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:قال تعالى    

 تَكُن تَعْلَمُ وَعَلمَكَ مَا لَمْ﴿
 ﴾وَكَانَ فَضْلُ اهللِ عَلَيْكَ عَظِيماً 

(111:النساء)   
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 الدراسةملخص 
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية  في المصرف االسالمي 

الفلسطيني والمصرف االسالمي العربي في قطاع غزة، ومدى وضوح الهيكل التنظيمي للمصرفين 
مدى تأثير وجود نظام محكم و فعال و دور مجلس اإلدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة، والتعرف على 

معايير الحوكمة،  تطبيقفي المصارف االسالمية ب التزام المسؤولين، و ارف اإلسالميةلحوكمة المص
ومعرفة معوقات تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية التي تواجه المصارف االسالمية العاملة في  

 .قطاع غزة و سبل تحسينها
طريقة الحصر  واستخدام، يلياستخدام المنهج الوصفي التحلتم تحقيق أهداف الدراسة من أجل و 

لصغر حجم مجتمع الدراسة وسهولة الوصول إلى الفئة المستهدفة، حيث تم توزيع  الشامل نظرا  
 وموظفة. موظف 08االستبيانة على كافة أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 

حرص المصارف على توفير دليل مكتوب مجموعة من النتائج أهمها وقد توصلت الدراسة الى 
مجموعة من التعليمات والقيم يساعد في تعريف العاملين في المصارف اإلسالمية يحتوي على 

حرص إدارة المصارف على توفير العدالة و باخالقيات وسلوكيات المهنة، ويلتزم به جميع العاملين، 
واالنصاف في التعامل مع جميع المساهمين وذلك يكسب ثقة المساهمين ويجذبهم لفتح استثمارات 

 جديدة.
لمبدأ  التي من شأنها أن توفر تطبيقا  عادال  و التدقيق والتفتيش توصلت الدرسة الى أهمية  كما

 في المصارف. نظام محدد للتعويضات والحوافز والمكافآتوالنزاهة، باالضافة الى توفر المساءلة 
كما بينت الدراسة الى تغاطي المصرف عن الحصول على موافقة سلطة النقد عند شغل رئس 

 اإلدارة أو أحد األعضاء وظيفة تنفيذية داخل المصرف.مجلس 

 أهمها: من التوصيات من بعددالدراسة  خرجتو 
ضرررورة  إيجرراد هيكررل اجررور واضررح يتسررم بالعدالررة والموضرروعية بشرركل مقبررول وربطرره بمعرردالت  .1

 غالء المعيشة.
واالقسرام ويبرين ضرورة ان تقروم المصرارف بمراجعرة وتطروير الهيكرل تنظيمري لرالدارات والردوائر  .2

 العالقات ويحدد المسؤليات والصالحيات.
الحرص على تكاثف وتظافر كافة الجهود في المصارف من أجل زيادة الوعي اإلستثماري لدى  .3

 األفراد ووضع الخطط المناسبة.

    .فير المعلومات الالزمة للمستفيدينالعمل على معالجة البطئ الموجود في تو  .4
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Abstract 

This study aims to find out the application reality of Governance standards in 

the Palestinian Islamic Bank and Arabian Islamic Bank in the Gaza Strip and how 

clear the organizational frame is in those two banks. Moreover, it aims to know 

more about the role that is played by the board of directors in applying 

Governance in Islamic banks and its effect besides showing the commitment of 

officials towards this system. This study enables us to know these obstacles that 

stand against applying Governance in Islamic banks in the Gaza Strip and their 

enhancement. 


The descriptive analytical method was applied, and as a result of having a small 

study community, the overall limitation method was utilized to catch the 

beneficiaries easily. The questionnaire was filled by the 80-employee study 

community. 
 

This study comes to know how much important it is to provide the bank's 

employees with instruction-value manual that helps them to focus on their 

post's behaviors and ethics that are so necessary to be adopted. In addition 

Banks are not only interested in dealing fairly with all their stockholders, but 

also they work hard for attracting them for more investments and building in-

between trust. 

One of these results that are obviously essential, for the sake of having a fair 

application for accountability and integrity, is the importance of auditing, 

overviewing and having a good system that controls compensation, rewards and 

motivations in these banks. 

The study also demonstrated that the bank overlooks to obtaining the approval 

of the Monetary Authority when filled Head of Governing Council or a members 

an executive position in the bank. 

Recommendations: 

The study concluded that there is a badly need to:

1. Have a clear-equitable wages frame that is linked with the variable cost 

of living. 

2. Revise and develop the organizational frame of directorates, 

departments and sections to highlight relationships and responsibilities 

as well as priorities inside these banks. 

3. Work in team so that banks can set their plans and individual 

investments, too. 

4. Address the slow process of providing the needed data for beneficiaries. 
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إهداء

هللاسبيلفيالشهداء..............جميعا منااألكرمإلى

ا وإحسانإجالل ..............العزيزينوالديإلى

ا واحتراما اعتزاز..............إخوتيإلى

ووفاء مودة ..............الغاليزوجيإلى

ا وإعزازا بح..............األعزاءبنائيأإلى

اشكرا ..............ساعدنيمنكلإلى وعرفان 

ووفاءا تقديرا ..............ومتعلمعالمكلإلى



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

الباحثة

ديابمصطفىرنا
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شكر وتقدير

سيدناالمرسلينواألنبياءأشرفعلىالسالموالصالةوالعالمينربهللالحمد

....بعدأماأجمعينصحبهوآلهوعلىمحمد

بالشكرأحقوجلعزفهوالرسالة،هذهبإتمامتوفيقهعلىالقديرالعليهللاأشكر

الناسيشكرلمن"السالموالصالةعليهقولهمنوانطالقا ،تعالىوسبحانهوالثناء

هللايشكرل الفاضلمشرفيإلىوالتقديربالشكرأتوجهبأنلييطيبفإنه"

الدكتور حسينالمشهراوي/ التوجيهوتقديممساعدتيفيجهدا يدخرلمالذيأحمد

وباركخيركلعنيهللافجزاهالمشرف،ونعم،األستاذنعمفكانواإلرشاد،والنصح

.عمرهوفيعملهفيلههللا

بتوجيهاتهمعليبخلواماالذينالمحكميناإلخوةإلىوالتقديربالشكرأتقدمكما

(.الستبانة)الدراسةأداةتحكيمفيالرشيدةوآرائهم

الىالساتذةالمناقشينعلىماقدموهمن والعرفانالشكربجزيلأتقدمبأنأنسىول

.خيركلعنيهللاموجزاهمفيههللافباركقيمةمالحظات

ا هذهوإتمامإنجاحعلىوساعدساهممنلكلوالعرفانالشكربجزيلأتقدموأخير 

....الدراسة
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 جدول المحتويات
 الصفحة الموضوع

 د آية قرانية
 ه ملخص الدراسة باللغة العربية

 و ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
 ز إهداء
 ح وتقديرشكر 

 ط جدول المحتويات
 1 الفصل االول: اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة

 2 المبحث األول: اإلطار العام للدراسة
 3 أوال : مقدمة

 4 مشكلة الدراسةثانيا : 
 4 الدراسةثالثا : أسئلة 

 5 رابعا : فرضيات الدراسة
 6 الدراسة أهدافخامسا : 
 7 الدراسة أهميةسادسا : 

 8 سابعا : حدود الدراسة
 9 ا : مصطلحات الدراسةثامن

 10 المبحث الثاني: الدراسات السابقة
 11 أوال : الدراسات الفلسطينية
 17 ثانيا : الدراسات العربية

 20 جنبيةثالثا : الدراسات األ
 23 رابعا : التعقيب على الدراسات السابقة

 24 المؤسسيةالفصل الثاني: الحوكمة 
 25 المبحث األول: نشأة وتطور حوكمة المؤسسات

 26 نشأة الحوكمة و تطورها أوال :
 27 ثانيا : مقومات حوكمة المؤسسات 

:ثالثا   أدوات الحوكمة ووسائلها  28 
 28 آليات حوكمة المؤسسات رابعا :

 38 المؤسسية الحوكمة مبادئ تطبيق في سلطة النقد دورخامسا : 
المصارف في الجيدة المؤسسية الحوكمة لممارسة توافرها الالزم لالعوام :سادسا     38 

 33 المبحث الثاني: حوكمة المصارف
 33 : تعريف حوكمة المصارفأوال  
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 33 :عناصر الحوكمةثانيا  
 33  أهداف الحوكمة:ثالثا  
 33 أهمية حوكمة المؤسسات  رابعا :

 30 أسباب حوكمة المؤسسات خامسا :
 30 خصائص حوكمة المؤسسات سادسا :
 33 ابعاد الحوكمةسابعا :
 33 المستفيدون من تطبيق حوكمة المصارفثامنا :
 48 محددات الحوكمة المؤسسية:تاسعا  

 43 المبحث الثالث:الحوكمة في المؤسسات المصرفية اإلسالمية
 43 الحوكمة في الجهاز المصرفي :أوال  

 44 الحوكمة المؤسسيةثانيُا: معايير 
 35 ثالثا : معايير للحوكمة خاصة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 33 المؤسسية للحوكمة المصرفي لإلشراف (5ل )باز لجنة رابعا : معايير
 34 خامسا : معايير الحوكمة في مؤسسة التمويل الدولية المصرفية 

 65 الفصل الثالث: المصارف اإلسالمية في فلسطين
 65 وتطورها في فلسطين نشأة المصارف اإلسالميةالمبحث األول: 

 30 تعريف المصارف اإلسالميةأوال : 
 33 المصارف في فلسطين ثانيا :
 35 في فلسطين المصارف اإلسالمية نشأة وتطورثالثا : 
 33 خصائص المصارف اإلسالميةرابعا :

 33 اإلسالمية المصارف تجربة خامسا : تقويم
 33 المبحث الثاني: سلطة النقد الفلسطينية

 33 أوال : نبذة عن سلطة النقد الفلسطينية
 33 ثانيا : الحوكمة في سلطة النقد الفلسطينية

 33 ثالثا : رؤية سلطة النقد الفلسطينية
 30 رابعا : رسالة سلطة النقد الفلسطينية

 30 خامسا : اخالقيات العمل عند سلطة النقد الفلسطينية
 30 ةالفلسطيني سلطة النقداستراتيجية سادسا: 
 30 ةالفلسطيني سلطة النقدأهداف سابعا : 
 33 ةالفلسطيني سلطة النقد مهامثامنا : 

 38 المبحث الثالث: البنك العربي اإلسالمي
 35 أوال : نبذة عن البنك االسالمي العربي.

دارة ثانيا : الحوكمة  35 اإلسالمي العربي.المخاطر في البنك  وا 
 33 الشركات في البنك اإلسالمي العربي. حوكمة قواعد بتطبيق ثالثا : االلتزام
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 56 المبحث الرابع: البنك اإلسالمي الفلسطيني 
 33  .عن البنك اإلسالمي الفلسطيني أوال : نبذة
 33 في البنك اإلسالمي الفلسطيني. مبادئ صياغة المدونةثانيا : 
 33 . التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بالحوكمةثالثا : 
 33 في البنك االسالمي الفلسطيني. لجنة الحوكمة ميثاق عملرابعا : 

 30 .الشفافية واإلفصاح في خامسا : البنك اإلسالمي الفلسطيني
جراءاتالفصل الرابع: طريقة و   11 الدراسة ا 

 03 الطريقة واإلجراءات :المبحث األول
 03 .منهج الدراسةأوال : 

 03 ثانيٍا:مصادر الدراسة.
 04 الدراسة. وعينة مجتمعا : ثالث

 04 مواصفات عينة الدراسة. رابعا :
 38 أداة الدراسة :خامسا  
 33 صدق اإلستبانة. سادسا :
 583 ثبات اإلستبانة. سابعا :
 583 .إجراءات تطبيق أدوات الدراسة ثامنا :

 583 صائية المستخدمة في الدراسةاألساليب اإلحتاسعا : 
 583 مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات المبحث الثاني:

 583 واختبار الفرضياتمناقشة نتائج الدراسة 
 543 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 543 أوال : نتائج الدراسة
 533 ثانيا : التوصيات 

 533 المراجع
 538 المالحق
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 المالحققائمة 
 الصفحة البند

 111 سماء المحكمين: أ(1)ملحق رقم 
 116 االستبانة تحكيم: رسالة (2)ملحق رقم 
 126 : تسهيل مهمة باحث(3)ملحق رقم 
 127 : االستبانة النهائية(4)ملحق رقم 
 181 الدراسات الفلسطينيةمصفوفة  :(5)ملحق رقم 
 181 مصفوفة الفجوة البحثية :(6)ملحق رقم 

 قائمة الجداول
رقم 

 الجدول
 الصفحةرقم  اسم الجدول

 11 أسماء وأعداد المصارف العاملة في فلسطين 5
 16 أسماء المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة المرخصة من قبل سلطة النقد 3
 88 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 3
 88 توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية 4
 81 أفراد العينة حسب المؤهل العلميتوزيع  3
 82 توزيع أفراد العينة حسب التخصص 3
 88 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة 3
 88 توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي 0
 81 من االستبانة موزعة حسب المحاور الثانيالقسم  3
 86 من االستبانة موزعة حسب المحاور الثالثالقسم  58
 86 موزعة حسب المحاور القسم الرابع من االستبانة 55
 87 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول 53
 88 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني 53
 88 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث 54
 88 كل فقرة من فقرات المحور الرابعمعامل ارتباط  53
 81 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الخامس 53
 82 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور السادس 53
 88 مصفوفة معامالت ارتباط بعد كل من محاور االستبانة والمحاور األخرى 50
 88 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول  53
 111 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني  38
 111 مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور االستبانة والمحاور األخرى   35
 111 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول مع الدرجة الكلية  33
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رقم 

 الجدول
 الصفحةرقم  اسم الجدول

 116 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني مع الدرجة الكلية  33
 117 معامالت االرتباط  بين نصفي كل بعد من محاور االستبانة 34
 118 معامالت ألفا كونباخ لكل بعد من محاور االستبانة واالستبانة ككل  33
" وترتيبها لكل Tالنسبي وقيمة"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن  33

 محور من المحاور 
112 

" وترتيبها لكل Tالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 33
 فقرات المحور األول في المجال األول 

118 

" وترتيبها لكل Tالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 30
 فقرات المحور الثاني في المجال األول

111 

وترتيبها "لكل  Tالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 33
 فقرات المحور الثالث في المجال األول

118 

وترتيبها "لكل Tالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 38
  الرابع في المجال األولفقرات المحور 

118 

وترتيبها "لكل T التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 35
  فقرات المحور الخامس في المجال األول

118 

وترتيبها "لكل  T التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 33
  فقرات المحور السادس في المجال األول

161 

" وترتيبها لكل Tالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 33
  فقرات المحور األول في المجال الثاني

166 

وترتيبها "لكل  T التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 34
  فقرات المحور الثاني في المجال الثاني

168 

وترتيبها "لكل  Tالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 33
  فقرات المحور األول في المجال الثالث

161 

لكل  "وترتيبهاTالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة" 33
  فقرات المحور الثاني في المجال الثالث

162 

 168 المتوسطات واالنحرافات المحورية وقيمة "ت"لالستبانة تعزى لمتغير الجنس 33
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"  30

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير الفئة العمرية
171 

ومجموع المربعات ودرجات الحية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"  مصدر التباين 33
 ومستوى الداللة تعزى لمتغير الفئة العمرية

177 

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"  48
 ومستوى الداللة تعزى لمتغير التخصص 

178 

 172الحية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات  45



 ن
 

رقم 

 الجدول
 الصفحةرقم  اسم الجدول

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 178 اختبار شيفيه في المجال األول المحور األول  43
 181 المتوسطات واالنحرافات المحورية وقيمة "ت"لالستبانة تعزى لمتغير البنك 43
 188 النتائج حسب المحاور 43

 

 قائمة األشكال
رقم 

 الشكل

رقم  اسم الشكل

 الصفحة

 11 المصارف العاملة في فلسطين 5
 88 لجنستوزيع أفراد العينة حسب ا 3
 81 الفئة العمريةتوزيع أفراد العينة حسب  3
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 مقدمة أواًل: 

جديرردة اللماضررية بسرربب المتطلبررات الحديثررة و مفهرروم الحوكمررة المؤسسررية فرري السررنوات القليلررة اظهررر 
زاد االهتمررام بالحوكمررة المؤسسررية االنهيرررارات المفاجئررة  لعرردد مرررن الترري فرضررتها مظرراهر العولمرررة، و 

صررناع القرررار بوضررع و  الشررركات العالميررة ممررا ادى الررى اتخرراذ االجررراءات المهمررة مررن قبررل المهتمررين
 . دئ واسس لتفادي مثل هذه الكوارثمبا

أهمهرررا تلرررك المبرررادئ التررري  -بررردأ االهتمرررام المتزايرررد مرررن قبرررل الحكومرررات والمؤسسرررات الدوليرررة حيرررث 
والترري تررم اعتمادهرا مررن قبرل البنررك الرردولي  (OECD)أصردرتها منظمررة التعراون االقتصررادي والتنميرة 

(WB)  وصررندوق النقررد الرردولي(IMF)  يئررات أسررواق المررال ، واتحرراد ه5333عررام(IOSCO)  وقررد
 .تلك المعايير في نهاية العام نفسه (BCBS)تبنت لجنة بازل 

هتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات في العديد من االقتصراديات المتقدمرة والناشرئة خرالل التعاظم اوقد 
شررهدتها  تررينهيررارات اإلقتصررادية واألزمررات الماليررة الالالعقررود القليلررة الماضررية، وخاصررة فرري أعقرراب ا

مريكا الالتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذلك ما عدد من دول شرق آسيا وأ
مريكررري مرررؤخرا مرررن ترررداعيات االنهيرررارات الماليرررة والمحاسررربية لعررردد مرررن أقطررراب شرررهده االقتصررراد األ

 (.22: 2002بو موسي،)أم 2002الشركات األمريكية العالمية خالل عام 

وراء المطالبرة بتطبيرق وتعمريم الحوكمرة والتري تحرول دون نهرب  ارات كانت الدافع الررئيسه االنهيفهذ
الموارد من قبل المسئولين واألطرراف ذوي الصرلة بالمؤسسرة، كمرا أنهرا بمحاربتهرا للفسراد فري القطراع 
العررام تؤهلرره إلنقرراذ عمليررة الخصخصررة بنجرراح وبحمايتهررا لمسرراهمي األقليررة ترروفر للمؤسسررات الماليررة 

 أسواقا  مالية ضخمة متوفرة السيولة.

