر سلعة ما ر  الويت      

 الحاضر على تم يره رسليمها بهذا السعر ال ابت ر  المسرقبل.

إم االسرفاري مم مزايا المشرقات تو ركبر خسادر يار  نريية الرعامثل بهثا هثو تمثر       

 يرويف على كيفية اسرخرامها كوسيلة لرخفيض المخا ر تو كاراي للمضاربة، لذا 

                                                 
  2003-الدار الجامعية  جامعة عين شمس–رة المخاطر عبد العال )د.طارق عبد العال حماد(، المشتقات المالية و إدا 172
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 رييا تم يروارر عنر برإل الرعامل ر  المشرقات ر  السو  عري مر لباتا

 مخا ر.ويور رنظيه راخل  بالبنوك يسمح بقيا  حيه ال -

وضع الضواب  الريابية المالدمة م ل وضع حر تيصى لحيثه رعثامالت الملسسثات  -

 المخرلفة ر  ميال المشرقات.

الرثثزاه الملسسثثات الماليثثة بمعثثايير المحاسثثبة واإلرصثثاب عثثم المعلومثثات المرعلقثثة  -

 بنشا ها ر  المشرقات. 

ة المخا ر المررب ثة يياه البنوك بركويم االحريا يات والمخصصات الالزمة لرغ ي -

 برلك المعامالت .

رثورير بنيثثة ركنولوييثثة مر ثثوري لريسثثير إرمثثاه عمليثثات الرسثثوية والمقاصثثة الخاصثثة  -

 بالمشرقات والر  ررسه بالرعقير.

ررع الثوع  باهميثة هثذه اءروات رث  السثو  والرعريثف بثالعقور القانونيثة الخاصثة  -

 بها. 

 رلك اءروات للبنوك والملسسات الريابية . رورير الكوارر البشرية المرخصصة ر  -

وبصثثفة عامثثة يمكثثم روظيثثف اءروات الماليثثة بشثثكل مبثثرد  بالسثثو  مثثم خثثالل  -

اسثثرخراه المشثثرقات البسثثي ة إلثثى تم يصثثل السثثو  إلثثى المسثثروى الراشثثر السثثرخراه 

 اءروات اءك ر رعقيرا.

لة لرخفيثف المخثا ر اسثرخرامها كوسثي إم ضرر المشرقات تو إراررها يعور إل  كيفية

ين ثثوأل عليهثثا الرعامثثل رثث  ميثثال  تو اءراي للمضثثاربة ونظثثرا للمخثثا ر العاليثثة الرثث 

اءسثوا  الماليثة مثم  المشرقات ركوم هناك ضروري لوضع بعض الضثواب  الرث  رقث 

 مخا ر المشرقات.

ويثثر انرشثثر اسثثرخراه المشثثرقات  حثثري ا كوسثثيلة لالحرمثثاإل مثثم المخثثا ر ويثثذكر      

ا تم تول عقور المشرقات هو ما عقره سيرنا موس  علي  الساله مع سيرنا شعيا راريخي

" يَثاَل إِن ِث  تُِريثرُ تَْم تُنِكَحثَك إِْحثرَى 27وير ذكره القرام الكريه ر  سوري القصص االي 
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نثِرَك َوَمثا تُِريثرُ تَْم اْبنَرَ َّ َهارَْيِم َعلَى تَم رَاُْيَرنِ   ََمانَِ  ِحَي   رَثإِْم تَرَْمْمثَت َعْشثراً رَِمثْم عِ 

اِلِحيَم". ُ ِمَم الصَّ  تَُشقَّ َعلَْيَك َسرَِيرُنِ  إِم َشاإل اَّللَّ

تنث  يمكثم روريثق بعثض العقثور   مويعرقثر  )ر.السثعار ( بعض المفكريم اإلسالمييم

 ً ولكم ميمع الفقث  اإلسثالم  السله(، عقور المسرقبليات م ل عقور  م) يعربرو   إسالميا

 ا مم العقور المرروضة شرعا.مازال يحرسبه

 : لجنة بازللثامنالملحق ا

لينثثة بثثازل هثث  لينثثة للريابثثة المصثثررية وهثث  اليهثثة الروليثثة الرثث  رضثثع معثثايير 

الريابثثثة المصثثثررية ،عبثثثاري عثثثم لينثثثة كونهثثثا محثثثارظو المصثثثارف المركزيثثثة لثثثرول 

وكنثرا ، وتعضثاإل اللينثة الحثالييم هثه بلييكثا  1974ميموعة العشثري رث  نهايثة عثاه 

وررنسثا وتلمانيثثا واي اليثثا واليابثثام ولكسثمبور  وهولنثثرا و تسثثبانيا والسثثوير وسويسثثرا 

 والمملكة المرحري وتمريكا.

وهذه اللينثة رابعثة لبنثك الرسثويات الرثابع للبنثك الثرول  ويثر تصثررت عثري ارفاييثات 

  االلرقثاإل الثرول  لمقيثا –رحثت عنثوام  IIللريابة عل  المصارف كثام تخرهثا بثازل 

و رهثثرف االرفاييثثة إلثث  رحسثثيم ورعثثه إراري المخثثا ر لرعزيثثز  –ومعثثايير رت  المثثال 

 السرقرار المال  لعالم  ،ور وير اسرخراه تروات مالية يريري ر  العمل المصرر .

يررت لينة بازل إرخال نظاه ييثا  رت  المثال المعثروف بارفاييثة 1988رف  عاه 

إ ار ييثا  مخثا ر االدرمثام بغثرض راسثي   لرت  المال وير مهر هذا النظاه لر بيق

مم اءصول المريحة ورق مخا رها وذلك %8معيار الحر االرن  لرت  المال بنسبة 

 173(.  I)بازل  1992بنهاية عاه 

ورثه رعثريل العريثر مثم بنثور االرفاييثة ومنهثا II  تصثررت بثازل   1996ورث  عثاه  

 .  2007وك بر بيقها  عاه ورلرزه البن %10الحر االرن  لرت  المال ليصل إل  

 العرير مم المزايا للبنوك م لا IIورقره ارفايية بازل 

                                                 
173 Enhancing corporate governance for banking -BASEL COMMITTEE ON  BANKING SUPERVISION

organizations-2005. 
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 المزير مم معرالت اءمام وسالمة النظاه المال  العالم . -

 ررعيه المنارسة بيم البنوك رولية النشا .  -

 مة للر بيق ر  البنوك.إلإررا  العرير مم المخا ر و إررا  نماذ  اخربار تك ر مال -

 عل  تهمية إراري المخا ر .الرركيز  -

 الرحسم المسرمر ر  يررات البنوك عل  رقييه المخا ر. -

اتفاقية تحرير تجارة الخدمات  ع:التاسالملحق 

 174المالية

له ررمكم الرول  المرفاوضة ر  يولة توريواأل والر  ره الروييع علث  الو يقثة  

رثرمكم، مثم االرفثا  علث  ،لثه  1994الخرامية بشانها ر  مراكق بالمغرا رث  تبريثل 

رولة  102بنور ارفايية الخرمات المالية ،وره إيراإل المزير مم المفاوضات حر  يامت 

علث  ارفاييثة الخثرمات  1997تعضاإل ر  منظمة الرياري العالمية بالروييع ر  ريسمبر 

 .1999المالية وارفق عل  برإل سريانها ر  تول مار  

 1997الية ر  ال ان  عشثر مثم ريسثمبر ولقر اخررمت مفاوضات الخرمات الم 

يثروال مثم االلرزامثات  56ر  منظمة الرياري العالمية وتسفرت هذه المفاوضثات عثم 

الخاصثثة الرثث  رم ثثل الرزامثثات سثثبعيم رولثثة عضثثوا رثث  منظمثثة الريثثاري العالميثثة ،كمثثا 

عضثثوا  16يادمثثة اسثثر نادية رم ثثل الرعثثريالت الرثث  ترخلثثت عليهثثا مثثم  16تسثثفرت عثثم 

 الرول  اءول  بالرعاية.بشام 

وره إلحثا  هثذه اليثراول ويثواده االسثر ناإلات بثالبروروكول الخثام  لالرفاييثة  

العامثثة بشثثام ريثثاري الخثثرمات ، ورثثرح البثثاا تمثثاه تعضثثاإل منظمثثة الريثثاري العالميثثة 

،ليبثثرت سثثريام  1999ينثثاير  29لالنضثثماه إلثث  ارفاييثثة الخثثرمات الماليثثة وذلثثك حرثث  

 . 1999را مم تول مار  االرفايية اعربا

وهكذا رثه الروصثل إلث  ارفثا  مرعثرر اء ثراف بشثام رثرح ي اعثات الخثرمات  

الماليثثة الرثث  رقثثرر ييمرهثثا بمليثثارات الثثروالرات ورثث  ظثثل اللثثوادح مرعثثرري اء ثثراف 

                                                 
المددؤتمر السددنوو الرااددع عشددر –تيريددر التدد ماا الماليددة علدد  الخنددوا ااوددلمية   تاادد (، أثدداتاادد ا أ.د. ميمدد  صددفوا  174

 .  2005-ااما اا العراية –للمؤوساا المالية ااولمية 
 



 
 

176 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

لمنظمة الرياري العالمية عل  تسا  مبرت الرولة اءول  بالرعاية ويغ ث  االرفثا  تك ثر 

ي رثثثث  الق اعثثثثات المصثثثثررية والرامينيثثثثة و اءورا  الماليثثثثة مثثثثم الريثثثثار%95مثثثثم 

 والمعلومات المالية. 

 مواد اتفاقية الخدمات المالية:   

 احروأل الملحق الخاص بالخرمات المالية عل  العناصر الراليةا

 النطاق والتعريف:           

 الخرماتااشرملت ارفايية رحرير الخرمات المالية عل  ميموعريم تساسيريم مم  

 خرمات الرامينية والخرمات ذات العالية بالراميماال -1

ه  رلك الر  رغ   الراميم عل  الحياي وراميم اءضرار وإعاري الراميم ، وخرمات  

 السماسري والوكالة والخرمات المساعري للراميم م ل الخرمات االسرشارية.

 الخرمات المصررية و يرها مم الخرمات المالية ا -2

رمات المصررية ررضمم كل الخرمات الرقليرية الر  رقرمها البنوك م ل يبول الخ

الورادع ،اإليراض بكل تشكال  ،وخرمات الررع وخرمات رحويل اءموال ومم 

الخرمات المالية االخرأل رياري الصرف اءينب  ،ورياري المشرقات ويميع تنواا 

راري اءصول وخرمات الرسوية اءورا  المالية ،واالكرراا ر  اءورا  المالية وإ

 والمقاصة ، والخرمات االسرشارية و يرها مم الخرمات المالية المساعري.