تحريرر األسرواق الماليررة  فري ظرل الحررديث عرنلمتطلبرات العولمرة  اسررتجابة  كمرا اكتسربت أهميرة كبررى 
وفتح أسواق جديدة وتعرض المنشآت للمنافسة الشرسة، وفي محاولة لمحاربة قضايا سوء اإلدارة من 

ثارة مسألة فساد ورشوة واختالس وما شابه ذلك من المظاهر اإلد ارية السالبة. كان ال بد من بحث وا 
 .الحوكمة وتطبيقاتها

مات بسرربب اهميررة الخرردبارزة  والمؤسسررات الماليررة مكانررة  لمصررارف ي اواصرربح  للحوكمررة  فرر
لمصررارف بشررركل ارض لهررا ، وحجررم المخرراطر والصررعوبات الترري تتعررلمصررارفاالماليررة الترري تقرردمها 
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المساهمين وحماية مصالح ل بجانب حماية أموا، العمررررررررررالءإلى حماية مصالح  جررررررررررةوالحاكبيررررررررررر، 
، لمصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررارفوجميع المتعاملين مع ا العاملين الداخليينل األطراف األخري ذوي العالقة أمثا

بما يضمن مصرارف للتعظيم القيمة السوقية و دورها الحاسرم فري تجنرب هرذه المخراطرباالضافة الى 
 .واالستمراريةلها عنصر النمو 

و سروء عن حاالت التالعب  والفساد  بالكشرف الكفيلرةاألداء معايير في المصارف الحوكمة وتوفر 
 .على استقرار تلك األسواقل والعمل ثقة المتعاملين في أسواق الماكسب اإلدارة بقدر يؤدي إلى 

المصررررررالح حاب رررررررممثلو أصبهررررررا يقوم الترررررري واألنشطة جررررررراءات اإلبأنها الحوكمررررررة ويمكن تعريف 
اجررررررراءات الرقابررررررة وضمان قيام اإلدارة بتطبيق المخرررررراطر على الرقابررررررة بغرض بررررررالتنظيم، و ذلررررررك 

الرررى ضرررمان دقرررة ت الحوكمرررة الفعالرررة للشرررركاوتؤدى ، رالمخررراطعلى هذه الداخليرررة الالزمرررة للتغلرررب 
 . (3880لداخلية )عيسى،التقارير المالية و فعالية اجراءات الرقابة ا

لقواعدها الخاصة بحوكمة المصارف العاملة في بدورها اصدرت سلطة النقد الفلسطينية مسودة  و 
 . 3880فلسطين على ان يتم اعتمادها بشكل رسمي خالل عام 

  مشكلة الدراسة: ثانياً 

تجاهل أو ضعف تطبيق المصارف لمبادئ ومعايير الحوكمة المؤسسية وتطبيق مبادئها إن        
همال مبدأ آخر، بشكل غير متكامل وا في حماية  الى قصور في دورهايؤدي الهتمام بمبدأ وا 

ومن ثم خفاء الكثير من المعلومات المالية وغير المالية ، كما يؤدي الى إالمصارف من االنهيارات
يؤدي الى ضعف االنضباط اإلداري وتغييب الشفافية وصراع أصحاب المصالح ومن ثم قد 

فالسها وا  مصارف التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على وضع ال تتعرض للهزات المالية
والمالية في المجتمع  اإلقتصاديةوضياع حقوق المساهمين والمودعين وانهيار المنظومة 

 الفلسطيني.  

  الدراسة:  أسئلة ثالثاً 
واقع تطبيق معايير الحوكمة ما التالي :  الرئيس يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال

 سالمية في فلسطين ؟المؤسسية في المصارف اإل

  :سئلة الفرعية  وهيعة من األينبثق عن السؤال الرئيس مجمو و 
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 ؟قطاع غزة سالمية العاملة في في المصارف اإللمعايير األخالقية ل تطبيق المسؤولينواقع  ما .5
سالمية العاملة في زاهة واالستقاللية في المصارف اإلما مدى تمتع مجلس اإلدارة بالكفاءة والن .3

 ؟ قطاع غزة 
 ؟قطاع غزة سالمية العاملة في المصارف اإلفي  موظفيهاتطبيق مبدأ المسألة بين  واقعما  .3
 ؟قطاع غزة سالمية العاملة في في المصارف اإل الشفافية اإلفصاح و  بمبدألتزام االما مدى  .4
سالمية العاملة في في المصارف اإل " والمعاملة المتكافئةثمرينتما مدى تطبيق قاعدة "حماية المس .3

 ؟ة قطاع غز 
 ؟قطاع غزة سالمية العاملة في آت عادلة في المصارف اإلما مدى توفر نظام تعويضات و مكاف .3
 ؟قطاع غزة أداء المصارف اإلسالمية العاملة في  تحسين تطبيق الحكومة المؤسسية على دورما  .3
تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على جذب االستثمارات في المصارف اإلسالمية العاملة  دورما  .0

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

  ؟المؤسسية
في  العاملة سبل تحسين مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف اإلسالميةما  .58

 ؟قطاع غزة 
بين متوسطات  α ≤ 8.883فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة  هل توجد .55

سالمية العاملة في قطاع بيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلمدى تط حولتقديرات المبحوثين 
 – المؤهل العلمي –العمر  –)الجنس  والخاصة بالبنك غزة تعزى للمتغيرات الشخصية التالية

 ؟(اسم البنك - المسمى الوظيفي –التخصص األكاديمي 
 

 رابعًا: فرضيات الدراسة 

تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بتطبيق مبادئ الحوكمة  الفرضية األولى :
 ( .%38المصرفية بمستوى ال يقل عن)

 والتي تتفرع منها الفرضيات االتية:
العاملة في قطاع غزة بتطبيق المسؤلين للمعايير األخالقية بمستوى سالمية تلتزم  المصارف اإل .5

 %.38ال يقل عن 
تتصف مجالس إدارة المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بالكفاءة والنزاهة واإلستقاللية  .3

 %.38بمستوى ال يقل عن 
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مستوى ال يقل تلنزم المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بمبدأ المساءلة مع موظفيها ب .3
 %.38عن 

تلنزم المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة بمبدأ اإلفصاح والشفافية بمستوى ال يقل عن  .4
38.% 

تطبق المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة قاعدة "حماية المستثمرين" والمعاملة  .3
 %.38المتكافئة  لهم بمستوى ال يقل عن 

في قطاع غزة نظام تعويضات ومكافات عادلة لموظفيها  توفر المصارف اإلسالمية العاملة .3
 %.38بمستوى ال يقل عن 

يوثر تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على تحسين أداء المصارف اإلسالمية العاملة في  .3
 %.38قطاع غزة بمستوى ال يقل عن 

يوثر تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على جذب االستثمارات في المصارف اإلسالمية  .0
 %.38العاملة في قطاع غزة بمستوى ال يقل عن 

تواجه المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة عدة معوقات في تطبيق مبادئ الحكومة  .3
 %.38المؤسسية بمستوى ال يقل عن 

سبل تحسين مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف اإلسالمية في قطاع  .58
 %.38غزة بمستوى ال يقل عن 

بين  α ≤ 8.883ال توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة  ية الثانية :الفرض
سالمية العاملة بيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلمدى تط حولمتوسطات تقديرات المبحوثين 

المؤهل العلمي  –العمر  –)الجنس  والخاصة بالبنك في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية التالية
 اسم البنك(. - المسمى الوظيفي –األكاديمي التخصص  –

 : أهداف الدراسة اً خامس
:الدراسة فيما يأتي تتلخص أهداف  

  العاملة في قطاع غزة . مدى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية معرفة .5
 سالمية العاملة في قطاع غزة ودور مجلس اإلدارة .الهيكل التنظيمي للمصارف اإل إلىالتعرف  .3
 .مدى تأثير وجود نظام محكم و فعال لحوكمة المصارف اإلسالمية  الكشف عن .3
 .للمعايير األخالقية في المصارف االسالمية مدى التزام وتطبيق المسؤولين تحديد .4
 بنظام تعويضات و مكافآت عادلة .المصارف اإلسالمية مدى تمتع  إلىالتعرف  .3
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 ي العمل واإلفصاح عن المعلومات.ف الالمركزيةق المصارف اإلسالمية لمبدأ يمدى تطب تحديد .3
 الشفافية عن المعلومات العاملة في قطاع غزة بمبدأ مدى التزام المصارف اإلسالمية معرفة .3

  والمساءلة.
سالمية العاملة في المصارف اإل والمساهمين مدى تطبيق قاعدة "حماية المسثمرين إلىالتعرف  .0

 في قطاع غزة .
سالمية العاملة المؤسسية التي تواجه المصارف اإل معوقات تطبيق مبادئ الحوكمة الكشف عن .3

 في قطاع غزة.

  الدراسةهمية أ: ساً ساد
 أهمية الدراسة إلى: ويمكن تقسيم

 همية النررية:األأ.
 أن تكون حافزا   لمزيد من األبحاث في مجال حوكمة المصارف اإلسالمية.   .5
تزويد الباحثين والمهتمين بالمؤسسات المالية سواء باحثين أو موظفين بالمعلومات والنتائج     .3

 والمقترحات والتوصيات التي تخدمهم في مجاالتهم واهتماماتهم. 
المساهمة في اثراء المكتبة الفلسطينية والعربية بالمعلومات والمعرفة، وتقديم إضافة علمية  .3

 ونوعية جديدة للمكتبات.
 ب. األهمية العلمية:

سالمية في المصارف اإلسالمية في تفعيل مبادىء الحوكمة رف اإلبراز الدور الهام للمصاإ .5
تتعرض لها  قد مباديء جديدة االمر الذي يؤدي الى التقليل من المخاطر التيوفق اسس و 

  .المصارف االسالمية
 اإلدارة، يعمل على تطوير أداء الفلسطينيفي الجهاز المصرفي  الحوكمة تطبيق قواعدإن  .3

حركة األوراق ات المستثمرين والقطاع المالي و على قرار  ، مما ينعكس ايجابيا  يةالمصرف
 المالية.

 هذه تطبيق أن حيث خاصة أهمية عام بشكل الحوكمة لمبادئ المجتمع أفراد فهم يشكل .3
 العاملة االسالمية للمصارف المنشورة المالية البيانات موثوقية و شفافية من سيزيد المبادئ

 .في قطاع غزة
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 ونمو تنافسية لتعزيز هامًا رافدًا سالميةاإل المصارف في الحوكمة مبادئ تطبيق ليشك .4
 .الفلسطيني الوطني االقتصاد

ن غرس مبادئ الحوكمة يقلل من حجم الفساد ويؤهل ذلك القطاع ويزيد من فرص نجاحه إ .3
  .أداء هذه المؤسساتكما أنه يقنع الجمهور بعدالة ونزاهة 

يجعل الحاجة ملحة ن تقارب خطى العولمة وما يتبعه من تحرير األسواق وقوة المنافسة إ .3
 لتطبيق الحوكمة المؤسسية.

                                                                                                              حدود الدراسة : اً ابعس

سالمية المرخصة في قطاع غزة تقتصر هذه الدراسة على المصارف اإل:  دود المكانيةالح .5
لسطيني والبنك اإلسالمي العربي حيث تم سالمي الفوالمكونة من مصرفين وهما البنك اإل

لعدم الحصول على ترخيص سلطة النقد سالمي وبنك اإلنتاج استبعاد البنك الوطني اإل
    اآلن.حتى 

 م. 2014 –م  2013الحدود الزمانية:  .2
 عينة من الموظفين العاملين في المصرفين.: ةالبشري ودالحد .3
 الحدود الموضوعية: .4

الحوكمة المصرفية وهي)السلوك األخالقي، الرقابة والمساءلة، اإلفصاح  معايير- أ
للمساهمين، والشفافية، مسؤوليات مجلس اإلدارة، حقوق المساهمين، المعاملة المتكافئة 

 دور أصحاب المصالح(.
والمرخصة من قبل سلطة النقد وهما البنك العاملة في قطاع غزة  اإلسالمية المصارف - ب

 اإلسالمي العربي، والبنك اإلسالمي الفلسطيني 



9 
 

 ة : مصطلحات الدراساً ثامن

المصررالح بررالتنظيم، و حاب رررممثلو أصبهررا يقوم الترري واألنشطة جررراءات اإل هرري الحوكمةةة: .5
اجررراءات الرقابررة الداخليررة وضمان قيام اإلدارة بتطبيق المخرراطر على الرقابررة بغرض ذلررك 

الررررى ضرررمان دقررررة ت الحوكمرررة الفعالررررة للشرررركاوتؤدى ، رالمخرررراطعلى هذه الالزمرررة للتغلرررب 
 (. 3880ة الداخلية )عيسى،التقارير المالية و فعالية اجراءات الرقاب

مراقبرة األداء مرن قبرل مجلرس اإلدارة واإلدارة العليرا للبنرك،  الحوكمة فةي الجاةاز المصةرفي: .6
وحمايررة حقرروق حملررة األسررهم والمررودعين، باإلضررافة إلررى االهتمررام بعالقررة هررؤالء بالفرراعلين 

يرررة. وتنطبرررق الخرررارجيين، والتررري تتحررردد مرررن خرررالل اإلطرررار التنظيمررري وسرررلطات الهيئرررة الرقاب
الحوكمرررررررررررررة فررررررررررررري الجهررررررررررررراز المصررررررررررررررفي علرررررررررررررى البنررررررررررررروك العامرررررررررررررة والبنررررررررررررروك الخاصرررررررررررررة 

  .(11: 6112)يوسف،والمشتركة
، فري اسرتثمار تجاريرا   مكان يقروم بره أشرخاص هرم هيئرة اعتباريرة يؤسسرون عمرال   المصارف: .7

المتبايعين  ، بأجر في تسهيل المبادالت التجارية، وتقريباألموال وصرافة العمالت، وخدميا  
 .(8 :م6111بضمانته وكفالته )العليات، 

مؤسسرة ماليرة مصررفية لتجميرع األمروال وتوظيفهرا فري نطراق الشرريعة  المصارف اإلسالمية: .8
اإلسالمية، بما يخدم بناء مجتمع التكامل اإلسرالمي، وتحقيرق عدالرة التوزيرع، ووضرع المرال 

 (.77، ص 6118في المسار اإلسالمي)العجلوني، 
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                                                             المبحث الثاني
 الدراسات السابقة

 الدراسات الفلسطينيةأواًل: 
 ثانيًا: الدراسات العربية
 ثالثًا: الدراسات االجنبية

 الدراسات السابقة مصفوفةرابعًا: 
 خامسًا: الفجوة البحثية
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة

 الدراسة موضوع تناولت التي واألجنبية العربيةو الفلسطينية الدراسات استعراض تم
 قيد بالموضوع المتعلقة الدراسات بجمع الباحثة قامت حيث، المصارف االسالمية حوكمة هوو

، ن معظم الدراسات كانت ذات قيمةعليه فإ، و الدراسة بنتائج الصلة ذات الدراسات ربطو الدراسة 
ثالث مصفوفات للدراسات على شكل جدول توضيحي، تضمنت أسم الدراسة والباحث ثم تم عمل 

وسوف يقارن الباحث نتائج الدراسات السابقة مع ما سستتوصل إليه  وأهم النتائج ومجال اإلستفادة،
هذه الدراسة سواء بالتوافق أو اإلختالف عن طريق مصفوفة الفجوة البحثية الموضحة في 

 .(4جدول)

 الدراسات الفلسطينيةأواًل: 

 (م2111األغا )دراسة  .5
دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات " 

 . "المالية
دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي  إلىإلى التعرف  الدراسة هدفت

على المنهج  الدراسة تعتمدوا قية البيانات الماليةموثو للمحاسبة اإلبداعية على 
 .الوصفي التحليلي واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة

 هم النتائج التي توصل لها الباحث :أ منو 
( في الحد 0.05وجود دور لتطبيق حوكمة الشركات ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )- أ

 اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية  .من التأثير السلبي للمحاسبة 
هناك دور للمباديء المختلفة لحوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة - ب

 .ية على موثوقية البيانات الماليةاإلبداع

 :الدراسة تقد اوصو 
تعديل ضرورة متابعة أسباب حدوث االنهيارات المالية السريعة للبنوك العالمية، والعمل على - أ

 نهيارات.وتطوير مبادئ حوكمة الشركات للحد من تلك اال
 حث البنوك على األهتمام الكافي بمفهوم حوكمة الشركات. -ب
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تركيز الجهات المحاسبية المختلفة على إيجاد اآلليات الكفيلة بتعزيز ورفع السلوك  ضرورة- ت
 األخالقي لدورها الكبير في تقليل المخاطر.