 كيفية تحرير تجارة الخدمات المالية:

يقصر برحرير الرياري الرولية ر  الخرمات تم يره ر بيق آليات الرياري  

وبحي   الخرمات،الرولية مرعرري اء راف عل  كل مم رياري السلع ورياري 

وبعر تم كانت المفاوضات السابقة يقرصر واالرفاييات،يخضعام معا لنف  اآلليات 

 العمل ريها عل  رياري السلع رق .

تما عم ارفايية رحرير رياري الخرمات ريره ذلك مم خالل ارخاذ اإليراإلات  

الالزمة لرسهيل وصول موررأل الخرمات اءيانا إل  اءسوا  المحلية ، وخفض 

 الرمييز بينهه وبيم المورريم المحلييم.مسروأل 

 االرفاييةاكيفية رنفيذ 
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رلرزه الرول الر  ويعت عل  االرفايية بام رقره الرزامارها ضمم ما يسم  باليراول 

 الو نية ورحرر ما يل ا

الق اعات الخرمية الر  روارق عل  رخول الشركات اءينبية للعمل بها ) النفاذ -1

 .إل  اءسوا (

اءول  بالرعاية والمعاملة الو نية  ةملة الرولاالسر ناإلات اءساسية لمبرت معا-2

 للق اعات الخرمية الر  الرزمت برحريرها.

ررعهر الرول اءعضاإل برقريه الرزامات ترقية ررالف مم ميموعة مم السياسات -3

بشانها واإليراإلات الر  ر بق عل  يميع الق اعات الخرمية الر  رقرمت بالرزامات 

تأل لي  ي اا روم  اءخر، ولكم يحق للرولة تم رحرر ييور ترقية رن بق عل  يميع 

 الق اعات الخرمية الر  رقرمت بعروض بشانها.

 175: الدمج المصرفيلعاشرلملحق اا

يعبر الرم  المصرر  عم ارحار بيم ملسسريم مصرريريم تو تك ر رحت إراري واحري  

كارثثة البنثثوك المشثثاركة رثث  رلثثك العمليثثة وظهثثور كيثثام .ويثثر يثثلرأل هثثذا الثثرم  إلثث  زوال 

  Consolidationمصرر  يرير ل  صفر  القانونية المسرقلة وهو ما ي لق علي 

تما إذا رررا علث  عمليثة الثرم  زوال تحثر البنثوك مثم الناحيثة القانونيثة وضثم  إلث   

زامارث  يبثل الغيثر البنك الرام  الذأل يمرلك كارة حقو  البنك المثرمو  ويلرثزه بكارثة الر

، مم ناحية تخرأل ير يكوم الثرم  يزديثا مثم خثالل  mergerري لق عل  رلك العملية 

رملثثثثك حصثثثثص مثثثثل ري مثثثثم تسثثثثهه الملكيثثثثة للبنثثثثوك وهثثثثو مثثثثا يعثثثثرف باالسثثثثرحواذ  

acquisition   . 

 ا يمكم رقسيه الرم  المصرر  العري تنواا ورقا لما يل 

 وفقا لطبيعة النشاط -أ

 المصرر  إل  ا يمكم رقسيه الرم  

    Horizontal Mergerالدمج األفقي - 
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وهثثو الثثرم  الثثذأل يثثره بثثيم بنثثوك رعمثثل رثث  نفثث  نثثوا النشثثا  تو تنشثث ة مرراب ثثة ريمثثا 

.ال  وذلثك المرخصصثة.كالبنوك الريارية تو بنوك االسر مار واءعمال تو البنوك  بينها،

 بزياري النصيا السوي  لها.

     Vertical Mergerالدمج الرأسي -  

 هو الرم  الذأل يره بيم البنوك الصغيري ر  المحارظات وبنك رديس  ر             

 المرم الكبرى تو العاصمة بحي  رصبح هذه البنوك الصغيري ورروعها امررارا         

 للبنك الكبير ويره ذلك بصفة خاصة ر  حاالت البنوك المرخصصة.        

  Conglomerate Mergerلط  الدمج المخت -   

 هو الرم  الذأل يره بيم بنكيم تو تك ر يعمالم ر  تنش ة مخرلفة بما يحقق        

 الركامل ر  اءنش ة بيم البنوك المنرمية.        

 وفقا للعالقة بين أطراف عملية االندماج -ب

 يمكم رقسيه الرم  المصرر  إل ا 

   Voluntary Mergerالدمج الطوعي  -

هو الرم  الذأل يره بموارقة كل مم إراري البنك الرام  والبنك المنرم  ومم  ثه يقثوه      

 البنك الرام  بشراإل تسهه البنك المنرم  تو القياه بشراإل تصول .

   Involuntary Mergerالدمج القسري  -  

بنثوك هو الثرم  الثذأل رليثا إليث  السثل ات النقريثة لرنقيثة اليهثاز المصثرر  مثم ال       

المرع ري تو الر  عل  وشك اإلرال  والرصفية حي  يره هذا النثوا مثم الثرم  بثيم بنثك 

 مرع ر وتخر نايح .

 Hostile Takeoverالدمج العدائي-  

هو الرم  النار  عم يياه تحر البنوك )البنك المغير ( باالسريالإل علث  تسثهه تحثر          

الهرماه بموارقثة إراري البنثك المسثرهرف مثم البنوك اءخرى ) البنك المسرهرف( ، روم ا

عرمثث  و البثثا مثثا يثثره روم موارقرثث  مثثم خثثالل عثثرض سثثعر مغثثرأل للمسثثاهميم تو عثثم 

  ريق شراإل اءسهه المباشري مم البورصة.

 مبررات ودوافع الدمج:      
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 الدوافع الداخلية -1

 رحقيق ورورات الحيه -1

 ورورات راخليةا -ت

وهثث  الناريثثة عثثم إمكانيثثة حصثثول البنثثوك المرميثثة علثث  الركنولوييثثا المصثثررية           

 .لرلك البنوكوالمالية المر وري والر  رعربر مم تهه وسادل زياري القرري الرنارسية 

 ا اإلراريةالورورات  -ا

الناريثثة عثثثم إمكانيثثثة اسثثثرق اا ترضثثثل الكفثثاإلات ورنميثثثة مهثثثارات وخبثثثرات المثثثرراإل 

،ورضال عم خلق إرارات مرخصصة ممثا يثنعك  اييابيثا علث  سثير العمثل  والموظفيم

 ورحسيم اإلنرايية وررع مسروأل اءراإل ورعه الريابة الراخلية.

 والروسعارحقيق مر لبات النمو  -  

يعثثر الثثرم  مثثم ترضثثل الوسثثادل للنمثثو والروسثثع خاصثثة رثث  حالثثة ضثثيق ن ثثا                   

رار المنارسثثة وانخفثثاض الثثوع  المصثثرر  وعثثره  رنويثثع اءسثثوا  المحليثثة نظثثرا الشثثر

 اءنش ة.

 الرارع الرنظيم ا -ر  

وهثثو تحثثر الثثروارع الهامثثة الرثث  رثثررع السثثل ات النقريثثة إلثث  الليثثوإل إلثث  الثثرم                  

المصرر  والرشييع علي  وذلك بغثرض رنظثيه اليهثاز المصثرر  بالصثوري الرث  رزيثر          

مثثم يورثث  ورثثرعه سثثالمر  وبمثثا يرثثواإله مثثع الر ثثورات الرثث  يمثثر بهثثا االيرصثثار القثثوم         

ً ويينبثث  حثثثر علثث  ال قثثثة ريثثث  ريمثثا لثثثو رركثثثت بعثثثض         و  هثثثزات مصثثررية رثثثل ر سثثثبيا

 الملسسات المصررية لرواي  مصيرها م ل اإلرال  تو الرصفية .

 موايهة حالة الرمصرف الزادرا -ر  

حي  يلرأل صغر حيه السو  المصرر  ر  بعض الرول يياسا بعرر الملسسثات        

راإل  وانخفثثاض اإلنراييثثة رثث  هثثذه اءسثثوا  وإهثثرار المصثثررية  ريثث  إلثث  عثثره كفثثاإلي اء

اإلمكانثثثات  وبالرثثثال  ررايثثثع رثثث  معثثثرالت العوادثثثر علثثث  روظيفثثثات واسثثثر مار البنثثثوك 

ومثثم  ثثه يصثثبح الليثثوإل إلثث   الثثرم  المصثثرر  مثثم تهثثه اإليثثراإلات الرثث  ، وعمالدهثثا
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ا ررخثثذها السثثل ات النقريثثة للحثثر مثثم عثثرر الملسسثثات المصثثررية بهثثرف رنقيثثة الق ثثا

 المصرر  ورفاريا للمصاعا المالية تو الرصفية الر  ير رعررض بعض البنوك.

 الدوافع الخارجية:-2

 عولمة الخدمات المالية:-أ

حيثث  تضثثارت ارفاييثثة رحريثثر الريثثاري رثث  الخثثرمات الماليثثة بعثثرا يريثثرا لضثثروري 

الثرول  االنرما  ، وذلك لما رفرض  رلك االرفايية مثم رثرح تسثوا  الخثرمات الماليثة رث 

مثم سثو  الخثرمات الماليثة علث  %95المويعة عل  هذه االرفايية والرث  رم ثل حثوال  

مسثروأل العثثاله ومثم  ثثه تصثبحت المنارسثثة عالميثة رثث  راخثل إيلثثيه الرولثة وخاريهثثا و 

تصبح الرم  تحر اءساليا الفعالة لررعيه البنوك لمراكزها ر  اءسوا  وموايهثة رلثك 

 المنارسة المحررمة.

رنام  ظاهري العولمة وركامل اءسوا  وانفراحها عل  بعضثها الثبعض ومثم  كما تم

 ه رشابك العاليات بثيم ت ثراف الرعامثل رث  رلثك اءسثوا  والبنثوك المخرلفثة وبالرثال  

رصبح البنوك الصغيري بصفة خاصة تك ر عرضة لمخا ر الرع ر و اإلرال  ومثم  ثه 

نثثات مصثثررية عماليثثة يثثارري علثث  حثثر الوسثثادل الرديسثثية إلنشثثاإل كياتيصثثبح الثثرم  

 موايهة رلك المخا ر والرغلا عليها.