 

 م(2111دراسة عمرو ) .2
 الضفة محافرات في الفلسطينية الدخل ضريبة ائردو  في الحوكمة معايير تطبيق مدى"

 ."األداء وفاعمية  كفاءة زيادة في وأثرها الغربية
 ضريبة الفلسطينية الدوائر في  الحوكمة معايير تطبيق مدى  إلى إلى التعرفالدراسة  هدفت
 اتبعت حيث األداء وفاعلية الكفاءة زيادة في وأثرها الضفة الغربية محافظات في لالدخ

 واألبحاث مصادر على واعتمدت ،البحث أهداف لتحقيق التحليلي الوصفي المنهج ،الباحثة
 طريق عن أولية مصادر على اعتمدت وكذلك ،والمؤتمرات والدوريات كتبال من ثانوية
 ضريبة تبكام على  البحث مجتمع من القصدية العينة أسلوب باستخدام توزيعهاتم  استبانه
 .الغربية الضفة في لالدخ
الحوكمة معايير بين  قوية ارتباط عالقة هناك ناالدراسة لها  تبرز النتائج التى توصلمن أو 

 حيث بيرسون االرتباط لمعام لخال من وذلك ،أخرىجهة  من والكفاءة الفاعلية وبين جهة من
 إلى النتائج أشارت كذلكالحوكمة. و و الكفاءةبين (  8.35)لى إ بيرسون رتباطاال لمعام أشار

 أن على تؤكد النتائج وهذه (،8.08)  والحوكمة حواليالفاعلية  بيرسون بين ارتباط لمعام نأ
 الحوكمة تطبيق معايير يتطلب  الفلسطينية لالدخ ضريبةدوائر   في والفاعلية الكفاءةحقيق ت

 واوصت الباحثة بضرورة: .واحدةكحزمة 
 دوائر في المناسبة واالقتصادية السياسية دليل البيئةوتوفير  الحوكمة، بمعايير االلتزام- أ

 لتطبيقها.  لالدخضريبة 
مسؤولية دلة و عاة في المؤسسات بشفافية ونزاهة و للحوكم عملي لدلي توفير على لالعم- ب

 اخالقية .
 زيادة عدد الدورات التدريبية لزيادة مقدرة الموظفين في التعامل مع معايير الحوكمة.- ت

 

 (م2112)العزايزة  دراسة .3
المصارف  لحوكمة الفضلى الممارسات و للقواعد الوطنية الفلسطينية المصارف مدى تطبيق"

 ."في فلسطين



13 
 

 الحوكمة اييررة لمعرمدى تطبيق المصارف الفلسطينية الوطني إلىهدفت الدراسة إلى التعرف   
 لحول ازرة برعن لجن مع ما صدر انسجاما   جاءتوالتي ، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينيةال

 القائمين على إدارة تلك المصارف تهدف إلى الوقوف على مدى اهتمام كما، المصارف حوكمة
ل.للمزايا التي تتحقق نتيجة لتطبيقها واالمتثا إدراكهممن ، انطالقا لها الحوكمةبتطبيق معايير   

وتصميم استبانة تتضمن عدة محاور يندرج  ، األسلوب الوصفي التحليلي على تاعتمد كما
بهدف قياس مدى تطبيق المصارف الفلسطينية الوطنية لهذه  الحوكمةمعايير وإرشادات تحتها 

 المعايير.
 الحوكمةادات رايير وإرشرالتزام المصارف الفلسطينية بمعضرورة لى إقد توصل الباحث و 

صارف بتطبيق رك المرالقائمين على إدارة تلل اهتمام من قب ووجود، الصادرة عن سلطة النقد
 ل تطبيقها .للمزايا التي تتحقق حا دراكهمإلنتيجة  الحوكمةمعايير 

 قد توصل الباحث الى عدد من التوصيات :و 
 للحوكمة. اللجنة الوطنية ل من قب الشركات حوكمةل اإلسراع في إصدار دلي- أ
 . وتعزيزها الحوكمةنشر ثقافة - ب
في  الحوكمةيستعرض وضع ملحقا منفصال إلزام المصارف تضمين تقريرها السنوي - ت

  .المصرف
نها األساس في الرقي كوفي مرتبة أعلى من االهتمام  كيةالمعايير األخالقية والسلول جع- ث

 بالعنصر البشري والمؤسسة لها.
 

 م(2112 )أبو حمام درسة  .4
على على  اإلفصاح  المحاسبي وجودة التقارير  المحاسبي  الحوكمةثر تطبيق قواعد أ"

 ."المالية وجودة التقارير
وجودة التقارير المالية  بي راإلفصاح المحاسعلى  الحوكمةأثر تطبيق قواعد  الدراسة تتناول

ألوراق المالية . حيث تم رسطين  لرفل وقري سرفرجة المد الشركاتدراسة ميدانية على 
من ، كلوبيان أهميتها وأهدافها وقواعدها ومدى تأثير  الحوكمةالتطرق إلي مفهوم 

لى مجموعة من إ الدراسة تقد توصلو  اإلفصاح وجودة التقارير المالية بتلك القواعد.
 هي :و النتائج 
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لمحاسبي وجودة في تعزيز دور اإلفصاح ا كبيرل شكرقد ساهم ب  الحوكمةأن تطبيق قواعد - أ
تحسين موقع  علىرئيسي ل انعكس بشك الحوكمةة رأن تطور ثقاف، كماالتقارير المالية 

 .استمراريتها الشركات
اء  على أسس مصداقية  مجلس اإلدارة  والمدريقوم ل يم  إداري ومهني متكامرتنظ  إنشاء- ب

 .التنفيذيين
 : ما يليب ت الدراسةقد أوصو 
التعاون االقتصادي  ا منظمةرضت بهري قرلتزام بالقواعد التضرورة تعميق المفاهيم واإل- أ

 ة.رالالزمالتأهلية عقد الدورات التدريبية ل والتنمية من خال
 .الحوكمةعلى متابعة تحديث وتطوير التطبيقات السليمة  لقواعد رل العم- ب
 الحوكمةصة مشكله لهذا الغرض بمتابعه تطبيقات مبادئ وقواعد رضرورة قيام لجنة متخص- ت

 والضوابط المرتبطة بها.
األطراف  كافةأوسع وإصدار النشرات لدى ل بشك الحوكمةعلى نشر مفهوم وثقافة رل العم- ث

بقواعدها ومبادئها في المجتمع اإللتزام  ذات العالقة والتعليمات التي تعكس األمر ذلك و
 المالي. 

 م(2112)نسمان دراسة   .6
 ."الحوكمةمبادئ ل في تفعيالمراجعة الداخلية دور إدارات "

الحوكمة  مبادئ ل في تفعيالمراجعة  الداخلية إدارات المناقشة  وبالتحليل تناولت الدراسة 
في وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  في فلسطين.المصارف العاملة دور في 

البيانات حيث تم جمع االولية والثانوية مصادرها البيانات من ع رجم خاللمن الدراسة  جراءإ
 :التاليةلى النتائج إ الدراسة تتوصلقد و  استبانة.ل من خال

 المصارف  حوكمةعلى للمراجعة الداخلية األخالقي للميثاق  ا  كبير  ا  أن هناك تأثير- أ
في الحوكمة في تحسين  رئيس بشكليساهم مراجعة الداخلية المعايير ير  ورتط- ب

يجب أن يتواجد  اعمال الحوكمةتنفيذ لضمان ، و من األهدافالعديد از رإلنجالمصارف 
لجنة و على وجود مجلس اإلدارة ل يشتمذي الوالمهني المتكامل و اإلداري التنظيم 

جانب وظيفة مراقبة إلى  المخاطرإدارة لجنة المراجعة الداخلية  و وإدارة جعة المرا
 .لاالمتثا
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 ب : الدراسة تقد اوصو 
المعايير الدولية للمراجعة قضت بها والمباديء التي المفاهيم  قرضرورة تعمي - أ

الدورات التدريبية التأهيلية عقد ل من خالالمراجعين الداخلين  كافةالداخلية لدى 
وتطوير التطبيقات السلمية لمعايير المراجعة على متابعة تحديث الالزمة والعمل 

 الداخلية .
ل التزام  في مجاالفلسطينية النقد سلطة ل من قبل العناية الكاملة ضرورة بذ - ب

 الحوكمة والتعليمات الصادرة عنها.بمبادئ وقواعد المصارف 
وإصدار العالقة، ذات  كافة   األطرافالحوكمة لدى مفهوم وثقافة  ى نشررعلالعمل - ت

بقواعدها ومبادئها ، وااللتزام ةالحوكمتعكس دور وأهمية التي  التعليماتالنشرات و 
 ين.بفلسطالمصارف العاملة في 

 

حوكمة الشركات و أثرها على كفاءة سوق فلسطين لألوراق " م(،2111)أبو موسريدراسة  .5
 ."المالية

مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي في  إلى للتعرف الدراسة هدفت   
، فلسطين بتطبيق مباديء حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
، ومدى مالئمة القوانين واالنظمة والتعليمات المنظمة لعمل السوق المالي مع مباديء الحوكمة

كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وجمع المعلومات من الكتب والدوريات وتم جمع 
 مقابلة.استبانتين و  المعلومات االولية من خالل

 لى هذه النتائج :إالدراسة  توقد توصل
الشركات المدرجة في السوق المالي تلتزم بتطبيق بعض مباديء حوكمة  الشركات ن إ- أ

 التزام جزئيا.
ن اإلطار القانوني والرقابي المنظم لعمل السوق المالي الفلسطيني يتالئم الى درجة إ- ب

 معقولة مع مباديء حوكمة الشركات.
 السوق المالي.وجود عالقة طردية بين تطبيق مباديء حوكمة الشركات واداء كفاءة - ت
 :بما يلي ت الدراسةقد اوصو 
 .ثقافة الحوكمة لدى المستثمرين والمراجعين والشركات ذات العالقة نشر- أ
 سراع في اعداد الئحة الحوكمة في فلسطين لضبط عمل الشركات .اإل- ب
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مدى تطبيق مبادىء الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية " ،م(2111) فكري جودة .5
 ."لجنة بازل للرقابة المصرفيةوفقا لمباديء 

واقع الحوكمة في بنك فلسطين وفقا لمباديء لجنة بازل للرقابة  إلى للتعرف الدراسة هدفت   
الجنس والعمر والدرجة )محاولة التعرف على فروق دراسة ذلك الواقع وفقا لمتغيرات ية، و المصرف

 .(العلمية وعدد سنوات الخبرة المصرفية والموقع الوظيفي
فراد أالت مع بعض جراء بعض المقابإتم لوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، و سأتم استخدام و 

 أهمها :كان من نتائج مجموعة من اللى إ الدراسة توقد توصل. مجتمع الدراسة
 ن بنك فلسطين يطبق مباديء الحوكمة بدرجة مرتفعة .أ- أ
 .البنكر إيجابيا على مؤشرات أداء تطبيق مباديء الحوكمة يؤث- ب

 :بضرورة الدراسة توصأقد و 

تطوير تعليمات سلطة النقد الفلسطينية في مجال الحوكمة المؤسسية من خالل اعتماد - أ
 نموذج الحوكمة المؤسسية المقترح كإطار عمل ملزم للمصارف الفلسطينية .

استحداث مجلس إدارة البنك للجنة المختصة بإدارة المخاطر تكون مهمتها تحديد - ب
المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق ورسم اإلستراتيجيات الخاصة بالتعامل وتصنيف 

 مع كل نوع من هذه المخاطر.
 

 م(2111دراسة الداعور) .1
  ".مدى تطبيق معايير الحوكمة في بلديات الضفة الغربية"

 الغربية الضفة بلديات في الجيدة الحوكمة معايير تطبيق مدى قياس إلى للتعرف الدراسة هدفت
 قرتطبي توياترمس في حصائيةإ داللة ذات فروق هناك كان إذا وفيما ،أعضائها نظر وجهة من

  عرموقالخبرة،  سنوات العلمي، )الجنس، المؤهل متغيرات إلى تعزى الجيدة، الحوكمة  معايير
 االهتمام بنشرضرورة بها في هذه الدراسة  اوصتومن أبرز التوصيات التي وتصنيفها(.  البلدية
مجموعة وقد توصلت الدراسة إلى  .الغربية الضفة بلديات لدى وتعزيزها الجيدة الحوكمة ثقافة
 بينها:   منالنتائج  من
 .الضفة الغربية كانت متوسطة بلديات فيمستوى تطبيق معايير الحوكمة الجيدة - أ
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التي اجريت و مجالس البلدية من  55 نتيجة انتخاباتجاءت تطبيق معايير الحوكمة الجيدة - ب
 معظم بلديات الضفة.في 

 :بالتوصيات التالية الدراسة تواوص 
 .الغربية الضفة بلديات لدى وتعزيزها الجيدة الحوكمة ثقافة ضرورة االهتمام بنشر- أ
 ضرورة وجود هيئة حكومية تعني بمتابعة وممارسة وتنفيذ معايير الحوكمة.- ب
 اشراك الجمهور في قرارات البلديات وفعالياتها.- ت

 ثانيًا: الدراسات العربية 

 م(2111 د)قاعو  أبودراسة  .2
 دراسة :األعمال تطوير محاور في اإلدارية الشفافية أبعاد ممارسة أثر لقياس مقترح إطار" 

 ".تقييمية
 تطوير محاور توافر ومدى الشفافية أبعاد ممارسة مدى تحديد إلى للتعرف الدراسة هدفت

 منظمات في األعمال تطوير محاور في اإلدارية الشفافية أبعاد ممارسة أثر وتحديد األعمال،
 تطوير تم الدراسة أهداف ولتحقيق "أورانج" األردنية االتصاالت شركة وتحديدا   األردنية األعمال
 عدة إلى الدراسة توصلتو  .فردا    ( ٦٨١ ) البالغو  كامال   الدرسة مجتمع على وزعت استبانة
 :أهمها نتائج

 والتخفيف أعمالها وتطوير اإلدارية األجهزة تنمية في ايجابيا   أثرا   الشفافية أبعاد لممارسة أن- أ
 .السلبية الممارسات درجة من

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

 .مرتفعا جاء األعمال
ي ف كاملة األعمال تطوير محاور في مجتمعة اإلدارية الشفافية أبعاد لممارسة تأثيرا   هناكأن - ث

 .األردنية األعمال منظمات
 :الدراسة به أوصت ما أهم أما
 .األردنية األعمال منظمات قبل من المقترح اإلطار تطبيق ضرورة- أ
 .والمالي المعلوماتي اإلفصاح من عالية مستويات ضمان ضرورة- ب
 .والوضوح بالدقة تتميز تشريعات صياغة- ت
.القرارات اتخاذ في العاملين مشاركة مستوى رفع-ث
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 م(2111)عبد الحميددراسة  .11
 لتفعيل كإطار ( (IAS/IFRS المالية المعلومةو للمحاسبة  الدولية للمعاييراالنتقال  هميةأ" 

   ."المؤسسات حوكمة
 مدى حيث نرم يةرالمال والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير أهمية إلى للتعرف الدراسة هدفت

 لخال  من كروذل ،زائررالج لواقع ميدانية دراسة مع ،اترالمؤسس حوكمة لتفعي في مساهمتها
 تمارس حتى المؤسسات حوكمة مبادئ لتعزيز بها تجري التي الكفيلة التصورات تقديم
 في والضبابية واإلفالس شرالغ من ةرالجزائري للمؤسسات أمان صمام بوصفها بفاعلية دورها
 اإلفصاح زيادة على لوالعم ،عامة المحاسبة ةربمهن النهوض   قرطري عن وذلك ،التسيير

 الدولية المعايير من المستمد المالي المحاسبي النظام يقرتطب طريق عن ،خاصة والشفافية
 :الدراسةلها  تالنتائج التي توصلبرز ومن أ .المالية والمعلومة للمحاسبة

 على باالعتماد إال مريت ال وذلك ،ةرالجزائري اترررالمؤسس في الحوكمة ادئرمب تطبيق أهمية- أ
 هذه لمث لتطبيق المناسبة ةرالبيئ لتحضير والمعايير والتشريعات اآلليات من مجموعة
 المبادئ.

 المتطلبات تلك   مرأه بين من العالية بالجودة تتمتع يرالت المحاسبية المعايير تطبيق - ب
 .معها التكيف الجزائرية المؤسسات على التي

 م(2111آل غزوي )دراسة  .11
 حوكمة الشركات و اثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية." 