 الثورة التكنولوجية:-ب

سثثاهمت ال ثثوري الركنولوييثثة رثث  ميثثال االرصثثاالت والمعلومثثات رثث  إعثثاري هيكلثثة 

الخرمات المالية حي  حر  رغيثر كبيثر رث  تعمثال البنثوك وتنشث رها  وتخثذت البنثوك 

ليثثة لثثه ركثثم رقثثوه بهثثا مثثم يبثثل والرثث  رحرثثا  إلثث  رريثث  إلثث  تراإل خثثرمات مصثثررية وما

اسثثر مارات ركنولوييثثة عاليثثة الركلفثثة ممثثا يعثثل  معثث  االريثثاه لالنثثرما   تحثثر الوسثثادل 

 الهامة لزياري يرري البنوك عل  ربن  برام  لزياري اإلنفا  االسر مارأل ر  هذا الميال. 

 الروارق مع المعايير الرولية ا - 

حيثث  يثثلرأل االنثثرما  إلثث  زيثثاري القاعثثري الرتسثثمالية للبنثثوك المنرميثثة ورعثثه مركزهثثا 

المال  بما يمكنها مم اسريفاإل المعايير الرولية م ل معايير لينة بثازل والخاصثة بكفايثة 



 
 

181 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

رت  المثثال وهثثو مثثا يمكنهثثا مثثم موايهثثة المخثثا ر ويزيثثر مثثم يثثرررها علثث  موايهثثة 

 ايهة رحريات العولمة.المخا ر ويزير مم يرررها عل  مو
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البنثثثثك اإلسثثثثالم  للرنميثثثثة ملسسثثثثة ماليثثثثة إسثثثثالمية روليثثثثة ، مثثثثم الملسسثثثثات       

المرخصصثثة لمنظمثثة المثثلرمر اإلسثثالم  .  ورعثثور ركثثري راسثثي  البنثثك إلثثـى المثثلرمر 

ه رث  كرارشث  )باكسثرام( ، 1970اإلسالم  ال ان  لوزراإل الخاريية الثذأل عقثر سثنة 

 الذأل توصى بإيراإل رراسة معمقة ر  هذا الصرر . 

ر تكر الفكري البيام الصارر عم الملرمر اءول لوزراإل مالية الرول اءعضثاإل الثذأل وي 

هثثـ )ريسثثمبر 1393يثثري )المملكثثة العربيثثة السثثعورية( رثث  شثثهر ذأل القعثثري  عقثثر رثث 

  ه(.1975تكروبر  20هـ )1395شوال  15البنك رسميا ر   ه( وارررح1973

 أهداف البنك 

رعثثه الرنميثثة االيرصثثارية والرقثثره االيرمثثاع  لشثثعوا الثثرول اءعضثثاإل والميرمعثثات 

 اإلسالمية ميرمعة ومنفرري ورقا لمبارئ الشريعة اإلسالمية. 

 الوظائف األساسية للبنك 

و  تمثثثوال المشثثثروعات ، ورقثثثريه إلرشثثثرمل وظثثثادف البنثثثك علثثثى المسثثثاهمة رثثث  ر

القروض للملسسات وللمشثاريع اإلنراييثة رث  الثرول اءعضثاإل ، باإلضثارة إلثى رقثريه 

المسثثثاعري الماليثثثة لهثثثذه الثثثرول رثثث  تشثثثكال تخثثثرى ء ثثثراض الرنميثثثة االيرصثثثارية 

 وااليرماعية 
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ومثثم بينهثثا  معينثثة،وعلثثى البنثثك تم يقثثوه بإنشثثاإل وإراري صثثناريق خاصثثة ء ثثراض 

وهثو يرثولى النظثاري  اءعضثاإل،  لمعونة الميرمعات اإلسالمية ر  الثرول  يثر صنرو

وللبنثثثك يبثثثول الورادثثثع ، ورعبدثثثة المثثثوارر الماليثثثة الخاصثثثة، علثثثى صثثثناريق اءمثثثوال 

 بالوسادل المناسبة . 

ومم مسلليات البنك تم يساعر ر  رنمية الرياري الخاريية للرول اءعضاإل والربثارل 

وخاصثة رث  السثلع اإلنراييثة ، ويقثره لهثا المسثاعري الفنيثة ويعمثثل  الريثارأل ريمثا بينهثا

لممارسثثة تنثثواا النشثثا  االيرصثثارأل والمثثال  والمصثثرر  رثث  الثثرول اإلسثثالمية  بقثثا 

 ءحكاه الشريعة اإلسالمية .

 العضوية في البنك  

ه  ال ثا وخمسثيم رولثة 2000ربرايثر  23بل  عرر الرول اءعضاإل ر  البنك برثاري  

ر  اءساس  للعضوية تم ركوم الرولة عضوا ر  منظمثة المثلرمر اإلسثالم  ، ، والش

 وعلى تم ركررا ر  رت  مال البنك ورقا لما يقرره ميل  المحارظيم . 

 رأس مال البنك 

رت  المال المصرب ب  سرة آالف مليوم رينار إسالم  مقسمة الثى سثت مادثة تلثف 

سثثالم  ، ورت  المثثال المكررثثا ريثث  سثثهه ، ييمثثة كثثل سثثهه منهثثا عشثثري آالف رينثثار إ

تربعة آالف مليوم رينار إسالم  ، يررع على مراحـل محثرري وبعمثالت يابلثة للرحويثل 

ه( بنثاإل علثى يثرار ميلث  1992هثـ )يوليثو 1413يقبلها البنك وذلك منذ المحره عاه 

 هـ ، تلف  مليوم رينار إسالم  . 1412المحارظيم ، وكام رت  المال حرى نهاية عاه 

)الرينار اإلسالم  وحري حسابية للبنك رعارل وحري مم وحرات حقو  السحا الخاصة 

 لصنرو  النقر الرول ( . 

 مقر البنك 

المقثثر الرديسثث  للبنثثك رثث  مرينثثة يثثري بالمملكثثة العربيثثة السثثعورية .  ويثثر رثثه إنشثثاإل 

نثك رث  مكربيم إيليمييم للبنك بناإل على يرار صرر عثم ميلث  المثريريم الرنفيثذييم للب
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هـ تحثرهما رث  مرينثة الربثا  بالمملكثة المغربيثة ، واآلخثر رث  كوااللمبثور 1413عاه 

 عاصمة ماليزيا . 

 السنة المالية 

 السنة المالية للبنك ه  السنة الهيرية )القمرية(. 

  اليرول الرال  صرر ر  الرقرير السنوأل للبنك عم ملشرات اءراإل االيرصارأل للرول

 اءعضاإل بالبنك
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بالبحريم ،رلبية لرعوي البنوك والملسسات المالية اإلسالمية  2001ر  مايو   إلتنش

الر  عبرت عم حايارها لر ثوير ومرابعثة الصثناعة الماليثة اإلسثالمية والقيثاه برعايثة 

وم الملسسثثثات الماليثثثة اإلسثثثالمية ورو يثثثق العاليثثثة بينهثثثا ورعمثثثا لقواعثثثر العمثثثل دشثثث

المية لملسسثثارها ورورهثثا الرنمثثوأل ورحقيقثثا المصثثرر  اإلسثثالم  ولراكيثثر الهويثثة اإلسثث

لمصثثالح اءعضثثاإل رثث  موايهثثة الصثثعوبات والرحثثريات المشثثرركة والعمثثل علثث  نشثثر 

 صوري صحيحة عم العمل المال  اإلسالم  .

ويرم ل الهيكل الرنظيم  للميل  ر  اليمعيثة العموميثة للميلث  وهث  تعلث  سثل ة 

ويلث  ذلثك ميلث  إراري مكثوم مثم  العثاه،ورضه يميع البنوك رحت عضوية الميلث  

 ه ا وملسسات ماليةبنوك  ةيم لوم رسعرسعة تعضاإل 

البنثثك اإلسثثالم  للرنميثثة وهيدثثة المحاسثثبة والمرايعثثة للملسسثثات الماليثثة اإلسثثالمية 

 ه ميموعثثة رلثث  البركثثة ، بيثثت الرمويثثل الكثثوير  ، بنثثك البحثثريم رادمثثيم،كعضثثويم 

ف البحريم الشامل، بنثك بثنيالريق اإلسثالم  اإلسالم  ، بنك إساله  ماليزيا ، مصر

 ،و ميموعة بنك النيليم بالسورام.

ويرت  ميل  اإلراري الشي  صالح كامل ردي  ميموعة رل  البركثة ، ثه يثار  بعثر 

ذلك سكررارية الميل  ويرتسثها اءمثيم العثاه للميلث  ، علمثا بثام ميلث  اإلراري يثر 

يذية بصالحيات محرري بهرف رفعيثل تعمثال اخرار بيم تعضاد  تربعة يشكلوم لينة رنف

اءمانة العامة ورقوه مقاه الميل  ر  مرابعثة ووضثع سياسثات اءمانثة العامثة  ورررثع 

 60روصثثيارها و يرارارهثثا للمصثثارية مثثم الميلثث ، ويثثر وصثثل عثثرر اءعضثثاإل إلثث  

 .2003عضوا عاه 

 أهداف المجلس:

وكثثذلك بيثثام تهثثه المعثثامالت  العمثثل علثث  الرعريثثف بالخثثرمات الماليثثة اإلسثثالمية-1

 المصررية اإلسالمية.

 ر عل  نشر المفاهيه والقواعر واءحكاه المرعلقة بالخرمات المالية اإلسالمية .يالراك -2
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العمثثثل علثثث  رنميثثثة ور ثثثوير الصثثثناعة الماليثثثة اإلسثثثالمية رثثث  يميثثثع رول العثثثاله  -3

مشابهة ر  الميثاالت رعزيز الرعاوم بيم تعضاإل الميل  والملسسات ال-4اإلسالم  .

 الر  رخره اءهراف المشرركة بالوسادل المراحة .

العمل عل  رورير المعلومات المرعلقثة بثالبنوك اإلسثالمية والهيدثات اإلسثالمية ذات  -5

 الصلة.

العمل علث  رعايثة مصثالح اءعضثاإل وموايهثة الصثعوبات والرحثريات المشثرركة  -6

 ه البعض.ورعزيز الرعاوم ريما بيم اءعضاإل بعضه

 وسائل تحقيا األهداف:

والموسوعات الفقهيثة المصثررية  والروريات،والكرا،  الرعريفية،إصرار النشرات  -1

 والرراسات والبحو .

عقر الملرمرات والنروات والمحاضثرات واللقثاإلات وورق العمثل لرحقيثق تهثراف  -2

 الميل .

الخاصثثة بثثالبنوك والملسسثثات  مالقثثوانيالرعثثاوم مثثع اليهثثات المخرصثثة إلصثثرار  -3

 المالية اإلسالمية والهيدات اإلسالمية ذات الصلة .

 رشييع إصرار اءروات المالية الحكومية و ير الحكومية . -4

إنشاإل ياعري معلومات لرقريه رسالة الميل  والعمل المال  وااليرصثارأل اإلسثالم   -5

 بصوري يوية ورعالة مم خالل وسادل الرقنية المراحة.

المشاركة ر  إعثرار بثرام  للرثرريا لررثع المسثروأل المهنث  للعناصثر العاملثة رث   -6

 الحقل المصرر  والمال  واإلسالم .

 

صارر عم الميل  العاه للبنوك والملسسات المالية  البيان  الرال *اليرول 

المال  اإلحصاد  للملسسات المالية اإلسالمية برول ميل   راإلسالمية، الرقري

 البحريم. 2003 -1998م الخليي  الرعاو

ويوضح نمو الصناعة المالية اإلسالمية مثم خثالل تبثرز الملشثرات الماليثة رث  رول   

 .2003 -1998ميل  الرعاوم الخليي  ر  الفرري مم 



 
 

187 

بحث مقدم لجائزة األمير محمد بن 

 وفاء عبد العزيز شريف_____________________________فيصل

 

 

 

 

 )المبال  بمليار روالر تمريك (

 

 الملشر

 

معرل النمو السنوأل  2003 1998

 المروس 

 12.28 3.4 2.1 رت  المال

 12.48 6.8  حقو  الملكية

  23.9 49.5 22.5 حيه  اءصول

 26.42 39.8 7.2 حيه الورادع 

 24.74 43.5 19.5 حيه االسر مارات 

 19.68 1.3 مليوم  632 صار  اءرباب 
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رقريه الحلول النابعة مم  بهرف راعالً  تصيالً  الحياي المعاصري وااليرهار ريها ايرهاراً 

 الررا  اإلسالم  والمنفرحة على ر ور الفكر اإلسالم ".

وان اليا مم روب باله مكة المكرمة ارخذت منظمة الملرمر اإلسالم  يملة مم 

اإليراإلات القانونية والرنفيذية بهرف وضع اإل ار القانون  واإلرارأل لرحقيق إراري 

ق  اإلسالم  رلرق  ري  ايرهارات رقهاإل المسلميم القاري المسلميم بإنشاإل ميمع للف

وحكمادهه لك  رقره لهذه اءمة اإليابة اإلسالمية اءصلية عم كل سلال ر رح  

 مسريرات الحياي المعاصري.

مقر الميمع هو مرينة يري )المملكة العربية السعورية(، ويره اخريار تعضاد  

لعاله اإلسالم  واءيليات المسلمة ر  وخبراد  مم بيم ترضل العلماإل والمفكريم ر  ا

الرول  ير اإلسالمية ر  يميع رروا المعررة )الفق  اإلسالم ، العلوه، ال ا، 

 االيرصار، ال قارة، ...إل (. 

وير انعقر الملرمر الراسيس  لميمع الفق  اإلسالم  الرول  ر  مكة المكرمة ريما 

ه(، وبانعقار الملرمر 1983مم يونيو  9-7هـ )1403مم شعبام  28-26بيم 

الراسيس  تصبح الميمع حقيقة وايعة باعرباره إحرى الهيدات المنب قة عم منظمة 

 الملرمر اإلسالم . 

ويبل  عرر الرول المشاركة بالميمع  ال  وتربعوم رولة مم بيم سبع وخمسيم 

تم رولة مم لة بواحر تو تك ر مم خيري علماإل الفق  اإلسالم  مم تبنادها، وله يفت 

يسرعيم الميمع بالعرير مم الخبراإل المميزيم ر  مياالت المعررة اإلسالمية وشرى 

المعارف والعلوه اءخرى، وذلك مم تيل رحقيق إراري اءمة اإلسالمية ر  الوحري 

نظرياً وعملياً ورقاً ءحكاه الشريعة السمحة، ولرسرعير اءمة بالرال  رورها الحضارأل 

يروم عري حملت ريها نبرا  الرقره ويارت ريها حركة الذأل اض لعت ب  على مرى 

 الراري  اإلنسان  على كارة المسرويات.
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هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية -د   
179: 

www.aaoifi.com 

للمحاسثثبة هثث  هيدثثة روليثثة إسثثالمية  يثثر هاررثثة للثثربح رسثثهه رثث  إعثثرار معثثايير 

 بالبحريم.1990والمرايعة الخاصة بالملسسات المالية اإلسالمية راسست عاه   

 وير تنشات لرحقيق اءهراف الراليةا

الحوكمة بالملسسات المالية اإلسثالمية  ر وير تراإل تنش ة المحاسبة والمرايعة و -1

 بما يرماش  مع المعايير الرولية وبما يرفق مع الشريعة اإلسالمية.

نشثثر الحقثثادق والبيانثثات والقثثواده والرقثثارير الصثثحيحة عثثم الملسسثثات الماليثثة  -2

 اإلسالمية.

روارثثق وانسثثياه السياسثثات المحاسثثبية المربعثثة والم بقثثة رثث  الملسسثثات الماليثثة  -3

 اإلسالمية مع السياسات المحاسبية العالمية.

 ة اإلسالمية.ر وير كفاإلي ويوري تراإل المرايعة المرعلقة بالملسسات المالي -4

الريثثث  بمسثثثروأل الملسسثثثات الماليثثثة اإلسثثثالمية مثثثم خثثثالل روحيثثثر  ثثثر  إعثثثرار  -5

 الحسابات الخرامية .

االسثر مار اإلسثالم  ورينثا تأل مخالفثة رث   اإلسثالمية رث رحقيق هرف الشريعة  -6

 الر بيق.

ة رحقيثثق إمكانيثثة مقارنثثة القثثواده والحسثثابات الخراميثثة المنشثثوري للملسسثثات الماليثث -7

 اإلسالمية مع تأل ملسسات مالية رقليرية.

                                                 
هيئة المياوخة  المراجعة للمؤوسداا الماليدة ااودلمية، معدايير المياودخة  المراجعدة  الضدوااس للمؤوسداا  179

–المنامدة الخيدرين  -صاد  عدن الهيئدة –النص الكام  للمعايير  -مكتخة الخنك ااولم  للتنمية اج ة-المالية ااولمية
 . 2003يو يو  
 

 

http://www.aaoifi.com/
http://www.aaoifi.com/
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العمثثل علثث  ررثثع الراهيثثل العلمثث  والعملثث  والفقهثث  للمحاسثثبيم والمثثرايعيم رثث   -8

رث   ةالملسسات المالية اإلسالمية مم خالل بعض الرورات ومنح شهارات مرخصصث

 .  CIPA المحاسبة اإلسالمية

 اإلسالميةر:دليل حوكمة المصارف ثاني عشالملحق ال     

 ضواب  الحوكمة للمصارف اإلسالمية -ت

 سررارييية حوكمة المصارف اإلسالميةا -ا

 ضوابط الحوكمة للمصارف اإلسالمية: -أ

حوكمة المصارف اإلسثالمية هث  إسثررارييية شثاملة ررسثه هيكثل عمثل المصثارف 

اإلسثثالمية رثث  إ ثثار اسثثرخراه  نظثثاه تخاليثث  وإرارأل ومحاسثثب  ومثثال  رشثثير يلهثثل 

ايرصاريات هذه المصارف إل  ايرصار السو  ويرحول بااليرصار اإلسثالم  لاليرصثار 

الرنارسثثث  ويقضثثث  علثثث  الفسثثثار ويحقثثثق االسثثثرقرار والنمثثثو بمثثثا يرفثثثق مثثثع الشثثثريعة 

 اإلسالمية.

 الركادز اءساسية للحوكمة ه ا 

 المسدولية والمساإللة والعرالة والشفارية              

 ز مم خالل عري ضواب  للعمل وه  كمايل اورحقق هذه الركاد   

ناسثثثا مثثثع سثثثمعة رتأل إربثثثاا السثثثلوك اءخاليثثث  مثثثم العثثثامليم بمثثثا ي االنضثثثبا ا -1

 المصارف اإلسالمية.

 اإلسالمية.تأل رقريه صوري حقيقية ليميع عمالإل المصارف الشفاريةا  -2

 بالمصرف.رل ر ع  سير العمل تأل ال روير را يرات وضغو   االسرقالليةا -3

 واإلراري المهنيثة المصثرف إراري تأل إمكانية رقييه ورقرير تعمثال ميلث  المساإللةا -4

  ب .

 .صرفتأل ويور مسدولية تماه يميع اء راف ذوأل المصلحة ر  الم المسدوليةا -5

تأل ييثثثا احرثثثراه حقثثثو  مخرلثثثف الميموعثثثات تصثثثحاا المصثثثلحة رثثث   العرالثثثةا -6

 .صرفالم
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لهثثا رور  اإلسثثالمية كملسسثثة  يثثةا تأل النظثثر إلثث  المصثثارف المسثثدولية االيرماع -7

 . الميرمعات اإلسالمية ايرماع  ر 

 

 إستراتيجية حوكمة المصارف اإلسالمية-ب

ه  اسررارييي  عامة شاملة ررناول العرير مم اليوانا المصررية ورحاول إييار   

إلييار ضواب  عمل خ ة عمل مركاملة مم خالل  عري اسرراريييات مرخصصة 

 .اإلسالميةللمصارف 

 ورركوم إسررارييية حوكمة المصارف اإلسالمية مم االسرراريييات اآلريةا

 

 أوال:إستراتيجية التطوير اإلداري .

اإلسثالم  ويعثر  يعربر الر وير اإلرارأل مم  اءبعار الهامة ر  ر ثوير العمثل المصثرر  

 الر  رواي  العمل المصرر  اإلسالم . لبنة تساسية ر  موايهة الرحريات المرعرري

 و إسررارييية الر وير االرراأل رقوه عل  تربع ركادز تساسية وه    كما يل ا 

 ر وير العمل اإلرارأل والهيكل اإلرارأل ووضوب خ و  السل ة و المسدولية. -ت

 الرخ ي  االسرراريي  لعمل المصرف. -ا

 اءراإل الرياب  الفعال. - 

 ب  الفعال.اءراإل المحاس -ر

 

 :تطوير العمل اإلداري والهيكل اإلداري ووضوح خطوط السلطة و المسئولية-أ

 

يقصر بر وير العمل اإلرارأل ررع كفاإلي تراإل اإلراري ر  المصرف اإلسالم ، والسع  لررع 

 الخ واتاتراإل هذا العمل مم خالل العرير مم 

 القيارية بخاصة.العمل عل  اخريار العناصر المرميزي للعمل وللموايع  -

وخلثق روب رريثق العمثل والبعثر وبعثض، العمل عل  الرواصل بثيم العثامليم بعضثهه  -

 عم الم امع والمكاسا الشخصية.