المحاسبية في شركات  المعلومات في اإلفصاح مستوى أثر حوكمة الشركات على الدراسةتناول 
حصائي األسلوب التحليلي اإل الدراسة تواستخدممة في المملكة العربية السعودية. المساهمة العا

 :الى النتائج االتية الدراسة تلوصفي، وتوصلوا
تفاوت مستوى اإلفصاح في القوائم المالية في الشركات المساهمة في المملكة العربية - أ

 السعودية .
اللية أعضاء مجلس اإلدارة في حصائية بين استقدم وجود عالقة  سالبة ذات داللة إع- ب

 الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية .
يجابية ذات داللة احصائية بين تركيز الملكية في الشركات العامة في عدم وجود عالقة  إ- ت

 المملكة و بين مستوى االفصاح في القوائم المالية .
 بعدد من التوصيات منها: الدراسة وصتوأ
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كات المساهمة العامة لما لها من هميتها في الشر الوعي بدور لجنة المراجعة وأعميق ت - أ
 .بيرة في زيادة ثقة المساهمينهمية كأ
تها اليؤدي الى واجباة دون قيام هذه اللجنة بمهامها و فصاح عن وجود لجنة للمراجعإلا- ب

 .فصاح في القوائم الماليةتحسن في مستوى اإل
لشركات المساهمة العامة زيادة الدور الرقابي على يجب على الهيئات المنظمة - ت

 . ركات بتطبيق لوائح حوكمة الشركاتالشركات المساهمة العامة من خالل الزام الش
 

 م(2111عبدي )بن ثابت و  دراسة .12
 "الحوكمة في المصارف االسالمية"

حول تناول الباحثان في هذه الورقة مفهوم الحوكمة في الوقت التي كثرت االنتقادات 
المصارف االسالمية في انها تحاكي البنوك التقليدية مستخدمة الحيل والتبريرات لتضعها 

 تحت االطار االسالمي في الظاهر، واصبح الكثير من الخبراء والباحثين ينتقدونها.
 وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية:

سالمية، ريعة اإلحوكمة، وهي متجذرة من الشالمصارف بأمس الحاجة  لتطبيق مبادئ ال
ن تبين للناس مدى التزامها، الذي يوجب توفر أن يتطابق وصفها مع عملها، وأوضرورة 

واوصت . هم ركائز الحوكمةسالمية، التي هي من أالبنية التحتية للصناعات المالية اإل
 الدراسة بعدد من التوصيات منها:

اإلسالمية، لتكون تحت هيئة توحيد الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية - أ
 بالمصرف المركزي اإلسالمي. واحدة وتخضع إلشراف ما يسمى

بإنشاء قسم خاص لمشرفي الشريعة  قيام كل مصرف ومؤسسة مالية إسالمية- ب
 الداخليين، ليتأكد أن عمل المصرف يتمشى مع الشريعة اإلسالمية.

عضاء غير التنفذيين إنشاء لجنة مراجعة داخل المصارف اإلسالمية وتتشكل من األ- ت
 ممن تتوافر لديهم الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة.
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 م(2115اليقة) دراسة   .13
دورها في ترشيد قرارات بي في الفوائم المالية للمصارف و فصاح المحاساالالقياس و "

 "االستثمار
القرارات على المستوى همية توضيح التقارير المالية في اتخاذ أ على للتعرف الدراسة هدفت

لقوائم المالية اإللزامية الداخلي والخارجي للمصرف، ودراسة مدى التزام المصارف بنشر ا
 :الدراسةالنتائج التي توصلت لها  همأفصاح عنها. ومن ومدى اإل

فصاح عنها في القوائم المالية التي تلبي احتياجات عدم كفاية المعلومات التي تم اإل- أ
 المستخدمين.

 .وفق للمعايير المحاسبية الدولية يعد المصرف القوائم الماليةلم - ب
ب طبيعتها وتم صول و الخصوم في الميزانية حسامة لم تصنف األلميزانية العا- ت

 .عرضها بشكل عشوائي
                                                   :لدراسةا أوصتو 

 عليها المعيار الدولي.تي نص ورة قيام المصرف بإعداد القوائم المالية الضر - أ
تطبيق المعايير الدولية المحاسبية الصادرة عن لجنة المحاسبين الدوليين عند القيام - ب

 بإعداد القوائم المالية للمصرف النه يكسبها المصداقية والثقة.
 

 جنبية الدراسات االثالثًا: 
  (2012)بيشت واخروندراسة  .14

 "Why bank governance is different"  ،"فروقات حوكمة البنوك" 
تتناول هذه الدراسة اسباب إخفاقات البنوك خالل األزمة المالية وامكانية وجود عالقةوارتباط  

  .بين هذه االخفاقات وعدم تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات المصرفية
لى ضرورة اعادة النظر في نظرية الحكم المصرفية والتي تشير الى ضعف دور إويدعو الباحث 

دارة إخصصين بوقد توصلت الدراسة الى وجود موظفي مت الدائنيين في الدوائر المتعددة. 
في  دارة مستقلة باالضافة الى مدراء تنفيذيين ثابتين كان سيكبد البنوكإومجالس  ،المخاطر

تأثر في حال ت ي دليل على أن حقوق المساهمين لنأنه ال يوجد أكما  المتوسط خسائر أقل.
 دارة المخاطر.إاعتماد البنك نظام 
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بضورة االبتعاد عن تطبيق الحوكمة التقليدية للشركات  ونالباحث ىوصأوفي نهاية الدراسة     
جراء تعديالت ومراجعات جذرية لتطبيق نظم حوكمة إالمالية داخل البنوك والعمل على غير 

 بالمصارف.خاصة 
 (م2112كيستين )ويدراسة .15
 Perfornance and governance in Microfinance institution، "Journal of Banking 

& Finance"  ،" الحوكمة واألداء في المؤسسات المالية الصغيرة" 
العالقة بين أداء الشركة والحوكمة في المؤسسات المالية الصغيرة  على للتعرف الدراسة هدفت
خالل مجموعة من المعلومات العالمية التي تم  اعدادها ذاتيا   ، حيث ترم استعمال بيانات  من

نوع ملكية الشركة، وعالقة زبون الشركة،  ،مقطعية كما ترم دارسة تأثيرات أعضاء مجلس اإلدارة
للمنشآت المالية الصغيرة. وقد أشارت النتائج إلى ان األداء المالي يتحسن والمنافسة والتنظيرم 

الداخلي، وقد وجدت الدارسة بأنه ال  لجنة التدقيقل لقوانين المحمية أكثر من الدوليةمن خالل ا
يوجد هناك فرق بين المؤسسات غير الربحية ومساهمي الشركات في األداء المالي وكذلك ال 

صناعة إلى  ةلعملية تنظيرم البنك، وقد أكدت النتائج بأن هناك حاجة من قبل أييوجد هناك أثر 
 .اسلوب الحوكمة بشأن يؤدي إلى تعزيز اإليجابيات و التقليل من السلبيات

 

 م(2114كايلور )دراسة  .15
 Corporate Governance and  Firm"، "Performance  "، الحاكمية

  "المؤسسية و أداء المؤسسات
      المقياس الحكومي هو حاكمية المؤسسية،لإنشاء مقياس واسع ل على للتعرف الدراسة هدفت

(Government Score.يعتمد على بيانات تم الحصول عليها بواسطة المؤسسات ،)  والمقياس
جموعات، موزعة على ثماني م الحكومي عبارة عن معيار خليط من واحد وخمسين عامال  

التعليم، وتعويضات المدير التنفيذي، وحقوق الملكية، والممارسات  ،)التدقيق، ومجلس اإلدارة
  .التقدمية، وحالة المؤسسة(

عات ترم ربط المقياس الحكومي مع األداء التشغيلي، وخطورة اإلفالس، والتقييرم، ومدفو وقد 
ن مؤسسة، ووجد ان المؤسسات األكثر ريثالثمائة وسبع وعشو  ينالمساهمين، لمجموعة  ألفان

حاكمية تعتبر نسبيا أفضل من حيث الربحية وتتمتع بخطورة أقل، وأنها ذات قيمة أكبر، وتقوم 
 .فع توزيعات نقدية أكثر للمساهمينبد
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باألداء المتوقع وغير  من الثماني مجموعات أكثر ارتباطا   كما تم إجراء اختبار لمعرفة أي  
التنفيذي هما األكثر  وتعويضات المديرت مجلس اإلدارة مؤسسة، ووجد أن تعويضالالمتوقع ل
مع أداء  األكثر ارتباطا  أن نظام المؤسسة هو مع أداء المؤسسة المتوقع، بينما وجد  ارتباطا  

وقارنت الدارسة عالقة أداء المؤسسة بكل من المقياس الحكومي  .المؤسسة غير المتوقع
اكمية ن المقاييس الكمية لمحوالمؤشر العام، لمجموعة فرعية من المؤسسات لديها بيانات ع

ن األداء المتوقع يرتبط مع ثالث مجموعات تصنيفية من المقياس أالمؤسسية، وأظهرت النتائج 
الحكومي، وال يرتبط مع المؤشر العام، ويرتبط المقياس الحكومي نسبيا بشكل أفضل باألداء 

االستيالء القهري من  المتوقع، ألنه مقياس واسع ويركز بشكل أقل على المقاييس التي تمنع
 الغير.

 )2114كيرن الكسندر) .11
" CORPORATE GOVERNANCE AND BANKING REGULATION " 

 ".ولوائح العمل المصرفي الشركات حوكمة"
 المصرفية المؤسسات بحوكمة تتعلق مهمة قضايا المصرفية األسواق عولمة موضوع أثار وقد

 صلته حيث من الشركات لحوكمة الرئيسية القضايا بعض  الدراسة هذه تناولت وقد,  إدارتها وكيفية
 المستخدمة التقليدية العمل طرأل وفقا   الرئيسية القضايا  تحليل خالل من المصرفي العمل تنظيم
 تم حيث الدولية بازل لجنة معايير ومنها.المصرفية والشركات المؤسسات عمل وتقييم تحليل في

 .المتحدة والواليات المتحدة المملكة في المصرفية والمؤسسات الشركات  على تطبيقها

 بتحقيق نجحت المتحدة المملكة في المالية والمؤسسات الشركات أن لىإ الدراسة توصلت وقد
  بسبب محدودة الزات المتحدة الواليات في بينما المختلفة، المصلحة أصحاب مصالح بين التوازن
 كما، المالية والمؤسسات الشركات على التحوطية بالتوجهات الخاصة مريكيةاأل المحاكم قرارات
 إنشاء خالل من ذلك وتمثل المالي القطاع في المساءلة تعزيز معايير وجود لىإ الدراسة توصلت
 .المالية الشركات ومدراء العليا اإلدارة سلوك لقواعد موضوعية معايير

 تحقيق ضمان أجل من المصلحة أصحاب مصالح تمثيل على العمل بضرورة الدراسة وأوصت
 التدخالت من الحد وضرورة والبنكية، المصرفية والمؤسسات الشركات داخل الرشيد الحكم معايير

 .األمثل المستوى دون تنظيمية نتائج إلى تؤدي أن الممكن من التي القضائية
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 :ما ُيمّيز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 من يتناول أي ه لمأن  للدراسات السابقة  اوبعد استعراضه ،اواطالعه افي حدود ِعلمه الباحثة ترى  
واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في موضوع  اإلسالمية المؤسسات الماليةالباحثين في مجال 

المؤسسية في  واقع تطبيق معايير الحوكمةدراسة المصارف اإلسالمية، حيث تناولت هذه ال
 .طينفي فلس المصارف اإلسالمية

 اإلسالميبنك الو  العربي، هما: البنك  اإلسالمي مصرفينجريت على أإضافة  إلى أن  هذه الدراسة 
 في قطاع غزة. الفلسطيني

 رابعًا:مصفوفة الدراسات السابقة 
(، تبين اسم 3قامت الباحثة بتلخيص الدراسات السابقة في مصفوفة موضحة في الملحق رقم )

الباحث في  هااستخدمالباحث وتاريخ اإلعداد وعنوان الدراسة وأهم النتائج والتوصيات، حيث 
 .الدراسةهذه  توصلت إليها التي النتائج على التعقيب

كما تم إعداد مصفوفة الفجوة البحثية وبيان ما تميزت به هذه الدراسة عن الدرسات السابقة في ذات 
 .)3(موضحة في الملحق رقمالمصفوفة المجال و 
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 الفصل الثاني

 الحوكمة المؤسسية

 وتطورها المبحث األول: نشأة الحوكمة
 المبحث الثاني: حوكمة المصارف

 المبحث الثالث: الحوكمة في المؤسسات المصرفية اإلسالمية
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 المبحث األول

 هاوتطور  حوكمة المؤسساتنشأة 
 نشأة الحوكمة و تطورها أواًل:

  مقومات حوكمة المؤسسات ثانيًا: 
 اأدوات الحوكمة ووسائلا ثالثًا:

 رابعًا: آليات حوكمة المؤسسات
 المؤسسية الحوكمة مبادئ تطبيق في المصرفية المؤسسات دور: خامساً 

 في الجيدة المؤسسية الحوكمة لممارسة توافرها الالزم لالعوامسادسًا: 
 المصارف
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 المبحث األول
 هاوتطور  نشأة حوكمة المؤسسات

 الناشئةد من االقتصاديات المتقدمة و هتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات في العديالتعاظم ا   
تي األزمات المالية الو  اإلقتصاديةنهيارات العقاب اأفي خاصة خالل العقود القليلة الماضية، و 

التسعينيات من القرن  روسيا في عقدمريكا الالتينية و شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأ
المحاسبية ن تداعيات االنهيارات المالية و مريكي مؤخرا مكذلك ما شهده االقتصاد األالعشرين، و 

 (. 22: 2002بو موسي،)أم 2002لعدد من أقطاب الشركات األمريكية العالمية خالل عام 
 نشأة الحوكمة و تطورها: أوالً 
وذلك بعد  شهد العقد األخير من القرن الماضي البدايات الحقيقية للحديث عن الحوكمة،    

دارية والمالية، وقد تفجر الكثير من القضايا التي طفت على السطح وظهرت فيها التجاوزات اإل
أنماط من الفساد المالي واإلداري جعل الحديث عن  نهيارات عنالكشفت هذه األزمات وا

المتتبع لجذور هذا الموضوع يجدها تعود الى فضيحة و  الحوكمة يحظى بأهمية خاصة،
(Watergateفي الواليات المتحدة األمريكية، إذ استط ) اعت الهيئات القانونية الكشف عن
 المشروعة المتمثلة بتقديم الرشاوي اإلسهامات غيرشل الرقابة المالية في الشركات و سبابها في فأ

، مما ساعد في فصاح والشفافية في التقارير الماليةين وعدم اإلميلبعض المسؤولين الحكو 
نظام  مراجعةخاصة لصياغة و  الذي تضمن قواعد م1922صياغة قانون مكافحة الفساد عام 

ض عدد كبير من الشركات الى ر لداخلية التي كانت نواة لهذا المصطلح بعد أن تعالرقابة ا
   .(2202011)طالب و المشهداني، نهيارات الماليةالا

رهاصات الحوكمة   ومن القضايا الكبرى التي طفت على السطح في تلك الفترة وشكلت بدايات وا 
واالعتماد الدولي، حيث شكل انهيار  في مفهومها الحالي  وما عرف في حينه بأزمة بنك التجارة

 هذا البنك صدمة عنيفة لألوساط المالية والمصرفية بما مثله هذا االنهيار من أزمة ثقة
 تعصف بذلك البنك. دتومصداقية كا

نقاش على ومن العوامل األخرى التي عملت على تطوير فكرة الحوكمة جعلها موضع اهتمام و 
لم يعد مقصورا  على الحوكمة، ألن هناك هتمام باألمور العامة إلالعالمي هو أن االمستوى 

، القطاع الخاصجتمع المدني، المؤسسات الدينية والصحافة، و عناصر أخرى مثل مؤسسات الم
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وتقديم الحلول  هتمام في الشأن العام، بل في أخذ األمور العامةتشارك ليس فقط في اال
                                                                                                          .(Robinson، Fredothers،2002:23)لها
نت لجنة بازل معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في يب كما

، المعاييرحول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية" تضمنت مجموعة من  م1999سبتمبر
 .(4902011)طالب و المشهداني،:من أهمها

 فضال   ،للمصرف بخاصةتراتيجية للجهاز المصرفي بعامة و اإلعالن عن األهداف اإلس .1
 على تحديد مسؤليات االدارة .

دراكهم ادارة و فاءة أعضاء مجلس اإلالتأكد من ك .2 عدم لكامل لمفهوم الحوكمة المؤسسية و ا 
 دارة العليا .وجود أخطاء مقصودة من قبل اإل

دراكهم ألهمية دورهم الرقابي .ضمان فاعلية دور المراقبين و  .3  ا 
 دارة. عن جميع أعمال أنشطة المصرف و اإلضرورة توفير الشفافية و اإلفصاح  .4

 

:اً ثاني  مقومات حوكمة المؤسسات   

ونجاح حوكمة المؤسسات، ساسية التي ينبغي توافرها لتدعيم وهي تمثل الدعائم األ
 (:95: 2002وهي)حجازي،

 .اإلقتصاديةاللوائح الخاصة لضبط األداء اإلداري للوحدة توفر القوانين و  .1
تابعة لمجلس اإلدارة لمتابعة أداء الوحدة  -ومنها لجنة المراجعة-وجود لجان أساسية .2

 .اإلقتصادية
 .قتصاديةاالوضع السلطات والمسؤوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة  .3
 التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية واإلمداد بالمعلومات.فعالية نظام  .4
 .قتصاديةاالوجود الجهات الرقابية على أداء الوحدة  .5

ويتضح مما سبق أن تطبيق هذه المقومات بفاعلية وكفاءة يضمن نجاح حوكمة المؤسسات 
 .ؤسسةعلى المملموسة الذي يعود بفائدة 
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:أدوات الحوكمة ووسائلاا :اً ثالث    

حتى يتم تطبيق قواعد الحوكمة وتحقيق أهدافها بشكل فعال البد من توافر 
(:122: 2009اآلتي)الشواورة،  

 إحساس رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وجسامتها. .1
 متوازن.لمسؤوليات في الشركة بشكل دقيق و وجود هيكل تنظيمي يحدد الواجبات وا .2
اإلداري بكفاءة عملية اتخاذ القرار ة تضمن تفعيل محاسبية ومالية فعالتوفير نظم  .3

 عالية.
 إيجاد مدونة أخالق أو ميثاق شرف يتميز بالنزاهة والموضوعية. .4
 الكفاءة والصدق والعدالة. مقوماتقتصادية واجتماعية وقانونية تتصف بكل توفير بيئة إ .5

للحوكمة البد من تطبيقها حتى تتحق أهداف الحوكمة بشكل  أدواتويتضح مما سبق أن هناك 
 فعال مثل تحقيق الكفاءة والنزاهة والشفافية في أمر المؤسسة وفي الوقت المناسب، حتى ال

والصدق والعدالة عن  الموضوعية تغييبو  في المؤسسة يصبح هناك فوضى ومشاكل وقصور
 .المؤسسة

 

 آليات حوكمة المؤسسات:اً رابع

كمة المؤسسات عن نظام يحدد اآلليات والعناصر التي تعمل معا  في إطار متماسك تعبر حو 
وفعال لحماية وتحقيق مصالح األطراف التي لها مصلحة في المنشأة من خالل ضبط سلوك 
اإلدارة والبعد به عن السلوك النفعي والممارسات السلبية باعتبارها الجهة المفوضة من جانب 

على بقية األطراف المرتبطة بالمنشأة  قتصاديةاالنعكاسات الرارات ذات االمساهمين التخاذ الق
كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي فإن تطبيق نظام الحوكمة بفاعلية يضمن  بمصالح سواء  

 سالمة أداء منشآت األعمال واألسواق واالقتصاد على المستوى المحلي والدولي.

في اآلليات الداخلية واآلليات الخارجية ويمكن إيضاح  وتتمثل آليات نظام حوكمة المؤسسات
 هذه اآلليات كما يلي:

                                                            اآلليات الداخلية لحوكمة المؤسسات:
التي تتم داخل المنشأة للرقابة األساليب هذه اآلليات عن مجموعة القواعد والوسائل و تعبر 
لضمان ة لزيادة جودة التقرير المالي، و الممارسات التي تتخذها اإلدار ف على األفعال و واإلشرا
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الحفاظ على مصداقية القوائم المالية، هذه اآلليات كما رير اإللزامية، و ام بمتطلبات التقاإللتزا
 (: 296-295: 2002يلي)الحيزان،

 مجلس اإلدارة:    .1

يمثل اآللية األكثر أهمية لتشكيل فهو يعتبر مجلس اإلدارة من أهم آليات حوكمة المؤسسات، 
المتابعة ومسؤوليات الرقابة و قمة إطار حوكمة المؤسسات، فتفويض حملة األسهم لمجلس اإلدارة 

على تسيير وأداء المنشأة يجعله على رأس السلطة الحاكمة في قرارات المنشأة وعلى الرغم من 
بالقرارات إلى ف التحكم ئالعديد من وظافوض معظم وظائف إدارة القرارات و أن مجلس اإلدارة ي

اإلشراف على القرارات المهمة ووضع نظام اإلدارة العليا، وذلك من خالل حقه في المصادقة و 
 اإلشراف على مدى التزام اإلدارة العليا بهذا النظام.قابة المالئم خالل المنشأة، و الر 

يتم تفعيل هذه اآللية في مجال تطبيق نظام الحوكمة، فال بد من توافر محددات ولكي 
 :من أهم هذه المحدداترئيسية يجب توافرها في مجلس اإلدارة، و 

 ورائف ودور مجلس اإلدارة:- أ

كافة الجهود يجب أن تكون وظائف ودور مجلس اإلدارة محددة بشكل واضح ويتم تعبئة 
 هذه الوظائف: لتحقيق هذه الوظائف ومن أهم

 ستراتيجية للمنشأة.تحديد األهداف، ووضع الخطط اال .1
 اإلشراف على اإلدارة.القيادة للمنشأة في الثأثير و  رممارسة دو  .2
 التقرير لحماية األسهم عن نتائج ملكيتهم.  .3

 استقاللية مجلس اإلدارة: - ب

لية على تعتبر هذه اآللية أهم محددات الدور الحكومي لمجلس اإلدارة، وتركز هذه اآل
ذين يتشكيل مجلس اإلدارة، فكلما كان المجلس مكونا  من أعضاء ليسوا من المديرين التنف

وليس لهم عالقات مع المنشأة بخالف دورهم كأعضاء لمجلس اإلدارة، كلما كان المجلس 
 فعاال  في تطبيق نظام الحوكمة. 

 

 لجنة المراجعة: .2

ي يتحدد دورها كأحد آليات حوكمة المؤسسات فهي أحد اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وتتوقف فعالية هذه اآللية ضوء الصالحيات الممنوحة لها، و 
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عالقتها المراجع الخارجي و  مساءلةاح تعيين و دورها في اقتر لى تركيبة اللجنة واستقالليتها و ع
 بالمراجعة الداخلية.

 

  ة المؤسسات: اآلليات الخارجية لحوكم

تنتمي إلى مجاالت مختلفة وتتضافر معا  لضبط ومتابعة أداء  وتعبر عن القواعد واإلجرات التي
إدارة المنشأة في عملية اتخاذ القرارات المختلفة، والتقرير المالي واإلفصاح لألطراف الخارجية 

والموردين وغيرها من  ذات المصلحة مثل المستثمرين الحاليين والمرتقبين، والدائنين والعمالء
أصحاب المصلحة بالمنشأة. وتتضمن هذه اآلليات: القوانين واألنظمة التي تصدرها الجهات 
التنظيمية مثل الهيئات القائمة على تنظيم تداول األوراق المالية لحماية المستثمرين أو المحددة 

اإلشراف التنظيمي من جانب قطاعات مالية أو صناعية معينة، ودور المراجعة الخارجية، و 
 لحملة األسهم على أداء المنظمة.

 المؤسسية الحوكمة مبادئ وتطبيق تبني في سلطة النقد دور: اً خامس
 العليا واإلدارة اإلدارة مجلس لقب من األداء مراقبة المصرفي الجهاز في الحوكمة تعني 

 باألطراف هؤالء بعالقة االهتمام إلى باإلضافة والمودعين األسهم حملة حقوق وحماية بالبنك
 الحوكمة وتنطبق الرقابية الهيئة وسلطات التنظيمي اإلطار لخال من تتحدد والتي الخارجية

 يمكن سبق ما لخال من المشتركةو  الخاصة والبنوك العامة البنوك على الجهاز المصرفي في
 المصارف في الحوكمة عملية في األساسية العناصر من مجموعتين نحدد أن لنا

 :  (35: 3880)جودة،
 التنفيذية واإلدارة اإلدارة ومجلس األسهم حملة وهم الداخلية األطراف مجموعة لتمث األولى:

 .   الداخليون والمراجعون
 التصنيف وشركات اإلعالم لوسائو بالمودعين الممثلة الخارجية باألطراف لفتتمث :الثانية

 . والتنظيمي القانوني اإلطار إلى إضافة والتأمين
المؤسسات في الجيدة المؤسسية الحوكمة لممارسة توافرها الالزم لالعوام :اً سادس   

 مقبولة كونت المؤسسية بالحوكمة خاصة رقابية لقواعد المركزي البنك إصدار .5
 العالقة. ذات األطراف جميع من بها ومعترف

 القواعد هذه بأهمية الكافية القناعة البنوك إدارات مجالس لدى تكون أن يجب .3
  تنفيذها. على يساعد فيما والضوابط
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 مساهمة ومدى البنك نجاح مدى قياس أساسها على يمكن واضحة ستراتيجيةا توفر .3
 .النجاح هذا في واألفراد اإلدارة

دراكهم خبراتهم وتنوع اإلدارة مجلس أعضاء كفاءة من التأكد .4  لمفهوم الكامل وا 
 لداخ والفحص المراجعة من مالئمة مستويات توافر وضرورة ،المؤسسية الحوكمة

 كل مصرف.
 مصرف. كل لداخ والفحص المراجعة من مالئمة مستويات توافر ضرورة .3
 .كافة البنك وأنشطة لأعما في واإلفصاح واإلدارة الشفافية توافر ضرورة .3

ألدوات  وتطبيقها تهاممارسفي  المؤسسة يتضح لنا أهمية توافر عوامل ضمان سالمةما سبق وم
من خالل إيجاد قواعد رقابية، توفر االستراتيجيات والسياسات، وأهمية تمتع  وآليات الحوكمة

أعضاء مجلس اإلدارة للمصرف بالكفاءة والخبرة واإلدراك الكامل لمفهوم الحوكمة وتقديم كل 
 االدعم الالزم إلنجاح وتعزيز معايير الحوكمة لمؤسسة المصرف وتوفير الرقابة الجيدة وآلياته

    رة  توافر الشفافية ، لضمان نجاح تطبيق الحوكمة المؤسسية.المناسبة، وضرو 
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 المبحث الثاني
 حوكمة المصارف

 : تعريف حوكمة المصارفأوالً 
 عناصر الحوكمة :ثانياً 
  أهداف الحوكمة :ثالثاً 
  أهمية حوكمة المؤسسات :رابعاً 

 أسباب حوكمة المؤسسات :خامساً 
  خصائص حوكمة المؤسسات :سادساً 
 بعاد الحوكمةأ :سابعاً 
 المستفيدون من تطبيق حوكمة المصارف :ثامنًا ً 
 محددات الحوكمة المؤسسية :تاسعا
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 الثاني المبحث
 حوكمة المصارف

ثر األزمات المالية إعلى  المصارفتزايد االهتمام في السنوات األخيرة بمفهوم حوكمة     
اإلداري ، بسبب انتشار الفساد المالي و المؤسساتكررة والتي أدت على إفالس العديد من المت
إظهار البيانات نقص اإلفصاح والشفافية وعدم سبب عدم تطبيق المبادئ المالية واإلدارية و ب
المعلومات الحقيقية التي تعبر عن األوضاع المالية، مما أدى إلى فقدان المعلومات الضرورية و 

لذلك أصبحت حوكمة الشركات ين بها. ثقة الزبائن والمستثمر جودتها و ألهم عناصر تميزها و 
هي تعتبر أداة فعالة للتأكد من موضوعية التقارير المالية، و هذا من العالج المضاد للفساد، و 

 خالل االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة. 

 تعريف حوكمة المصارف: أوالً 
العامة  مبادئهاو  قتصاديةاالالحوكمة في جوانبها القانونية و  قبل الولوج إلى الحديث عنبد و ال   

لمقاييس العربية في لغير خاضع و  نسبيا   حديثا   عتبارها مصطلحا  با من تحديد مفهوم للحوكمة
 شتقاق.اال

 تعريف الحوكمة لغة: 
في اشتقاق  الحوكمة هي اشتقاق غير قياسي، ألنه ليس بجاٍر على قواعد اللغة العربية   

فإن ،  المصادر القياسية الجارية على نسق اللغةفليس مصدر )فوعله( من  المصادر، 
 مادة)َحَكَم( في تلك المعاجم ال تلبث أن تطالعه بالمعاني التالية:  

، كما دل على  (2402011ما تقتضيه من التوجيه و اإلشاد )طالب و المشهداني،الحكمة:  .1
َوَمْن  وقوله سبحانه وتعالى: ) ،(20سورة ص: ()آتَْينَ اُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل الِخطَاِب ذلك قولره تعالى: )

  .(269البقرة: )(ُيْؤَت اْلِحْكَمَة فَقَْد أُوِتَي خَْيراً َكثِيراً 

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

أَْهِلَها ِإْن ُيرِيَدا ِإْصَلحًا ُيَوفِِّق اللَُّه   ِمنْ  أَْهلِِه وََحَكماً  ِمنْ  وَِإْن ِخْفُتْم ِشقَ اَق بَْيِنِهَما فَ اْبَعُثوا َحَكماً   )وتعالى:

 .(35النساء: ) ( بَْيَنُهَما
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                                                                                                تعريف الحوكمة اصطالحا:
قضية اصطالحية عند أهل االقتصاد واإلدارة ،وما دامت قضية  يعتبر تعريف الحوكمة

 .احة في اإلصطالحسم هاصطالحية فإن ل

ممثلي أصحاب المصلحة في  اإلجراءات المستخدمة بواسطة: باناا وقد عرفت الحوكمة
 .(9: 2005)حماد، قابة المخاطر التي تقوم بها اإلدارةظمة لتوفير إشراف على المخاطر ور المن

النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على  عرفت أيضًا الحوكمة بأناا:
الشفافية للمسؤلية والنزاهة و اء بالمعايير الالزمة الوفلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها و أع

 (.3: 2005)حماد،

النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات بأنها : للحوكمة تعرف مؤسسة التمويل الدولية
 .(5: 2002والتحكم في أعمالها)يوسف،

 والقواعد العالقات مجموعة أنهابعرفت سلطة النقد الحوكمة  :للحوكمة تعريف سلطة النقد 
 األطراف مصالح يحقق بما حصيفة بطريقة المصرف إدارة تضمن التي والمبادئ واإلجراءات

 العمل مجال في الفضلى والممارسات والتعليمات القوانين مع يتوافق بشكل العالقة، ذات
: 2009 سلطة النقد الفلسطينية، تقرير) وتنميته المصرف على الحفاظ يحقق وبما المصرفي،

10). 

األساليب التي تدار بها الحوكمة بأنها  تعرف: للحوكمة الدوليةتعريف بنك التسويات 
واإلدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك  المصارف من خالل مجلس اإلدارة 

للقوانين  والتشغيل وحماية مصالح حملة األسهم وأصحاب المصالح، مع االلتزام بالعمل وفقا  
 .لح المودعينوبما يحقق حماية مصا والنظم السائدة

من التعريف أنه تناول الحوكمة في المصارف مع أن الحوكمة هي نمط من أنماط  ويتضح 
الرقابة اإلدارية أو الرقابة الذاتية التي تطبقها الشركات عموما  سواء  أكانت تلك الشركات 
مصارف أو مؤسسات مالية أو شركات عقارية أو غيرها، كما أن التعريف قصر الحوكمة على 

 .(5: 2002)الصالحين ، األساليب اإلدارية التي تنتهجها مجالس اإلدارة العليا
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التي من خاللها مجموعة من المعايير واإلجراءات المستخدمة  التعريف اإلجرائي للباحثة:
تضمن إدارة المصرف تحقيق المساءلة والنزاهة والشفافية، والعدالة، وحماية حقوق المساهمين 

 والمسثمرين.

إطار عمل يتضمن مجموعة من المعايير التي حوكمة المؤسسات تمثل أن  نستنتج مما سبق
ويشمل العديد من المعايير واإلجراءات التي  المساءلة واإلفصاح والنزاهة والشفافيةهتم بتطبيق ت

من  تعمل معا  على توزيع الحقوق والمسؤليات على جميع األطراف المشاركة في المؤسسة
، وذلك نتيجة األزمات األخيرة التي عانت منها تثمرين، لضمان حقوق الجميعمساهمين ومس

أحد معايير  راف والمراقبة والشفافية بما أنهاالمؤسسات المالية الكبيرة بسبب سوء اإلدارة واإلش
 الحوكمة.

 اصر الحوكمةعن :ثانياً 

  :(6: 2002)الصالحين ،تتمثل عناصر الحوكمة في ما يلي: 

 .المؤسساتمجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة على أداء  .1

 تنظيم للعالقات بين مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح. .2

 يجب أن تدار لصالح المساهمين. المؤسساتالتأكيد على أن  .3

والرقابة عليها وفق هيكل معين  المؤسساتمجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة  .4
مثل مجلس  المؤسساتيتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة 

 اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.