بمثثا ييعثثل العمثثل يرسثثه بالمرونثثة  الرنظيمثث  للمصثثرفالعمثثل علثث  ر ثثوير الهيكثثل  -

 لقرارات.ويرحرر مم خالل  النقا  المركزية للسل ة و المسدولية و ارخاذ ا والر ور،
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 م.ورحرير كارة اءروار الر  يقوه بها العامل -

 وضوب خ و  السل ة و المسدولية عل  كارة المسرويات . -

انسياا المعلومات ر  ينوات االرصثال علث  كارثة المسثرويات بحيث  ررثوارر المعلومثة  -

 المناسبة بالكه المناسا ر  الويت المناسا لرأل مرخذأل القرار ر  شفارية رامة.

الرراية و اإللماه المسرمر والراده بكارة  المرغيرات العالمية ر  عثاله المثال وااليرصثار  -

بما ييسر رصور الرلية المسرقبلية للمصرف ورسه رسالر  ورحرير نقا  القوي والضعف 

 ر  كل ويت.

القرري عل  ارخاذ القرارات اإلسررارييية بما يرناسا مع بيدة اءعمال المرغيثري للعمثل  -

 لمصرر  .ا

 العمل الراده عل  حسم اسرغالل الموارر و ضب  الركاليف ر  المصرف. -

 التخطيط االستراتيجي لعمل المصرف.-ب

 ويعربر الرخ ي  االسرراريي  هو اءسا  ر  نياب عمل المصرف رهو يهره بما يل ا

مثم خاللث   رحرير رويهات المصرف وه  رم ل رسالر  الر  يسع  لرحقيقها والثرور الثذأل يهثرف -

رث  رنميثة  اً رحقيق النياب وعل  مسروأل المصارف اإلسالمية نير تم هذه الرسالة ررسع لرلعا رور

 الميرمع ككل مثم خثالل رعثه المشثروعات الرنمويثة وااليرصثارية الرث  رخثره الميرمثع ورحقثق حثالً 

لمشاكل ك يري رواي  الميرمثع اإلسثالم  إلث  يانثا الثرور  الرديسث  رث  رحقيثق ربحيثة المصثرف 

 ونياح  ونموه .

رحرير اءهراف ال ويلة المرى والقصيري المرى ورسمها بصوري رييقة يابلثة للرحقيثق مثع مراعثاي  -

 الموضوعية والوايعية والقابلية للفهه.

والرحثريات رث  البيدثة الراخليثة والخارييثة للمصثرف و هثذه رحرير نقا  القوي والضعف ،الفثرص  -

 (.SWOTالخ وي مم الخ وات الهامة والر  يمكم اسرخراه تروات رحليلية) م ل  

 رحرير البرادل المخرلفة تماه المصرف اإلسالم   بعر رراسة كارة اليوانا. -

المصثرف اإلسثالم  الماليثة رسه االسرراريييات والخ   لرنفيذها ورب ها رب ا محكمثاً باهثراف  -

 وااليرصارية وااليرماعية والرينية.

رحريثثثر مراحثثثل وخ ثثثوات و زمثثثم رنفيثثثذ الخ ثثث  واالسثثثرراريييات مثثثع وضثثثع رخ ثثثي  مركامثثثل  -

 لرخصيص الموارر.

بناإل ياعري معلومات ررسه بالشفارية رساعر عل  ارخاذ يرارات رعالة مم خالل انسياا المعلومثات  -

 صال.ر  كارة ينوات االر
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رقثثوه اإلراري العليثثا بروزيثثع  اءروار مثثم مسثثدوليات و سثثل ات علثث  العثثامليم)رخ ي  الهيكثثل   -

الرنظيمثث ( مثثع مراعثثاي الكفثثاإلات والخبثثرات تو بمعنثث  توضثثح وضثثع الريثثل المناسثثا رثث  المكثثام 

 المناسا ،وبنوا مم العرالة ورفضيل المصلحة العامة.

يمكثم مثم مقارنثة   اءراإل الفعلث  بالمعثايير والمقثايي   ونظثاه    مقثايي  لثألراإل وضع معايير و -

 الموضوعة.

 وضع نظه للحوارز واليزاإلات يرسه بالعرالة والشفارية. -

 الرقابي الفعال. األداء-ج     

اءراإل الرياب  ر  المصارف اإلسالمية ياخذ تبعارا مرعرري وكارة هذه اءبعار بحاية لمرايعة 

هنثا عثم الريابثة الراخليثة للمصثارف اإلسثالمية رقث  لرحقيثق تهثرارها ور وير ولم يكثوم الحثري  

ولكن  ساحاول روضيح اءبعار االخرأل للريابة بخالف السابقة والرث  هث  تيضثا رحرثا  لمرايعثة 

  ور وير وإعاري نظر.

 و رنقسه الريابة ر  المصارف اإلسالمية إل   ال ة تنواا مم الريابةا

 العمل ورحقيق اءهراف.الريابة الراخلية عل  تراإل  (1

 الريابة الشرعية ومرأل االلرزاه بمبارئ الشريعة اإلسالمية. (2

ريابة البنك المركزأل المفروضة عل  المصارف اإلسالمية كاحثر المصثارف العاملثة رث   (3

 الق اا المصرر  ر  الرولة. 

 ( الرقابة الداخلية علي أداء العمل وتحقيا األهداف1

راإل رث  الرعثرف علث  رريثة ر بيثق االسثرراريييات والخ ث  يكمم  رض الريابة ورقييه اء

بما يحقق رويهات و ايات وتهراف المصرف اإلسالم  وبمعنث  تخثر مقارنثة اءراإل الفعلث  

 بالمعايير الموضوعة لقيا  اءراإل.

ركوم خ وات الريابة الراخلية الر  رمكم مم محاسبة المقصر وركريه الم يا مثم  و

 خالل الرال ا

 مرايعة مقايي  ومعايير اءراإل الموضوعة ضمم عملية الرخ ي . -

 رحرير مراحل عل  مرر مرقاربة لمرايعة اءراإل  ورصحيح اءخ اإل. -

 م ابقة العمل  بمعايير اءراإل الموضوعة ر  عملية الرخ ي . -

 مقارنة اءهراف المخ  ة بالنراد  المحققة. -

 دوليات والسل ات .مرايعة الهيكل الرنظيم  لرحرير المس -
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رحرير يوانا اإلخفا  والقصور ورحرير المسدول عنها ر  إ ار مم العرالة  -

 والشفارية.

المقصثر مثم خثالل رحريثر وايعث   للمنيز وميازايرقريه   الحوارز المناسبة  -

 لحيه الرقصير ومراعاي السل ات والمسدوليات ومراعاي العوامل الخاريية.

ة مثثم خثثالل نقثثا  الريابثثة علثث  كارثثة المسثثرويات الريابثثة عمليثثة مرواصثثل -

 .الرنظيمية

       

 ( الرقابة الشرعية ومدي االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية.2  

االيرصثارأل اإلسثالم   الريابة الشثرعية مثم الموضثوعات الرث  شثغلت اءرا 

منهثا ،و ال يخفى تم الريابة الشثرعية ضثروري حيويثة للمصثارف اإلسثالمية، لرعثرف 

ما يحل لها وما يحره عليها مم المعامالت، ورق تحكاه الشريعة اإلسالمية ويواعثرها، 

وحرى ي مثدم المسثلموم المرعثاملوم معهثا تنهثا ر بثق المبثرت الثذأل يامثت علثى تساسث  

 على وي  مرض شرعاً.

البر للريابة الشرعية مم ر وير لرورها لموايهة توي  القصثور والرحثريات و

 ا ر  الفصل السابق وذلك مم خالل مايل االر  رعرضت له

راهيثثثل تعضثثثاإل هيدثثثات الفرثثثوأل والريابثثثة الشثثثرعية رثثثاهيال مصثثثرريا محاسثثثبيا -    

باإلضثثارة إلثث  الراهيثثل الشثثرع  و الفقهثث  ورثث  ظثثل  يثثاا الضثثواب  الموضثثوعية 

لممارسة عمل الريابة الشرعية ممارسة مهنية رإننا نلير ايرراب" تم ررول  هيدة مم 

وية رث  الهيدثات الشثرعية" الهيدات المرخصصة إصرار شثهاري رسثم  "شثهاري عضث

آلأل   CPAعلثث   ثثرار الشثثهارات الروليثثة الرثث  رمثثنح للزمالثثة رثث  الرحليثثل المثثال  

شثثخص يعمثثل رثث  هثثذه المهنثثة ومثثم الممكثثم تم ركثثوم معرمثثري مثثم ميمثثع الفقثث  

 اإلسالم  الرول  بيري عل  سبيل الم ال" .

اإلخثالص والعمثل توال البر تم يرسثه القثاده بالمهنثة بصثفات الشثفارية والنزاهثة و -   

وتخيرا لوي  هللا رعال   وال يرعامل مع مهنر  كميرر مهنث  بثل هث  رسثالة يخثره بهثا 

 المسلميم الرا بيم بالرعامل مع ما يرفق مع الشريعة اإلسالمية .
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"البثثر مثثم رمهثثيم مهنثثة الريابثثة الشثثرعية علثث   ثثرار مهنثثة المرايعثثة الخارييثثة  -  

ة الشثثرعية ورضثثيف إليهثثا تبعثثارا يريثثري وهامثثة رع ثث  والرثث  ررشثثاب  مثثع مهنثثة الريابثث

مهنة الريابة الشرعية نوعاً مم المهنيثة المحاسثبية والماليثة والشثرعية المفيثري لنيثاب 

 الريابة المصررية".

اسرقاللية تعضاإل هيدة الفروأل والريابة الشرعية وهذه االسرقاللية للريابة الشرعية  - 

والمصثثرايية علثث  ررثثاوى هثثذه الهيدثثة بالمصثثرف  لهثثا تكبثثر اء ثثر علثث  إضثثفاإل ال قثثة

 وبصوري تر  للموضوعية والحيارية .

البر مم ويور مريعية عليا لهيدات الفراوى الشرعية م ل )ميمع الفق  الرول  رث  -  

الميلثث  الشثثرع  للمعثثايير الرثثابع لهيدثثة  -ميلثث   الخثثرمات الماليثثة بماليزيثثا-يثثري 

ليثة  اإلسثالمية بثالبحريم(، رضثع ميموعثة مثم المحاسبة والمرايعثة للملسسثات الما

 ميال الفروأل ر  المعامالت المصررية محثروراً حيه الخالف ر  المعايير الر  ريعل 

ومسثثاحة االرفثثا  تكبثثر تو بمعنثث  تخثثر روحيثثر الفرثثوأل ،رثث  ظثثل يضثثايا رقهيثثة ررعلثثق 

 بالمعامالت المصررية رحير الفقهاإل وررعو لمزير مم الخالف  .

-ياوا اليهات الريابية مثع المرغيثرات الحري ثة والمرعثرري)م لا الرثور البر مم ر - 

 تروات الهنرسة المالية( والبر مم البح  عم حلول رقهية ررفق والشريعة اإلسالمية.

"ضروري إصرار موسوعة ايرصارية إسالمية رضه كل ما رحرا  إليهثا المصثارف  - 

 والملسسات المالية اإلسالمية وركوم مريعاً للفروى".

اللقثثثثاإلات الروريثثثثة بثثثثيم تعضثثثثاإل الهيدثثثثة وتعضثثثثاإل ميلثثثث  اإلراري والمثثثثريريم  - 

 بالمصرف وربارل اءركار والمنايشات.

لمصنارف اإلسنالمية كأحند المصنارف رقابة البنك المركزي المفروضنة علني ا (4

 العاملة في القطاع المصرفي في الدولة. 

رخضثثع المصثثارف اإلسثثالمية ضثثمم الملسسثثات الماليثثة العاملثثة رثث  الرولثثة  

لريابثثة البنثثك المركثثزأل بثثنف  الشثثرو  والقيثثور والرعثثامالت الرثث  رخضثثع لهثثا البنثثوك 

عره ركارل ر  الفرص ر  السو  المصرر  رالمصثارف اإلسثالمية  ئالرقليرية مما ينش

 لها  بيعة خاصة ومحررات شرعية رحكه عملها ال روير ر  المصارف الرقليرية .
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بثيم  الركثارل والعرالثةولذا رام هناك عري ايرراحات ررم  إل  إييار نوا مثم   

 المصارف الرقليرية والمصارف اإلسالمية وه  كما يل  ا

اإل إراري خاصثثة   للمصثثارف اإلسثثالمية بالبنثثك المركثثزأل، رهثثره هثثذه " إنشثث-

اإلراري بمرابعة تنش ة البنك المركزأل ورقوه بالريابة عليها ورضثه هثذه اإلراري 

كفاإلات لريها خبرات خاصة بقثوانيم ومحثررات المصثارف اإلسثالمية ومعررثة 

 اإلسالمية".رامة بقواعر الرعامالت المالية 

نمثاذ    خاصثة   للبنثوك اإلسثالمية ررفثق مثع  سيالت و  ضروري   ويور  - 

 تنش ة المصارف اإلسالمية.

ضثثروري مراعثثاي نسثثا االحريثثا   النقثثرأل والسثثيولة ورعثثريلها ورخفيفهثثا بمثثا  -

 يرفق وظروف المصارف اإلسالمية.

عل  البنك المركثزأل  رسثهيل إيثراإلات رثرح المصثارف اإلسثالمية ورروعهثا - 

 كبير مم المرعامليم. المخرلفة لخرمة ي اا

 األداء المحاسبي الفعال-د

الفعثال هثو تحثثر تروات الريابثة الفعالثة ،ومثثم تهثه الثرعاده الرثث    اءراإل المحاسثب 

سثثاهمت ورسثثهه رثث  رعثثه اءراإل المحاسثثب  للمصثثارف اإلسثثالمية معثثايير المحاسثثبة 

والمرايعثثة اإلسثثالمية الرثث  تصثثرررها هيدثثة المحاسثثبة والمرايعثثة للملسسثثات الماليثثة 

لسسثات الماليثة اإلسثالمية اإلسالمية)بالبحريم ( ورسع  هيدة المحاسبة والمرايعة للم

بعثثر إعثثرارها إلثث  تم ركثثوم هثثذه المعثثايير م بقثثة مثثم الملسسثثات الماليثثة اإلسثثالمية 

 ومعرمري مم الملسسات المالية الرولية.

إم ويثثثور معثثثايير محاسثثثبة ومرايعثثثة موحثثثري وم بقثثثة رثثث  يميثثثع المصثثثارف  

الماليثثثة مثثثم المصثثثرايية و ال قثثثة رثثث  صثثثحة القثثثواده  ااإلسثثثالمية سثثثوف يضثثثف  مزيثثثرً 

المنشثثثوري والمعلومثثثات والبيانثثثات الصثثثارري عثثثم المصثثثرف ،كمثثثا تم هثثثذه المعثثثايير 

الموحثثري سثثوف رسثثهه رثث  رعثثه ارخثثاذ القثثرارات والرخ ثثي  لعمثثل المصثثرف بصثثوري 

 رييقة، ويمكم تيضا مم مقارنة القواده المالية بيم المصارف اإلسالمية.
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الشثرعية المرعلقثة   بالمصثارف إم روحير المعايير المحاسثبية و مخرلثف المفثاهيه  

اإلسالمية هو تمر محمور ويهور هيدات الريابثة الشثرعية علث  المصثارف اإلسثالمية 

 له  يهور  يبة مشكوري ر  إ ار رعه مزير مم النياب والمصرايية لهذه المصارف.

ن  النيثثثاب لهثثثذه المعثثثايير والقبثثثول الثثثرول  رنقرثثثرب بعثثثض اليهثثثور سثثثو حرثثثى ير    

 يةااالخرأل الرال

 الروارق مع معايير المحاسبة والمرايعة الرولية وبما يرفق مع الشريعة اإلسالمية. -

"معايير المحاسبة الرولية رلق  يبوال مم كارثة الملسسثات الماليثة وااليرصثارية رث  

العاله والبر تم ركوم معايير المحاسبة اإلسثالمية ررفثق معهثا"حرى رحظث  بثنف  القبثول 

عالميثثا وبخاصثثة تم رعثثامالت المصثثارف اإلسثثالمية رريثث  إلثث  العالميثثة ، وبثثذلك ركثثوم 

 وسرعة رهه مم كارة الملسسات اإلسالمية والرولية .  لهذه المعايير يبول و اسريعاا

 تهمية االهرماه بمعايير المرايعة اإلسالمية -

وه  تيضا البر تم ركوم مرسقة مع تساليا الررييق الر  رربعها الملسسثات الروليثة 

مثثثم ال قثثثة علثثث  موضثثثوعية واسثثثرقاللية عمليثثثات المرايعثثثة رثثث   اوممثثثا يضثثثف  مزيثثثرً 

 المصارف اإلسالمية.

إم اسثثركمال معثثايير المحاسثثبة والمرايعثثة اإلسثثالمية رثث  ااالسثثركمال والر ثثوير للمعثثايير-

ضوإل المحررات الر  ذكرت والر وير والرحري  المسرمر لها مع ما يسثرير مثم مرغيثرات 

مثثم النيثثاب لعمثثل المصثثارف اإلسثثالمية،  اعالميثثة وايرصثثارية وماليثثة،  سثثوف يكفثثل مزيثثرً 

مثثم النيثثاب رثث  الرخ ثثي  بصثثوري  اً رثث  يوادمهثثا المالية،ومزيثثرمثثم ال قثثة والو ثثو   اومزيثثرً 

تك ر رية مم خالل معلومات ررسه بالشفارية و اإلرصاب، ونخ و بها خ وات نحثو القبثول 

 العالم .

 .ثانيا: إستراتيجية زيادة القدرة التنافسية

 

نيثاب إم زياري القرري الرنارسية للمصارف اإلسالمية  مثم تهثه رعثاده البقثاإل وال    

واالن ال  العالم  للمصارف اإلسالمية رعثاله اليثوه هثو عثاله الرنارسثية ومثم ال يملثك 
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مقومات الرنارسية رلم يكوم ل  بقاإل ر  السو  المصررية المحلية تو العالمية الرث  تهثه 

 سمارها القرري عل  المنارسة واليوري والرميز .

المصثثرف اإلسثثالم  لثث   سثثررارييية زيثثاري القثثرري الرنارسثثية رسثثع  إلثث  يعثثلا 

القثثرري علثث  المنارسثثة وررميثثز خرمارثث  المصثثررية بثثالرنوا والرميثثز واليثثوري مثثع تيثثل 

سثررارييية العريثر مثم الركاليف، لذلك رام عل  المصارف اإلسالمية ر  إ ثار هثذه اال

 الخ وات كما يل ا

برقثريه ن ثا  "الرحول بالعمليات المصررية إل  ما يعثرف ببنثوك الريزدثةا الرث  رقثوه -

واسع ومرنوا ومرزاير مم المنريات والخرمات المصررية لعرر كبيثر مثم العمثالإل مثم 

خالل ينوات الروزيع  الغير مباشري "كآالت الصرارة الفورية ، والكمبيثورر المنزلث  ، 

نقا  البيع االلكررونية ،البنثك المحمثول و الصثيررة مثم خثالل شثبكة االنررنثت  وكلهثا 

مثثالإل روم الروايثثر رثث  رثثروا البنثثك ،بهثثرف السثثع  لزيثثاري القثثرري خثثرمات رقثثره للع

 الرنارسية للبنوك اإلسالمية  ورلبية  لبات العمالإل.

رنويثثثع وابركثثثار خثثثرمات وتروات  ماليثثثة حري ثثثةا رلبثثث  احريايثثثات العمثثثالإل و إربثثثاا  -

 ولكم ر  ظل ما يرفق مع الشريعة اإلسالمية. "اربع العميل"السياسة الرسويقية 

خفثثيض الركثثاليف اوتهثثرف هنثثا إلثث  رخفثثيض الركثثاليف الرثث  يرحملهثثا المصثثرف رثث  ر -

سبيل رقريه خرمار  المخرلفة و إننا نير تم المصارف اإلسالمية ال رركبثر ركثاليف روادثر 

م ثثل البنثثوك الرقليريثثة ولكثثم كثثل الركثثاليف رثثرلخص رثث  الركثثاليف اإلراريثثة والرشثثغيلية 

الت..(،ورعرمثثر ركثثري رخفثثيض الركثثاليف علثث  العاريثثة )مثثم روارثثا و إييثثارات وعمو

اسثرخراه اإلراري ءحثثر  اءسثاليا لرخفثثيض الركثاليف مثثع زيثاري اليثثوري رث  الخثثرمات 

( ،واالهه ر  هذا اليانا تال يكوم رخفثيض الركثاليف   SIX SEGMAم ل تساليا )

عل  حساا روارا العامليم تو رخفثيض عثررهه  ،ولكثم بثال بع يعثرف المسثدول عثم 

ي الركاليف كيف يسع  لرخفيضها ر  يوانا عريثري  يثر هثذا اليانثا الثذأل ييثا إرار

 عره المسا  ب  .