وهي شاملة  في نجاح إدارة المؤسساتللحوكمة  االهمية الكبيرة عناصر خالل هذه من  يتضح
 باإلضافة إلى توفر مجموعة من القواعد د العالقات والشراكاتمن حيث األنظمة الرقابية وتحدي

 المتعلقة بالحقوق الخاصة بالمساهمين والواجبات المتعلقة بالمدراء التنفذيين. 
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 أهداف الحوكمة :ثالثاً 

تكسبها األهمية البالغة لعظم تلك األهداف  جملة من األهداف تسعى الحوكمة إلى تحقيق    
)طالب و : أهداف الحوكمة فيما يليلخص طالب والمشهداني ومشروعيتها وأهميتها، وقد 

 (4302011المشهداني،

مصالح االدارة و مصالح كبح مخالفات االدارة المحتملة و ضمان التناغم الفعال بين  .1
 .المساهمين

 ارية .المخاطر المالية و االستثم تقليل .2

 .ستراتيجية االستثمارية السليمةالحماية حقوق المساهمين ومصالحهم من خالل وضع ا .3

 تعميق دور أسواق المال في تنمية المدخرات . .4

 زيادة الثقة باالقتصاد الوطني . .5

 إظهار الشفافية وقابلية المحاسبة على المسؤولية االجتماعية . .6

 أو المصرف . للمؤسسةتحسين األداء المالي  .2

 للشركة من خالل التمسك بالقيم األخالقية . قتصاديةاالالحفاظ على السمعة  .2

فتح السبيل النفتاح الشركات على أسواق المال العالمية والوصول الى أعلى المراتب  .9
 لدى مؤسسات التقييم الدولية .

زام اآلمنة مع االلتالتزام الشركات بالسلوكيات األخالقية و الممارسات المهنية السليمة و  .10
 اإلشرافية.بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية و 

ضافة       ضافت في دليلها للممارسات الفضلى لألهداف السابقة فإن سلطة النقد أوا 
لحوكمة المصارف بالحكم الجيد و خلق إجماع على أهمية تطبيقه من أجل تحقيق 

 . (2009)سلطة النقد، يا المرجوة منهاالمز 

 لحوكمة المصارف استكماال  للمتطلبات القانونية ذات الصلة.وضع إطار تنظيمي  .1
توفير إرشادات للمصارف حول كيفية تحقيق التزام أفضل بالمعايير و الممارسات الدولية  .2

 الفضلى  إلدارة المصارف.
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ساد بأسلوب الف لمحاربةيتضح من خالل األهداف السابقة ضروة وجود مجلس إدارة قوي و    
الحوكمة لما فيه مصلحة للمؤسسة ومن ثم للمجتمع معايير االلتزام بمبادئ و ة تعزيز ثقافناجح و 

 الدولة.و 

 أهمية حوكمة المؤسسات :رابعاً 

تظهر أهمية حوكمة المؤسسات في تحقيق االستقرار والمصداقية للمؤسسات المساهمة محليا       
بما يعضد المنافسة في األجل  ،األعمالفاعلية أداء قطاع مما يؤدي إلى تعزيز الربحية و  ،وعالميا  
مع تعزيز التعاون  ،باإلضافة إلى تقوية العالقة بين منشآت األعمال وأصحاب المصالح ،الطويل

 (.196: 2002)ابراهيم، التجاري بين الشركات داخل وخارج الدول
 ةرلتنميا نرم كل تحقيق  بهدف الشركات حوكمة أهمية األخيرة فى اآلونة تعاظمت وقد هذا

 نرم ذلك والمجتمعات ويظهر ،االجتماعية لالقتصاديات والرفاهة القانونية مايةوالح االقتصادية
 (:36: 2009)أبو حمام، األتي لخال

 برمناس درعائ قرتحقي ىرعل همراألس وحملة للمستثمرين الطمأنينة من قدرمالئم ضمان .1
 .المساهمينصغار  وخاصة حقوقهم على الحفاظ على لالعم الستثماراتهم مع

 لالما أسواقفى  الشركات تنافسية وتدعيم ،ةرخاص لألسهم السوقية القيمة تعظيم .2
 استحواذ أو اندماجات وحدوث ،جديدة مالية وآليات أدوات استحداث لظ فى العالمية

 .سرئي لمستثمر بيع أو
 االستخدام إلى منها الحصيلة توجيه وحسن الخصخصة برامج تطبيق كفاءة من التأكد .3

    .مرتبطة بذلك تكون قد التي الفساد حاالت من يةأل منعا لها،  لاألمث
 أو الجهازالمصرفي لخال من سواء للمؤسسات عالمية أو محلية لتموي مصادر توفير .4

 .الرأسمالية التدفقات لنتقاا حركة سرعة تزايد لظ فى وخاصة المال أسواق
 المؤسسات نشاط واستقرار دعم وتحقيق ومالية محاسبية مشاكل فى نزالقالا تجنب .5

 ةرالمحلي لالما أسواق أو المصرفية باألجهزة انهيارات حدوث رءود العاملة باالقتصاد
 . واالستقراراالقتصادي التنمية تحقيق  المساعدة فى ةروالعالمي

جنب كفيلة في ت معايير في وضع مما سبق تكمن أهمية الحوكمة في المؤسساتو       
جعل تطبيق هذه المعايير الزامية في المؤسسات لمنع المؤسسة، و تضارب المصالح في 

   .حاالت الفساد
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 أسباب حوكمة المؤسسات :خامساً 
: 2002براهيم،)إ وهي كالتالي:هناك أسباب جوهرية أدت إلى اللجوء إلى  حوكمة الشركات 

192) 

ساءة استغالل  إفالس وتعثر بعض الشركات المساهمة بسبب سوء اإلدارة  .1  السلطة.وا 
 معايير تكفل سالمة المراكز المالية للشركات العامة محل الخصخصة.وضع  .2
حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح األخرى من احتمال تواطؤ كبار المساهمين  .3

 مع اإلدارة لتحقيق مصالحهم الشخصية دون اعتبار لمصالح غيرهم.
من الحوكمة لتوجيه  ثمارية العالمية توافر مستوى عالٍ طلب المؤسسات االست .4

 االستثمارات.
التداخل في مسؤولية مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين أمام أصحاب المصالح  .5

 والمساهمين.

 

 خصائص حوكمة المؤسسات :سادساً 

تساعد على تكامل اإلطار الفكري يجب أن تتوفر في حوكمة الشركات و وهي تمثل السمات التي 
 (:94: 2002تحقيق أهدافها و فعالية تطبيقها، وهي)حجازي،الخاص بها، كما تساعد على 

 المسئولية أمام مختلف األطراف. .1
 استقاللية مجلس اإلدارة و اللجان المختلفة. .2
 لتزام بالقوانين.  اإلنضباط الذاتي واال .3
 .قتصاديةاالمنع المتاجرة بالسلطة والمعلومات الداخلية للوحدة  .4
 .قتصاديةاالحماية أصول الوحدة  .5

في كتابه حول حوكمة المؤسسات أن نموذج حوكمة للمؤسسات الناجحة   كولي جونيضا ذكر وأ
 ( Colley ،et al، 2005:)يجب أن يشمل الخصائص التالية

 . وسالمة بقدرة مسؤولياته ينفذ لوفعا قوي مجلسإدارة .1
 السلطات إعطاؤه ويتم اإلدارة مجلس لقب من اختياره يتم لمؤه تنفيذي رئيس .2

 . المؤسسة لأعما إلدارة والصالحيات
 نصيحة ضمن تنفيذها يجب التنفيذي الرئيس لقب من اختيارها يتم التي لاألعما .3

 .اإلدارة مجلس وموافقة
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 ،ضمن وكذلك  اإلدارة وفريق التنفيذي الرئيس لقب من اختياره يتم جيد لعم نموذج .4
 .  وموافقته اإلدارة مجلس نصيحة

 .المالي والمجتمع للمساهمين الشركة أداء عن ومالئم كافٍ  إفصاح .5
 الحوكمة امرنظ كان إذا ارعم الشركة لداخ من التعرف الصعب من نهأ مشاركها جونثان ويرى
 الحوكمة هذه توفرمتطلبات مدي إلى تشير  وقرائن أدلة هناك أن غير حقيقي بشكل ليعم، الجيد
 تأثير لها يكون أن الممكن من التي والتقديرات األحكام من العديد على ،الوقوف لخال من وذلك
    .(Charkham ،2005  ) فيها  لالعم وديناميكية الشركة أوضاع على

 بعاد الحوكمةأ :سابعاً 
شؤون  مفهوم الحكم الراشد يستعمل كحكم قيمي على ممارسات السلطة السياسية إلدارة  

 :مترابطة وهين إدارة شؤون المجتمع تتضمن ثالثة أبعاد وأ ،باتجاه تطويريالمجتمع 
 .البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية و شرعية تمثيلها  .5
 .البعد التقني المتعلق باإلدارة وكفاءاتها و فعاليتها  .3
لق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقالليته المتع االجتماعيو البعد االقتصادي  .3

 ،واالجتماعي في المجالين االقتصاديالعامة  ، وطبيعة السياساتعن الدولة من جهة
  .طنين من حيث الفقر ونوعية الحياةتأثيرهما على المواو 

 (www.bchaib.net .)الراشد األبعاد الثالثة مع بعضها في إنتاج الحكم وتتفاعل    
 :تطبيق حوكمة المصارفمن  المستفيدون :ثامناً 

الشركات  السليم لمفهوم ومبادئ حوكمةيوجد أربعة أطراف رئيسية تؤثر وتتأثر في التطبيق 
 ل الحوكمة في الشركات وهي كاآلتي:وتحدد مدى نجاح أو فش

طريق ملكيتهم لألسهم في الشركة : وهم يقومون بتقديم رأس المال عن المساهمون .1
قيمة الشركة أيضا  تعظيم على أرباح مناسبة الستثماراتهم و ذلك في مقابل الحصول و 

ر أعضاء مجلس اإلدارة المناسب هم من يملك الحق في اختياعلى المدى الطويل، و 
 (.24: 2012)الشيخ، لحماية حقوقهم

هم يقومون باختيار المديرين التنفذيين والذين يوكل لهم سلطة اإلدارة و مجلس اإلدارة:   .2
اليومية ألعمال الشركة، ويرسم السياسات العامة وكيفية المحافظة على حقوق 

 (.   23: 2002)أبو موسي، الرقابة على أدائهم على المساهمين، باإلضافة
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تقديم التقارير الخاصة باألداء إلى ؤلة عن اإلدارة الفعلية للشركة و سو هي الماإلدارة:  .3
مجلس اإلدارة، كما تعتبر المسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إلى 

 المعلومات التي تنتشر للمساهمينمسئوليتها تجاه اإلفصاح والشفافية في 
 (.24: 2012)الشيخ،

وهم مجموعة من األطراف الذين تربطهم مصالح مع الشركة مثل أصحاب المصالح:  .4
الدائنين والموردين والعمالء والعمال والموظفين، ويجب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون 

الدائنون يهتمون بمقدرة لديهم مصالح قد تكون متعارضة ومختلفة في بعض األحيان، ف
)أبو  ة الشركة على االستمرارر الموظفين بمقدفي حين يهتم العمال و  الشركة على السداد،

  .(23: 2002موسي،
للحوكمة الذي يبين نجاح أو  بالتطبيق السليم تتأثر األطراف هذه أنمما سبق  يتضح        

اإلدارة فإن أصحاب المصالح من فساد المؤسسة، فإذا كان هناك تطبيق سليم من قبل مجلس 
عمالء وموردين، وموظفين، سوف يستفيدون من تطبيق الحوكمة التي تحقق العدالة على 

 .مختلف النواحي

 محددات الحوكمة المؤسسية تاسعًا:

التقدم الملحوظ في احتواء بل العديد من المنظمات الدولية و رغم الجهود المبذولة من ق
 المحددات التي تؤثر في إنجاح عملية الحوكمة وهي نوعان: الحوكمة يبقى هناك عدد من

 محددات خارجية: .1

تشير تلك المحددات الى المناخ العام لالستثمار في الدولة الذي يشتمل على القوانين 
قتصادي مثل )قوانين رأس المال والمؤسسات وتنظيم المنافسة ومنع المنظمة للنشاط اال

سوق المال( في توفير كفاءة القطاع المالي )المصارف و  اإلفالس(،الممارسات االحتكارية و 
اإلنتاج فضال عن كفاءة عناصر درجة تنافسية أسواق السلع و التمويل الالزم للمشروعات و 

التي تضمن  بعض المؤسسات ذاتية التنظيمئات الرقابية )هيئة سوق المال( و الهياألجهزة و 
المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق منها )الجمعيات عمل األسواق بكفاءة و 

تعود أهمية عاملة في سوق األوراق المالية( و المحاسبين، المؤسسات الددققين، و مثل الم
دارة ن إالقواعد التي تضمن حسإن وجودها يضمن تنفيذ القوانين و المحددات الخارجية، إلى 



41 
 

)طالب،و  العائد الخاصعي و التعارض بين العائد االجتما المؤسسة، من خالل تقليل
 (.46: 2011المشهداني،

تكمن أهمية وجود المحددات الخارجية الى أن وجودها يضمن تطبيق القوانين التي تكفل و 
 حسن إدارة المؤسسة و يقلل المخاطر.

 محددات الداخلية:   .2

توزيع التي تحدد كيفية اتخاذ القرار و  األسسالمحددات الداخلية إلى القواعد و تشير 
ذين التي يؤدي المديرين التنفياالدارة و  مجلسخل المؤسسة بين الجمعية العامة و السلطات دا

خرى الى تقليل التعارض بين مصالح تلك األطراف الثالثة )طالب،و توافرها من ناحية أ
 (.46: 2011المشهداني،

 العواملثأثر بمجموعة من إنها تخارجية ف أمكانت داخلية  يتضح لنا أن المحددات سواء  و 
الوعي عند أفراد المجتمع، ومرتبط أيضا  بالبيئة التنافسية بواالجتماعية، و  قتصاديةاال
الحفاظ على قتصاد، و زيادة الثقة في االالقانونية داخل المؤسسة، فهي جميعا  تعمل على و 

  حقوق المساهمين. 
مصارف تم ومن خالل ما تقدم في هذا المبحث الذي تحدث عن الحوكمة المؤسسية في ال

الوقوف على أهمية، وأهداف تتعلق بالحوكمة، وأهم األسباب التي تدعو المؤسسات إلى 
برامج التي الالمستثمرين والتأكد من كفاءة  أنةالعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة ومنها طم

تمنع حاالت الفساد، وتجنب المشاكل المالية التي تزعزع استقرار المصارف، وكذلك معرفة 
 ات واألبعاد العملية للحوكمة.المحدد

المتعلقة بعملية الحوكمة المؤسسية في المصارف كافة وكذلك الوقوف على المواضيع 
وهو ما شكل تقديما  شامال  قبل الحديث عن الحوكمة في المصارف اإلسالمية وهو ما سيتم 

  الحديث عنه في المبحث الثالث.
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  الثالث المبحث

 اإلسالمية المصرفيةالمؤسسات الحوكمة في 

 الحوكمة في الجااز المصرفي :أوالً 
 معايير الحوكمة المؤسسية ثانيُا:

 ثالثًا: معايير للحوكمة خاصة بمنرمة التعاون االقتصادي والتنمية
 المؤسسية للحوكمة المصرفي لإلشراف (1ل )باز لجنة معايير رابعًا:

 للحوكمةخامسًا: معايير مؤسسة التمويل الدولية المصرفية 
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  الثالث المبحث
 اإلسالمية الحوكمة في المؤسسات المصرفية

أحد الركائز األساسية لسالمة عمل المؤسسات والمصارف  سليم مصرفي نظام وجود يعتبر  
لعمل المؤسسة الالزمة  السيولة الالزمة، القطاع المصرفي االئتمان، يوفر حيث  اإلسالمية،
 اإلطار بناء التي تسهم في  الركائز أهم أحد هو السليم المصرفي القطاعكما  أن  ونموها،

 ومنه تظهر أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي،.  لحوكمة الشركات المؤسسي
هذا المبحث الضوء على طبيعة الحوكمة في المصارف اإلسالمية و أهم المعايير  يلقيوسوف 

 التي تستند إليها.
 العناصر األساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين:تتمثل أهم و 

س اإلدارة الفاعلين الداخليين، وهم حملة األسهم ومجل في مثل المجموعة األولىتت .5
 والمراقبون والمراجعون الداخليون. واإلدارة التنفيذية

أما المجموعة الثانية فتتمثل في الفاعلين الخارجيين، المتمثلين في المودعين،  .3
تأمين الودائع، ووسائل اإلعالم، وشركات التصنيف والتقييم االئتماني، وصندوق 

 .((http://www.saaid.net  وني التنظيمي والرقابيباإلضافة إلى اإلطار القان

إحكام الرقابة الفعالة وترتكز الحوكمة على عناصر أساسية البد من توافرها حتى يكتمل 
على أداء المصارف، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية 

 الدولية، والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خالل التدريب.