الرحثثول بثثالبنوك اإلسثثالمية إلثث  تراإل خثثرمات البنثثوك الشثثاملةا الرثث  رسثثع  لرنويثثع  -

مصثثارر الرمويثثل والروظيثثف ورعبدثثة تكبثثر يثثرر مثثم المثثرخرات مثثم كارثثة الق اعثثات 
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   وبمثثا يرفثق مثثع تهثراف المصثثارف اإلسثثالمية وروظيثف مواررهثثا رث  تك ثثر مثم نشثثا

 االيرماعية وااليرصارية والرينية.

يوري تراإل الخرمات المصرريةا رحرا  إلث  إعثاري نظثر رثاليوري هثو سثالب المنارسثة  -

الرديسثث  وعلثث  المصثثارف اإلسثثالمية" اءخثثذ بالمعثثايير العالميثثة لليثثوري" ور بيقهثثا  

 حقق اليوري الرنارسية للمصارف اإلسالمية.ومحاولة الوصول إل  المسروأل الذأل ي

 ثالثا:إستراتيجية إدارة المخاطر .

إراري المخا ر ر  المصارف اإلسالمية مم اءمور الهامة الرث  ك ثر الحثري   

الرث  رنصثا علث  ركثر حسثم إراري   IIعنها هذه اءياه وبخاصة ر  ظل ارفايية بثازل 

مخا ر الخاصة بالمصارف اإلسالمية المخا ر ،ولقر رعرضت ر  الرحريات لرحرأل ال

 وعل  ذلك رانن  تيررب مايل ا

إعرار بيدة صالحة إلراري المخا ر و إربثاا سياسثات رحثو  مرنوعثة ،البثر تم يرثوارر -

 لرأل المصرف لوادح وإرشارات راخلية خاصة بنظاه إراري المخا ر .

هثا ،رالبثر مثم الحفاظ عل  تسلوا مناسثا لقيثا  المخثا ر ومرايبرهثا ورخفيثف ت ار -

روارر نظه للحاسا اآلل  لرقثرير الرغيثرات رث  العوادثر و إراري المخثا ر و رسثييلها و 

 إراري اإلراري العليا بمعلومات رييقة عنها .

الريابة الراخلية الواعية، رالبر تم يكوم نظاه الرحكه الراخل  ياررا عل  الرعامثل مثع  -

 المخا ر الر  رنشا ر  بيدة العمل .

ري اسثثرحرا  تروات ماليثثة ررفثثق والشثثريعة اإلسثثالمية إلراري المخثثا ر و البثثر ضثثرو -

مم مرايعثة شثرعية لثبعض اءروات الحري ثة مثم تروات المشثرقات الماليثة ،رالبثر مثم 

ا عثم إراري المخثا ر بالمصثارف اإلسثالمية "رشييع إيراإل رراسات رقهيثة وماليثة معًث

 ثر  الفنيثة الكاريثة بشثام إراري المخثا ر رحر  اآلم ال رروارر للمصارف اإلسالمية ال

رهثثا والرقيثثر بهثثا، إم هنثثاك اوذلثثك  نظثثرا لثثبعض المر لبثثات الشثثرعية الرثث  ييثثا مراع

 حاية ملحة لبح  ر وير نظه إراري مخا ر رروارق مع مبارئ الشريعة اإلسالمية"   .
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إنشاإل مركز مرخصص ر  بحو  إراري المخا ر ر  كل مصرف إسالم  يعمثل بث   -

ملوم ملهلثثوم رثث  ميثثال إراري المخثثا ر ورثث  النثثواح  الفقهيثثة ويرثثوارر ريهيثثزات عثثا

 للحاسا اآلل  لقيا  المخا ر ورسييلها .

صثناريق االسثر مار...( رث  البنثوك اإلسثالمية بهثرف –رنويع االسثر مارات )مرابحثة  -

ا ر كاحثر تروات إراري المخث المشثاركةرقليل المخا ر ، مع االهرمثاه الكبيثر "باسثلوا 

رهثو يم ثثل تحثثر صثثي  الرمويثثل اإلسثالم  المالدمثثة ليثثذا االسثثر مارات ورعثثه عمليثثات 

الرنمية وزياري الثرخل القثوم  رهث  ررميثز تساسثا بفكثر روزيثع المخثا ر بثيم تك ثر مثم 

ً ايرصاري اً ممول ورحقق عادر  تعل  ورعزز شرعية الرعامالت اإلسالمية" . ا

ً بالبر تم ررخذ المصارف اإلسثالمية تسثلو - ً مناسثب ا لحسثاا كفايثة رت  المثال وكثذلك  ا

تسلوا لحساا المخثا ر الراخليثة )م ثل المخثا ر االدرمانيثة( م ثل "تسثلوا الرصثنيف 

الراخل  نظرا إلييابير  الر  ررم ل ر  تنها رورر للمصارف حرية اخريثار النظثاه الثذأل 

اخل  هث  يرناسا مع نوعية تصولها ومخا رها ولكم المشكلة ر  نظثاه الرصثنيف الثر

رقنيثثثة وبشثثثرية ال ررثثثورر لمعظثثثه المصثثثارف  اتتنهثثثا رر لثثثا رثثثورر يثثثررات وإمكانيثثث

اإلسالمية ر  الرمهير ل ريقثة الرصثنيف الثراخل  ضثمم نظثاه إراري المخثا ر المقرثرب 

 ولكم عل  المصارف اإلسالمية السع  إل   رذليل الصعوبات الر  سروايهها".

رورير ياعري معلومات خاصة بإراري المخا ر لكل المصثارف اإلسثالمية ررثوارر ريهثا -

كارثثة البيانثثات الخاصثثة بنوعيثثة ورصثثنيف المخثثا ر و ثثر  ييثثا  المخثثا ر ورقثثرير 

 المخا ر.توزام 

 تطوير الموارد البشرية. رابعا: إستراتيجية

اإلنسام هو المحور الرديس  لر وير و إنياب تأل عمل والكفاإلات البشرية رحرثا   

للعرير مم الخ وات لر وير اءراإل وررع المسثروأل حرث  نثرمكم مثم المنارسثة العالميثة 

تماه المصارف العالمية الر  بارت  رعمل مم خالل كفاإلات بشرية  مرميزي رث  عملهثا 

 ية، وتنن  ترأل  هذه الخ وات كما يل ابخالف العامليم بمصاررنا اإلسالم

 رعييم الموظفيم ذوأل الكفاإلي والرميز ر  اليانا المال  والركنولوي  والشرع  . -
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القيثثاه بثثرورات مك فثثة للمثثوظفيم الحثثالييم للرثثرريا رثث  كارثثة الميثثاالت الماليثثة علثث   -

لراخليثة المرايعثة ا –معايير المحاسثبة اإلسثالمية  -اخرالف رخصصارها)إراري مخا ر

تسثاليا   six sigma رخفثيض الركثاليف باسثاليا مسثرحر ة م ثل -وتسثاليبها الحري ثة

...( ، واليانثا الشثرع  مثع رورات -تساليا الرخ ثي  االسثرراريي - اإلراري الرشيري

 مرخصصة ر  مياالت الصيررة االلكررونية وركنولوييا المعلومات.

يات الرثث  رصثثاحا الرغيثثرات العالميثثة إعثثرار العثثامليم للمرحلثثة القارمثثة مثثم الرحثثر  -

ورل ر عل  المصرف اإلسالم  بصوري كبيري وتعرقر تم هذا اإلعرار الفنث  والفكثرأل 

 مم الررريا والر وير لمهارات العامليم و إ رادها. اير لا مزيرً 

وايهثة المصثرف  مرنمية السلوك اءخاليث  اإلسثالم  بثراخل العثامليم الثذيم يم لثو  -

 ه الذأل يربلور مم خالل سلوكهه ومعامالرهه. اإلسالم  وركر

ولية وويثوا المسثاإللة عثم دخلق ريابة ذارية ر  العامليم مم خالل شثعورهه بالمسث -

هذه المسدولية وتعرقثر تم الريابثة الذاريثة لكثل إنسثام رث  عملث  ريعلث  يفعثل ترضثل مثا 

 عنره.

الشفارية رث  تراإل تعمثالهه الشفارية ه  تسا  العمل النايح والبر تم يعرار العاملوم   -

 مم الشفارية ر  العمل يربع  اليميع. اوتعرقر تم اإلراري العليا رسر يع تم رخلق يوً 

يوري تراإل العمل وررثع إنراييثة العثامليم هثرف رديسث  رث  رنميثة المثوارر البشثرية   -

حرث  والبر مم الررريا والراهيل المسرمر للعامليم باحر  وسادل الركنولويية الحري ثة 

 نحقق  نياب العمل ر  المصرف مع خلق روب االبركار والر وير للعامليم.

البثثر مثثم يعثثل المصثثارف اإلسثثالمية تحثثر الرخصصثثات رثث  كليثثات الريثثاري ريثثره   -

رثثرري  المثثوار الشثثرعية المرعلقثثة بثثالنواح  الماليثثة ويثثره رثثرري  المحاسثثبة الخاصثثة 

اإلسثثثالمية وتحثثثر  تسثثثاليا  بمنهييثثثة عمثثثل المصثثثارف اإلسثثثالمية وإراري المخثثثا ر

الركنولوييثثة والصثثيررة االلكررونيثثة وكارثثة الرخصصثثات االخثثرأل الرثث  رخثثره عمثثل 

المصرف اإلسالم  وبذلك يرخر  مصرر  مله بكارة اليوانا الملهلثة إلنيثاب عملث  

 ر  المصرف اإلسالم . 