وال يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا 
كل سليم، وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك بأهمية تطبيقها بش

دارته من الجهة األخرى.  المعني وا 

ويجب أن تكون إدارة المصرف مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط، مما يساعد 
على تنفيذها. وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس اإلدارة بقسميه التنفيذي وغير 

دارات التفتيش التنفيذي،  ولجان المتابعة التي توفر له البيانات الالزمة عن أداء المصرف، وا 
داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس اإلدارة والمساهمين، الذين يجب 
أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء المصرف، إلى جانب المساهمة في توفير رؤوس 

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
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إلى دعم وسالمة  والممارسة السليمة للحوكمة تؤدى ،صرف إليهااألموال في حالة حاجة الم
 .(www.saaid.net) الجهاز المصرفي

 المالية الخدمات مجلس عن ةاإلسالمية الصادر  المالية المصارف في حوكمةال معاييرومن 

 (4: 2002)زعتري، ما يأتي: م٦٠٠٢ ديسمبر في بماليزيا اإلسالمية
  والتنمية  االقتصادي التعاون مبادئ منظمة مثل ذات العالقة التوصيات اعتماد يجب .1

 أوصي وقد اإلشرافية، وتوجيهات السلطات وتعاليم لإلشراف المصرفي بازل لجنة وورقة

 ومبادئها. اإلسالمية الشريعة االلتزام بأحكام بضرورة المبدأ
المالية اإلسالمية  الخدمات مؤسسة التزام مدي تبين التي بالتقارير اإلدارة مجلس تزويد .3

 دوليا. عليها المتعارف المحاسبية بالمعايير
 ائتمانية تجاه مسئولية تتحمل أن اإلسالمية المالية الخدمات مؤسسات على يجب .3

 المعلومات. عن والشفافية اإلفصاح مع االستثمار، أصحاب حسابات
 األرباح( و)احتياطي المخاطر(. معدل بمراقبة )احتياطي اإلدارة وابطض لجنة تكليف .4
الالزم  على التدريب الشرعيون والمراقبون الداخليون المراجعون يحصل أن يجب .3

 بالشريعة. االلتزام مدى مراجعة حيث من مهاراتهم والمناسب   لتحسين
 الصادرة ومبادئها اإلسالمية أحكام الشريعة اعتمادها تطبيق في الشفافية تعتمد أن يجب .3

 الشرعية الهيئة االلتزام بقرارات المنشأة على للمؤسسة، ويجب الشريعة علماء عن
 االلتزام. سبب عدم عن اإلفصاح أو المركزية

 فتح قبل األرباح توزيع حول أسس حسابات االستثمار ألصحاب المعلومات توفير يجب .3
 .والخسائر األرباح المشاركة في نسبة وخاصة االستثمار حساب

 معايير الحوكمة المؤسسية :ثانياُ 
في تعزيز هذا  وتساهم حوكمة المؤسسات، معايير تغطى أساسية مجاالت عدة هناك

والرقابة السلوك األخالقي، ب اإلهتمام) أهمهاالنظام في المؤسسات عموما  والمصارف خاصة  
دور ، المعاملة المتكافئة للمساهمينو حقوق المساهمين، و الشفافية، فصاح و اإلو لمساءلة، وا

 دور مردع ،المؤسسات حوكمة قواعد تفعيل فى أصحاب المصالح في حوكمة الشركات
 .(اإلدارة مجلس أعضاء ومسؤوليات

 

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
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      معيار السلوك األخالقي: .1
التي يتم تعميمها في  لى البنية األخالقية ومجموعة القيم الخاصةإيشير هذا المرتكز 

تحدد تلك القيم النطاق المناسب إلجراء الحوار الصريح في الوقت الصحيح ذ المصرف، إ
تعاطي الرشوة في التعامالت سواء على نها تمنع الفساد و عن كو  حول حل المشكالت فضال  

 (.52: 2011المستوى الداخلي أم الخارجي للعمليات المصرفية)طالب،و المشهداني،
 يحدد بيان وإصدار اعتماده المصرف إدارة مجلس على أدنى حدا  المعيار هذا وضعو
 سياسةرال ذهره لتعدي للمصارف وترك ،المصرف لموظفي لالعم وأخالقيات آداب ةرسياس
 المشار األدني بالحد المساس دون مصرف بكل الخاصة لالعم واحتياجات روفرلظ اروفق
    (66: 2002)جودة،:ما يلي ليشم والذيإليه 
 كافة هرموظفي وسلوكيات المصرف ومتطلبات سياسة توافق على يشير عام إطار .1

 .   نصا  وروحا   ألخالقيةا المبادئ أعلى عرم
 عمالئه. مع عالقاته في المصرف منهج .2
 .الموظفين للمصرف انتماء روح .3
 .  الموظفين بين العالقة .4
 .  للمصرف االجتماعية المسؤولية دور تعزيز .5
 عمالئه. خدمة تجاه المصرف سياسة .6
 .باألخص وصغارهم المساهمين تجاه المصرف سياسة .2
  

 معيار الرقابة و المساءلة:  .2
وجود نظام فاعل للتقارير المالية لكي تكتمل أحكام الرقابة الفاعلة على أداء المصارف، 

توافر هذا بقدر يكفل توفير المعلومات، و اإلفصاح و أن يتسم هذا النظام بالشفافية و  على
دراكها ألهمية دورها الرقابي ألنها ركيزة من  المرتكز يضمن الدور الفاعل للسلطات الرقابية وا 

وأيضا  مساءلة الموظفين  ،رف، وذلك لسالمة الجهاز المصرفيركائز بناء حوكمة المصا
األدوات المالئمة دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل أو والمسؤولين من خالل القنوات و 

 (. 52: 2011مشهداني،له دون سند قانوني أو دليل)طالب،وااإلساءة الي
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 فصاح و الشفافية:معيار اإل .3
الشفافية في الوقت المالئم فصاح و ق مبدأ اإلطار الحوكمة تطبيإينبغي أن يضمن 

 -المتعلقة بتأسيس الشركة مع األخذ بعين االعتبار ما يلي: كافة المسائلب
األغلبية  وحقهداف الشركة، أالنتائج المالية والتشغيلية، و يشملاإلفصاحعلىأن  .1

دارة والمديرين التنفيذين الرئيسيين من حيث المساهمة، وأعضاء مجلس اإل
ائل المادية والمرتبات والمزايا الممنوحة لهم، عوامل المخاطرة المنظورة، المس

سياسات حوكمة صحاب المصالح، وهياكل و يرهم من أبغالمتصلة بالعاملين و 
 (.236: 2013)الكافي، الشركات

معايير سلوب يتفق و أفصاح عنها بكذلك اإلمراجعة المعلومات و و عداد إ ينبغي .2
المالية كما ينبغي ان يفي ذلك األسلوب بمتطلبات اإلفصاح الجودة المحاسبية و 

 .(236: 2013)الكافي، يضا بمتطلبات عمليات المراجعةغير المالية وأ

م المساهمين، ينبغي للمراجعين الخارجين أن يكونوا قابلين للمساءلة والمحاسبة أما .3
أنهم يقومون بممارسة ما تقتضيه  ، وهيالمؤسسةتجاه  تكما أن عليهم واجبا

        .(24: 2012)خضر، في عملية المراجعةكافة العناية واألصول المهنية 

ينبغي في قنوات بث المعلومات أن توفر فرصة متساوية وفي التوقيت المناسب  .4
 .(24: 2012)خضر، ذات الصلةمع كفاءة التكلفة لمستخدمي المعلومات 

ينبغي استكمال إطار حوكمة الشركات بمنهج فعال يتناول ويشجع على تقديم  .5
التحليالت عن طريق المحللين، والسماسرة، ووكاالت التقييم والتصنيف وغيرها، 
والمتعلقة بالقرارت التي يتخذها المستثمرون، بعيدا عن أي تعارض هام في 

ضرار بنزاهة ما يقومون به من تحليل أو ما يقدمونه المصلحة قد يؤدي إلى اإل
 .(24: 2012)خضر، من مشورة

 عن اإلفصاح: أهمها أمور عدة على يحتوي والشفافية اإلفصاح مبدأ أنمما سبق  يتضحو
 لمستق مراجع لقب من الخارجية بالمراجعة والقيام عداد و مراجعة المعلومات،وا   المتبعة، السياسات

 والقيام للمساهمين المعلومات وتوفير للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين، ابال  وأن يكون قرل ومؤه
 المصارف. يرف الحوكمة اررإلط لارفع منهج بوضع
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                                                                        ليات مجلس االدارة:و معيار مسؤ  .4

ة أحد آليات الحوكمة، حيث يتم انتخابهم من المساهمين، لكن بعض ر يعتبر مجلس اإلدا
رى في أنواع أخ صحاب المصالح أو المستثمرينأيتم اختيارهم بواسطة  المؤسساتو الدول 

 (.www.cambridge.org) العمالءمن رأس المال مثل الموردين، و 
من قبل مجلس دارة التنفيذية تابعة الفاعلة لإلينبعي على إطار الحوكمة أن يكفل الم  
عضاء وأن يعمل أ المساهمين،من قبل الشركة و دارة مساءلة مجلس اإل أن تضمندارة و اإل

ساس النوايا الحسنة، ، وكذلك على أكافة  المعلوماتدارة على أساس توافر مجلس اإل
 كة والمساهمين. وأنن يعمل لتحقيق مصالح الشر وسالمة القواعد المطبقة، كما يجب أ

أن يأخذ باالعتبار اهتمامات ى التوافق مع القوانين السارية و دارة عليضمن مجلس اإل
 (.  232: 2013)الكافي،كافة  اصحاب المصالح

على مجلس اإلدارة القيام بانجاز مجموعة من المهام األساسية المقرة مسبقا بما في 
 :(30: 2002أبو موسي،)ذلك

 المساهمين.رعاية مجلس اإلدارة مصالح المؤسسة و  .1
 المعاملة المتساوية لكل فئة من فئات المساهمين. .2
 االلتزام بالقوانين مع الحرص على مصالح األطراف ذات المصلحة.  .3

 :(41: 2011)طالب،و المشهداني،القيام ببعض المهام الرئيسية، ومنها .4
ستراتيجية الشركة و سياسة المخاطر و الموازنات و خطط العمل و تحديد وضع ا- أ

 األداء و مراقبة تنفيذ األداء و النفقات الرأسمالية و تصفية االستثمارات.أهداف 

متابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد الحوكمة المؤسسية و إجراء التعديالت - ب
 عند الحاجة.

اختيار كبار المديرين و تحديد مكافآتهم و متابعة أدائهم و إعفاؤهم عند - ت
 الضرورة.

دارة، لتحقيق مصالح الشركة يرين و أعضاء مجلس اإلاإلفصاح عن مكافآت المد- ث
 و المساهمين.

توافر نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح و انتخاب أعضاء مجلس - ج
 االدارة.
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)أبو  من خاللاإلدارة التنفيذية شؤون المؤسسة مستقال  عن على الحكم بموضوعية  .5
 :(31: 2002موسي،

غير التنفيذين يتوافر فيهم القدرة  دارةتكليف عدد كافي من أعضاء مجلس اإل- أ
على الحكم الموضوعي على مهام قد يحدث فيها حاالت تعارض المصالح 

  المحتملة مثل)التقارير المالية، التعينات، المكافآت(.
ءات العمل الخاصة إجراو اإلفصاح عن الهدف و التشكيل و التحديد الدقيق - ب

 بلجان مجلس اإلدارة عند تأسيسها.
 وقت كاف لممارسة مسئولياتهم. تكريس- ت
سهولة النفاذ إلى المعلومات المناسبة الدقيقة وفي التوقت المناسب حتى - ث

  يتسنى لهم القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه.

مسئوليات مجلس و  عريضة يجب العمل عليها لكي تتحدد مهام ا  يتضح مما سبق أن هناك خطوط
الوقت المناسب، والمعاملة المتكافئة مع ت الدقيقة و ا العمل وفق للمعلوماومن أهمه اإلدارة

نتخاب في كل أعماله بما في ذلك ترشيح وا المساهمين كٍل حسب فئته، وأن يتصف بالشفافية
  أعضاء مجلس اإلدارة. 

 :معيار حقوق المساهمين .5

ينبغي على إطار حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين من خالل التأكد على اآلتي 
 :(232: 2013)الكافي،

 تشمل الحقوق األساسية للمساهمين على مايلي: .1

 تأمين أساليب تسجيل الملكية.- أ
 نقل و تحويل ملكية األسهم.- ب
 الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب و بصفة منتظمة.- ت
 جتماعات العامة للمساهمين.المشاركة و التصويت في اال- ث
 اإلدارة.انتخاب أعضاء مجلس - ج
 الحصول على حصص من أرباح الشركة. - ح
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للمساهمين الحق في المشاركة، وفي الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة  .2
 بالتغيرات األساسية بالشركة و من بينها:

 التعديالت.- أ

في النظام األساسي أو في مواد تأسيس الشركة أو غيرها من الوثائق األساسية - ب
 للشركة.

 إضافية. طرح أسهم- ت
 أية تعامالت مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة.- ث

التصويت في االجتماعات العامة مساهمين فرصة المشاركة الفاعلة و ينبغي أن تتاح لل .3
 من بينها قواعد التصويت:، و للمساهمين

المناسب، بشأن تواريخ  يتعين تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في التوقيت- أ
ول أعمال االجتماعات العامة، باإلضافة إلى توفير المعلومات الكاملة جداوأماكن و 

في التوقيت المالئم بشأن المسائل التي يستهدف اتخاذ قرارت بشأنها خالل 
 االجتماعات.

إلضافة لتوجيه أسئلة إلى مجلس اإلدارة و يجب إتاحة الفرصة للمساهمين - ب
أن توضع حدود معقولة  موضوعات إلى جداول أعمال األجتماعات العامة، على

 لذلك.
ينبغي أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو باإلنابة، كما يجب - ت

 أو باإلنابة.  حاضرةأن يعطى نفس الوزن لألصوات المختلفة، سواء كانت 

عداد  معينة من المساهمين الترتيبات الرأسمالية التي تمكن أيتعين اإلفصاح عن الهياكل و  .4
 من الرقابة ال تتناسب مع حقوق الملكية التي يحوزونها. ممارسة درجة

 يتسم بالشفافية:ى الشركات بالعمل على نحو فعال و ينبغي السماح ألسواق الرقابة عل .5

يجب أال تستخدم اآلليات المضادة لإلستحواذ لتحصين اإلدارة التنفيذية ضد - أ
 المساءلة. 

اإلجراءات التي تحكم حيازة ضمان الصياغة الواضحة واإلفصاح عن القواعد و - ب
 ق رأس المال. أسوا حقوق الرقابة على الشركات في
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المنافع ليف و التكا حسابن و من بينهم المستثمرون المؤسسون في يلمساهمينبغي أن يتاح ل .6
 المقترنة بممارساتهم لحقوقهم بالتصويت.

 من المصارف في المساهمين صغار لقب من تخوفا   هناك إن القول يمكن ماسبق لخال ومن
 تلك من للمساهمين الحماية لتوفير المبدأ هذا يأتي لذلك ،اإلدارة مجلسوتعامالت  إجراءات

 المتكافئة بالمعاملة القيام ضمان لخال من المكمل لذلك المبدأ التالي ويعتبر التعامالت،
 للمساهمين.

 :معيار المعاملة المتكافئة للمساهمين .6

و من  ،مينالمعاملة المتكافئة لجميع المساهيجب على إطار الحوكمة أن يكفل 
 كافة لمساهمينكما ينبغي أن تتاح ل المساهمين األجانب.بينهم صغار المساهمين و 

 .(234: 2013فرصة الحصول على  تعويض فعلي في حال انتهاك حقوقهم)الكافي،
 )وضحها الكافي كما ة للمساهمين ما يليويجب أن يضمن المعاملة المتكافئ

 :(234: 2013الكافي،

 معاملة متكافئة: نفسها يجب أن يتعامل المساهمون المنتمون إلى الفئة .1
 ينبغي أن يكون للمساهمين داخل كل فئة نفس حقوق التصويت.- أ
يجب أن يتم التصويت بواسطة األمناء أو المفوضين بطريقة متفق عليها مع - ب

 أصحاب األسهم.
باالجتماعات المعاملة المتكافئة  متصلةاالجراءات الينبغي أن تكفل العمليات و - ت

عن ارتفاع  تسفر إجراءات الشركة عن صعوبة أوكافة كما ال يجب ان  مساهمينلل
 في تكلفة عملية التصويت.

 فصاح أو الشفافية.سهم بصورة ال تتسم باإليجب منع تداول األ .2
ن وجود أية ينبغي أن يطلب من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفذيين اإلفصاح ع .3

 مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو مسائل تمس الشركة.
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 معيار دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات:                             .7
 مها القانون، وأنينبغي في إطار الحوكمة االعتراف بحقوق أصحاب المصالح كما يرس

يعمل أيضا على تشجيع التعاون بين الشركات وبين أصحاب المصالح في مجال خلق الثروة 
 وفرص العمل وتحقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة:

لحوكمة الشركات على ضرورة احترام حقوق أصحاب  المنظمةأن يشدد إطار القواعد - أ
 (.39: 2011شهداني،المصالح التي يحميها القانون)طالب،و الم

ن تتاح لهم فرصة أحينما يحمي القانون حقوق أصحاب المصالح فإن أولئك ينبغي - ب
 (.235: 2013الحصول على تعويضات في حالة انتهاك حقوقهم)الكافي،

ن تكفل أأن يسمح إطار الحوكمة المؤسسية بوجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح و - ت
 (.39: 2011األداء)طالب،و المشهداني،تلك اآلليات بدورها تحسين مستويات 

حينما يشارك أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركة، يجب أن تكفل لهم فرصة - ث
 (.  235: 2013الحصول على المعلومات المتصلة بذلك)الكافي،

 احترام على التركيز لخال من المصالح أصحاب دور لتناو يتم أنه ماسبق لخال من يتضح
 اآلليات وتطوير الحقوق، انتهاك لمقاب في التعويض مع ،االتفاقات أو لقانون وفقًا المصالح
مكانية المشاركة،  في تأخر أو نقص بدون المناسب الوقت في المعلومات على الحصول وا 
 .المعلومات

 

 معايير للحوكمة خاصة بمنرمة التعاون االقتصادي والتنمية :ثالثاً 
 تم دولية منظمة( بأنها OCEDاالقتصادي والتنمية)لى أن منظمة التعاون ويمكننا اإلشارة إ

)النمسا، غربية  دولة لعشرينا وزراء لقب من موقعة اتفاقية بموجب باريس في إنشاؤها
، النرويج، هولندا،لوكسمبرغ، آيسلندا، اليونان، ألمانيا الغربية، فرنسا ،الدنماركبلجيكا،كندا، 

 بتاريخ  األمريكية( المتحدة الواليات، بريطانيا، تركيا، سويسرا،السويد، أسبانيال،البرتغا
 التعاون لمنظمة وامتداد كبديل المنظمة هذه أنشئتوقد  م((1961لسنة لأيلو  من الثالثين

 Organisation for European Economic Co-operationاألوربي االقتصادي
(OEEC) المقدمة والكندية األمريكية المساعدات ةإلدار م(5343)العام في أنشئت التي 
   .(33: 3880)جودة، لمارش خطة لظ في ألوروبا



52 
 

ثم أصدرت تعدياًل  م(1111)خمسة معايير في عام  قتصاديةاالحددت منرمة التعاون 
 (:104: 2012و هذه المعايير هي)بركة، (2004)لاا عام 

وجود أطر فعالة لحوكمة الشركات تضمن كفاءات وشفافية وفاعلية األسواق، وأن يحدد  .1
 بوضوح توزيع المسؤليات بين مختلف السلطات التنظيمية والتنفيذية. 