 إستراتيجية نشر الوعي المالي اإلسالمي. خامسا:
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ياحثثاً علثث  كارثثة المسثثرويات المحليثثة والعالميثثة حققثثت المصثثارف اإلسثثالمية ن 

ورعرضثثها لهثثذه الهيمثثة  2001سثثبرمبر 11ونالثثت  قثثة المرعثثامليم ،ولكثثم بعثثر تحثثرا  

الشرسة واالرهامات الكاذبة ركام البر مم إسررارييية إعالمية لرصحيح المفاهيه ونشثر 

مية الثثوع  اإلسثثالم  المثثال  الصثثحيح الثثذأل يوضثثح  بيعثثة عمثثل المصثثارف اإلسثثال

 وإنن  ترأل مايل ا

إذاعثثثة بعثثثض البثثثرام  عبثثثر الفضثثثاديات اإلسثثثالمية الرثثث  روضثثثح  بيعثثثة عمثثثل    -

 المصارف اإلسالمية وتهرارها المرعرري الراعمة لخرمة الميرمع.

النشثثثر علثثث  الشثثثبكة العنكبوريثثثة صثثثفحات رشثثثرب منهييثثثة العمثثثل رثثث  المصثثثارف   -

 اإلسالمية.

ارربثثا  الرمويثثل اإلسثثالم  باإلرهثثاا والرعريثثف رصثثحيح المفثثاهيه الخا دثثة م ثثل   -

 برورها االيرماع  لرعه الرنمية المسررامة ر  ميرمعارنا الفقيري.

رصثثحيح مفهثثوه تم يميثثع البنثثوك رسثثير بمثثنه  واحثثر بثثرليل ربعيرهثثا يميعثثا  للبنثثك   -

المركزأل  وهذا المفهوه الخا ئ و مم تشر اءركار المضللة الر  رنرشثر بثيم البسث اإل 

 بعارهه عم االسر مار ر  المصارف اإلسالمية.إل

نشر ال قارة المالية اإلسالمية باهمية االسر مار ورق الشثريعة اإلسثالمية وبعيثرا عثم   -

 شبهة الربا ر  المصارف الرقليرية. 

 

رصثثحيح وربردثثة المصثثارف اإلسثثالمية مثثم رهمثثة  سثثيل اءمثثوال مثثم خثثالل نشثثر   -

 وعره ييامها بم ل هذه اءعمال. الوع  برورها االيرماع  الرنموأل

عل  المصارف اإلسثالمية إصثرار كريبثات روريثة روضثح  بيعثة عملهثا وتسثاليا  -

 رمويلها و ر  اسر مارها و تهرارها االيرماعية والرنموية والرينية.

 إستراتيجية التكنولوجيا واالتصاالت. سادسا:

سثثمات العمثثل  الر ثثور الركنولثثوي  و الصثثيررة اإللكررونيثثة تصثثبحت سثثمة مثثم 

المصرر  النايح والرنارس  ومم ال يملك ركنولوييا المصارف لثم يبقث  ويروايثر رث  

 سو  مصرر  ركنولوي  رلرأل ري  الخرمات بايسر ال ر  وتسرعها.
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وعلثث  ذلثثك رثثام إسثثررارييية الركنولوييثثا واالرصثثاالت رثث  المصثثارف اإلسثثالمية 

 رحرا  للعرير مم الخ وات الياري وه  كما يل ا

 إنشاإل ياعري معلومات للمصارف اإلسالمية. -

ربثث  المصثثارف اإلسثثالمية بشثثبكة موحثثري يمكثثم راريثثة كارثثة الرعثثامالت الماليثثة مثثم  -

 خاللها.

ر بيثثق الرعامثثل بب ايثثات االدرمثثام وكثثروت الصثثرف اآللثث   والرليفثثوم المحمثثول   -

 والحاسبات الشخصية عل  كارة المصارف اإلسالمية .

لمالية الر  يمكم راريرها عم  ريق بنوك االنررنت اإلسالمية والرث  رنويع الخرمات ا -

 رسرق ا العرير مم المرعامليم.

رثثث  كارثثثة رثثثروا المصثثثارف اإلسثثثالمية ءراإل كارثثثة  الحاسثثثا اآلليثثثةنشثثثر تيهثثثزي  -

 المعامالت بسرعة ويسر.

ورقثريه اسرخراه حزمة مم البرام  والر بيقات عالية اليثوري ءراإل العمثل المصثرر   -

 خرمار  عل  ترضل وي .

 رعه تمم المعلومات وسريرها مم خالل برام  الحماية المرعرري. -

 سابعا:إستراتيجية التعاون واالندماج .

الرعاوم واالنرما  و الشراكة و االسثرحواذ مفثاهيه مرعثرري تصثبحت ال خيثار ريهثا  

 ر  عاله مرغير رسوره الرنارسية ولم يبق  للضعيف مكام .

المصارف اإلسالمية ر  هذه المرحلة الحرية مم العمل المصرر  العثالم  ورث   

و ما ررضر  مثم ربعثات تصثبح ال  IIظل ارفايية رحرير رياري الخرمات وارفايية بازل 

خيثثار لثثريها سثثوأل مزيثثر مثثم الرعثثاوم واالنثثرما  حرثث  رحقثثق البقثثاإل و النمثثو والريثث  

خ ثثوات المصثثارف اإلسثثالمية رثث  هثثذه والمنارسثثة، وعلثث  ذلثثك رثثإنن  ترأل تم ركثثوم 

 اإلسررارييية كما يل ا

السثثع  لركثثويم وحثثرات مصثثررية تكبثثر رحقثثق االسثثرفاري مثثم مزايثثا ورثثورات الحيثثه  -

الكبير والقثرري علث  رثورير حزمثة مركاملثة ومرنوعثة مثم الخثرمات الماليثة والمنريثات 

 المصررية واالسر مارية برقنية مر وري وبايل الركاليف.
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آليثثثة االسثثثرحواذ واالنثثثرما  تحثثثر الحلثثثول لرثثثرعيه المراكثثثز الماليثثثة للمصثثثارف رعثثثر  -

الصغيري والمرع ري وبحق يمكم تم يحقق االنرما  مزير مم الثرعه لزيثاري رت  المثال 

 وررع كفاير  و زياري يررر  عل  يذا المرخرات.

يمكثثثم للمصثثثارف اإلسثثثالمية رثثث  إ ثثثار  العمثثثل المشثثثررك ريمثثثا بينهثثثا رثثث  الميثثثال  -

 االيرصارأل رنسيق السياسات االسر مارية.

الشثثراكة مثثم خثثالل المسثثاهمة رثث  راسثثي  صثثناريق االسثثر مار المشثثرركة، وإصثثرار  -

اءسهه والسثنرات المشثرركة، وشثركات الرمويثل الرثاييرأل، ورمويثل إنشثاإل الميمعثات 

 الصناعية المركاملة، والمشروعات الزراعية الحيوية.

، ويقصثثثر بهثثثاا "رلثثثك Universal Banksاملة الرحثثثول لفكثثثري المصثثثارف الشثثث -

الريمعثثات المصثثررية الرثث  رسثثعى وراإل رنويثثع تروات الرمويثثل، ومصثثارر الروظيثثف، 

ورعبدة تكبر يرر ممكم مم المرخرات مم كارة الق اعات، وروظيف مواررها ر  تك ر 

مثثم نشثثا ، ورثث  عثثري ميثثاالت مرنوعثثة"، بمثثا يسثثاعر رثث  الرغلثثا علثثى المشثثكالت 

ية الرث  رعثان  منهثا ك يثر مثم الثرول العربيثة واإلسثالمية، ورعمثل علثى خلثق االيرصار

 مناي اسر مارأل مالده، ورشيع على السير يرماً ر  اإلصالحات االيرصارية المنشوري.

العمثثل علثث  انثثرما  المصثثارف اإلسثثالمية الصثثغيري رثث  كيانثثات واحثثري وهثثذا يحقثثق  -

كثاليف الرشثغيلية، كمثا يعمثل االنثرما  عوادر تكبر للمساهميم، ويعمل على رخفثيض الر

عل  روسيع تسوا  العمثالإل علثى اخثرالف تهثرارهه اإلبراعيثة واالسثر مارية ممثا يعثزز 

القثثرري علثثى االسثثر مار رثث  المثثوارر البشثثرية ورنميثثة مهارارهثثا وخبرارهثثا مثثم خثثالل 

 الررريا المرخصص.

ً كثثوم مرضثثامنالعمثثل علثث  راسثثي  ميلثث  تعلثث  للمصثثارف اإلسثثالمية يثثرعمها وي -   ا

ورعثثاوم رثث  كارثثة  ونصثثح وإشثثرافمعهثثا ويثثورر لهثثا كارثثة الخثثرمات مثثم مرايعثثة 

 المياالت مع المصارف اإلسالمية.

ضثثروري إنشثثاإل سثثو  مثثال  إسثثالم  ورثثرعيمها بثثاءروات اإلسثثالمية الشثثرعية ويعثثر  -

إنشاإل هذا السثو  خ ثوي نحثو ترثا  المسثرقبل ورعثه لاليرصثار اإلسثالم  والمصثارف 

مية حي  يحقق إنشثاإل هثذا السثو  النيثاب رث  اسثر مار اءمثوال المرراكمثة لثرأل اإلسال
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علث  تموالهثا وضثمام إمكانيثة اسثررياا  معقوالً  اً المصارف اإلسالمية مما يحقق عادر

و رسييل اسثر مارارها رث  الويثت الثذأل رحرثا  إليث  كمثا تم هثذا السثو  يخلثق يثوا مثم 

 ة اإلسالمية.الرعاوم والركامل بيم الملسسات المالي

العمل عل  اسركمال كارة الهيدات الراعمة للمصارف اإلسالمية رثاآلم يويثر العريثر   -

هيدثة  -ميلث   الخثرمات الماليثة بماليزيثا-مم الهيدات م ل ميمع الفق  الرول  ر  يري 

المحاسبة والمرايعثة للملسسثات الماليثة  اإلسثالمية بثالبحريم ونحرثا  السثركمال هثذه 

لسثثع  لركثثويم هيدثثة للفرثثاوى والبحثث  يصثثرر عنهثثا ررثثاوأل موحثثري ورقثثوه المنظومثثة وا

بعمل تبحا  مر وري ربح  رث  الفقث  وريرهثر نحثو مزيثر مثم الر ثوير رث  المرغيثرات 

 المصررية.

ضثثروري ركثثويم صثثنرو  ركارثثل للمصثثارف اإلسثثالمية يكثثوم بم ابثثة راعثثه مثثارأل   -

ررعثثرض ءأل مخثثا ر رهثثرر ومعنثثوأل وضثثامم لكارثثة المصثثارف اإلسثثالمية الرثث   يثثر 

 مركزها المال .
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