 -حفظ حقوق جميع المساهمين مثل: .2
 نقل ملكية األسهم.- أ
 الحق في اختيار مجلس اإلدارة.- ب
 م المالية.الحصول على عوائد األرباح و مراجعة القوائ- ت
 حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.- ث
 حق التصويت.- ج

المساواة بين جميع المساهمين، أي المساواة بين حملة األسهم سواء كانوا وطنيين أو  .3
معرفة باإلضافة إلى حقهم في االطالع و  أجانب من حيث التصويت في الجمعية العامة

 كل ما يتعلق بالمعامالت.
حصولهم الفعالة على الشركة و ة قانونية تسمح للمساهمين مشاركتهم في الرقابة إيجاد آلي .4

على المعلومات المطلوبة ويقصد بذلك أصحاب البنوك والعاملين وحملة السندات 
 والعمالء.

الوضع المادي واألداء والملكية، حيث يتم اإلفصاح بطريقة عادلة بين جميع  .5
 المساهمين.

مهامهم ودورهم في اإلشراف اإلدارة وأسلوب  اختيارهم و  مجلستحديد مهام وواجبات  .6
  على إدارة الشركة.

            :المؤسسية للحوكمة المصرفي لإلشراف (1) لباز لجنة معايير :رابعاً 
 عام نهاية في العشرة لمجموعة المركزية المصارف حكام لقب من اللجنة هذه أنشئت
 أحد من كان والتي كبيرة مصرفية و نقدية ألزمة العالمية األسواق تعرض بعد ،(م(1974
 اللجنة هذه وتوفر ،آنذاك الغربية ألمانيا ( في Bankaus Herstattانهياربنك ) مظاهرها
 ،المصرفي اإلشراف مواضيع يخص فيما األعضاء دولها بين المستمر للتعاون منتدى
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 الوطنية اإلشرافية لسلطاتا على عليا إشرافية سلطة أية تفرض ال الوقت نفس في وهي
  .(33: 3880)جودة،

 التي الخاصة وللحساسية ،االقتصاد في مالي كوسيط المصارف دور ألهمية بالنظر
 غير المؤسسية الحوكمة عن الناتجة المصاعب تجاه المصرفية المؤسسات بها تتميز
 لإلشراف لباز لجنة أصدرت وحمايتها المدخرات ضمان إلى الماسة وللحاجة ،الفعالة

 الحوكمة مبادئ لتبني المصارف مشرفي لمساعدة دليًال م(5333) العام في المصرفي
 نشرت التي (OECD)منظمة  مبادئ من لالدلي هذا استلهام  تم وقد ، الجيدة المؤسسية

 .  (م5333)العام ذلك بداية
 على خاصًا اهتمامًا اجتذبت والتي المؤسسية بالحوكمة المتعلقة للتطورات ومتابعة
 الحكم يخص فيما الكبيرة االنهيارات من عدد ضوء في خاصة ،والدولية الوطنية المستويات
 ،(م2004)لعام المعدلة المؤسسية الحوكمة مبادئ (OECD) منظمة أصدرت  المؤسسي
 في ومسئوليها المصرفية لمؤسساتا يساعد أن أيضًا يمكن لالمعد  لالدلي هذا بأن واعترافًا
 المصرفية المؤسسات وطبيعة يتناسب بما الجيدة المؤسسية الحوكمة وفرض تطبيق

 وقد (،م1999)عام لدلي في المعلنة لمبادئ مراجعة اللجنة أصدرت فقد، المميز ووضعها
 .    (33: 3880)جودة، 2006))العام من فبراير في الجديد لالدلي اعتماد تم

 من التأكد نطاق في يأتي المعايير هذه نشر أن المصرفي لإلشراف لباز لجنة وتؤكد
 يؤسس وال ،المصرفية المؤسسات لقب من الجيدة المؤسسية الحوكمة وتطبيق تبني

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

من أهم المعايير التي تتعلق بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية التي وضعتها و 
 (:104: 2012)بركة، هي كالتالي م(1999)في عاملجنة بازل 

 وضع مواثيق شرف بين المؤسسات لتحقيق وتطبيق التصرفات الجيدة للمؤسسات. .1
 ستراتيجية للشركة بمشاركة ومساهمة األفراد فيها.وضع ا .2

 تخاذ القرار بين أفراد المجلس.مراكز اتحديد و توزيع المسؤوليات و  .3

 الخارجي و إدارة مستقلة.الداخلي و ام يتضمن مهام التدقيق إيجاد نظ .4

 شكل التعاون بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات.ليات تبين نوع و إيجاد صيغ وآ .5
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 إيجاد نوع من المراقبة لمراكز المخاطر مثل )كبار المساهمين واإلدارة العليا(. .6

ين أو تطبيق العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز المادية واإلدارية سواء بين المدير  .2
 الموظفين سواء كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية.

 تدفق المعلومات المناسبة.ن توفير و ضما .2
لقد أشارت العديد من األبحاث إلى دور هذه المبادئ في نشر ثقافة الحوكمة ولكن 

 :( 50: 2002)حبوش، يؤخذ علياا الكثير من المالحرات
مستحدثة غير مسبوقة، بل على العكس من ذلك  إن هذه المبادئ ليست جديدة تماما  أو 

جراءات معروفة منذ أمد طويل، إنما الجديد في هذه القواعد هو  فهذه المبادئ تمثل قواعد وا 
تجميعها معا  في حزمة واحدة من اإلجراءات وكذلك اإلجماع حولها من قبل المنظمات 

 المهنية والهيئات الدولية كدليل إرشادات للتطبيق.

المبادئ ليست ملزمة، كما إنها ال تستهدف تقديم توجيهات تفصيلية للتشريعات إن هذه 
نعي صال أن تكون بمثابة نقاط مرجعية يمكن الوطنية بل إن الغرض منها يتمثل في

ها عند إعداد األطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية بما السياسات أن يستخدموها ويطبقو 
 تماعية والسياسية في الدول المختلفة.واالج قتصاديةااليعكس الظروف 

 : معايير مؤسسة التمويل الدولية المصرفية للحوكمة:خامساً 
وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قواعد وأسس  م( 2003)في عام 

دارية هدفها دعم الحكومة داخل المؤسسات و اهم هذه األسس هي  ومعايير مالية وا 
 (:104: 2012)بركة،

 يجب أن تكون الممارسات جيدة و مقبولة. .1
 إيجاد خطوات جديدة تضمن الحكم الجيد الجديد. .2
  سهامات أساسية لتطوير و تحسين الحكم الجيد محليا .إ .3
 القيادة الجيدة.  .4

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

آداب وأخالقيات العمل الوظيفي ومعيار المساءلة الذي يضمن الرقابة على المصرف لسالمة 
 من المشاكل. الجهاز المصرفي
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وأهمية تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية الذي يتناول اإلفصاح عن المعلومات المالية في 
معيار مسئوليات مجلس اإلداة وذلك من خالل تعرض مجلس اإلدارة  الوقت المناسب، وايضا  

 للمساءلة إذا احتاج األمر حتى يضمن ويحقق سالمة القواعد المطبقة.
وكذلك تطبيق الحوكمة يضمن حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم واإلعتراف بدور 

اصة بمنظمة التعاون أصحاب المصالح، كما تناول هذا المبحث معايير الحوكمة الخ
واإلقتصاد والتنمية ومعايير لجنة بازل، كما تبين أن هذه المعايير ليست جديدة لكن الجديد 

   شادات للتنفيذ.  حزمة واحدة، واالتفاق عليها دوليا  كدليل إر  فيها أنها تجمعت في
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 الفصل الثالث
 في فلسطين المصارف اإلسالمية

 وتطورها نشأة المصارف اإلسالمية :األول المبحث
 سلطة النقد الفلسطينية المبحث الثاني: 

 البنك اإلسالمي العربي :الثالث المبحث
 المصرف اإلسالمي الفلسطينيالمبحث الرابع: 
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 المبحث األول
 هاو تطور  نشأة المصارف اإلسالمية

 تعريف المصارف اإلسالمية أواًل:
نشأة وتطور المصارف اإلسالمية في بعض الدول العربية  ثانيًا:

 واإلسالمية
 في فلسطين اإلسالميةالمصارف  نشأة وتطور ثالثًا:
 خصائص المصارف اإلسالمية رابعًا:

 أهم المشكالت التي تواجااا المصارف اإلسالمية  خامسًا:
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 األول المبحث
 هاو تطور المصارف اإلسالميةنشأة 

صاحب و بعد الحرب العالمية الثانية حصلت العديد من الدول اإلسالمية على استقاللها 
أعيد  -وانطالقا  من تحريم اإلسالم للربا-ذلك تطور في الفكر االقتصادي اإلسالمي، الذي 

فيه نظام الفوائد، ويحل  ينتهيالنظر في الهياكل النقدية والمالية في الدول اإلسالمية بشكل 
ه كرسذي جاءت البنوك اإلسالمية لكي تكة في الربح والخسارة، هذا المبدأ الر محله مبدأ المشا

 يق ممارستها لمختلف العمليات، والخدمات البنكية.ر عن ط
والزيادة في أسعار النفط، تطورت البنوك اإلسالمية تطورا  م(5333)ب ر غير أنه وبعد ح

ملحوظا من أجل المساعدة على استيعاب الفائض النقدي الناتج عن تلك الزيادة، ويعود 
عندما نشأت في ماليزيا صناديق لإلدخار تعمل م( 5348)في إلى سنة ر تاريخ العمل المص

بدأ التفكير المنهجي المنتظم يظهر في باكستان من أجل  م( 5338)بدون فائدة، وفي سنة 
وضع تقنيات تمويلية تراعي التعاليم اإلسالمية، غير أن مدة التفكير هذه طالت ولم تجد لها 

دخار المحلية تحت ى بنوك االبما كان يسم م( 5333)منفذا  تطبيقيا إال في مصر سنة
والقت التجربة نجاحا  كبيرا ، وبعد عشرات السنوات من انطالق  ،إشراف الدكتور أحمد النجار
بالبنوك اإلسالمية ثم شركات التأمين واإلستثمار بعد أن  العمل النظام المالي اإلسالمي بدأ

ان النطاق الجغرافي محصورا  تسلسل نشوؤها تباعا  في األقطار اإلسالمية والغربية بعد أن ك
 (.3:3883في الشرق العربي ودول آسيا اإلسالمية)خالدي،

لربح، و مؤسسة مالية مصرفية وسطية، تهدف إلى تحقيق ا: أواًل: تعريف المصارف اإلسالمية
 (. 6102002)خصاونة، مقاصدهاشطتها بأحكام الشرعة اإلسالمية و أنتلتزم في جميع أعمالها و 

البنوك أو المؤسسات المالية التي ينص قانون إنشائها و نظامها  باناا:عرفاا خلف و 
  عدم التعامل بالفائدة أخذا  و زام بمبادئ الشريعة اإلسالمية، األساسي صراحة على االلت

 (.92: 2006)خلف، عطاء  و 
مالية إسالمية تقوم بأداء الخدمات المصرفية مؤسسة  تعريف آخر للمصارف اإلسالمية:

لمجاالت المختلفة في ضوء قواعد ستثمار في اإلا، كما تباشر أعمال التمويل و تلفةالمخ
جتماعية إلى تحقيق التنمية اال ف اإلسالميةر تهدف المصاوأحكام الشريعة اإلسالمية و 

 (.  30: 2006)شحاته، الدينيةتقوم ببعض الخدمات االجتماعية و  لألمة كما قتصاديةاالو 
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 : المصارف في فلسطينثانياً 
 1888عام  "سلطة النقد الفلسطينية"المصارف العاملة في فلسطين بعد إنشاء  ستتأس
التي وقعت عام  لمادة الرابعة من"اتفاقية باريس االقتصادية" المنبثقة عن اتفاقية أوسلوطبقا  ل
( مصرفا  منها 18) 6118، وبلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين في نهاية عام 1886

( مصارف عربية وافدة ومصرف أجنبي واحد فقط، 8فلسطينية، و) ( مصارف محلية8)
( يوضح أسماء وأعداد المصارف العاملة في فلسطين وعدد فروعها 8والجدول رقم )

 ومكاتبها.
 يوضح أسماء وأعداد المصارف العاملة في فلسطين: (5جدول رقم )

 اسم البنك م.
 المقر
 الرئيس

سنة 
 التأسيس

 مجموع
 الفروع والمكاتب

 48 1960 غزة فلسطين )م.ع.م(  .1

 6 1994 رام اهلل التجاري الفلسطيني  .2
 13 1995 رام اهلل االستثمار الفلسطيني  .3
 10 1995 البيرة اإلسالمي العربي  .4
 22 1995 رام اهلل القدس للتنمية واالستثمار  .5
 15 1995 رام اهلل اإلسالمي الفلسطيني  .6

 7 2005 رام اهلل الوطني  .7

 22 1994 األردن -عم ان  العربي  .8

 24 1986 األردن -عم ان  عمان –القاهرة   .9

 32 1994 األردن -عم ان  األردن  .11

 6 1994 مصر -القاهرة  العقاري المصري العربي  .11

 4 1994 األردن -عم ان  التجاري األردني  .12

 5 1995 األردن -عم ان  األهلي األردني  .13

 1 1995 األردن -عم ان  االتحاد لالدخار  .14

 12 1995 األردن -عم ان  اإلسكان للتجارة والتمويل  .15

 2 1995 األردن -عم ان  األردني الكويتي  .16

 بنك الشرق األوسط المحدود  .17
(HSBC) 

 1 1998 رام اهلل

 3 2008 غزة البنك الوطني اإلسالمي  .18

 1 2012 غزة بنك اإلنتاج الفلسطيني  .19
 234 المجموع

 (،www.pma.psسلطة النقد الفلسطينية )المصدر: موقع 

http://www.pma.ps/
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 يوضح المصارف العاملة في فلسطين (1شكل رقم )
 

 

 

 

 

سنة 
 اسم المصرف التأسيس

عدد 
الفروع 
 والمكاتب

سنة  
 اسم المصرف التأسيس

عدد 
الفروع 
 والمكاتب

 68 بنك القاهرة عمان 1881  88 بنك فلسطين م.ع.م 1811
 66 البنك العربي 1888  1 البنك التجاري الفلسطيني 1888
 76 بنك األردن 1888  17 بنك االستثمار الفلسطيني 1888
 1 البنك العقاري المصري العربي 1888  11 البنك اإلسالمي العربي 1888
 8 البنك التجاري األردني 1888  18 البنك اإلسالمي الفلسطيني 1888
 8 البنك األهلي األردني 1888  66 بنك القدس 1888
 16 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 1888  2 البنك الوطني 6118
 6 البنك األردني الكويتي 1888    
 1 بنك االتحاد 1888    

    
 المحدودبنك الشرق األوسط  1888

       (HSBC) 
1 

 .م2112المصدر: التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية للعام 

المصارف العاملة 

 في فلسطين

 المصارف الوافدة المصارف المحلية
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 في فلسطين هاوتطور المصارف  اإلسالمية  نشأة: ثالثاً 
عينات، وهي بذلك بدأت تسترجع نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين إلى منتصف ال

متأخرة، حيث تزامن وجودها مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، ففي الفترة التي بدأت المصارف 
اإلسالمية انتشارها في العالم العربي واإلسالمي وشق ت طريقها نحو الوجود؛ كانت فلسطين ترزح 

ك أي تواجد للمصارف اإلسالمية في تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي ر وما زالت ر وبذلك لم يكن هنا
 (.7 :، 2007م )المشهراوي، 1995فلسطين قبل قدوم السلطة الوطنية عام 

النقد  سلطة أولت الفلسطينية، النقد سلطة وتأسيس الفلسطينية الوطنية السلطة ومع ُقدوم
الجمهور  من معينةٍ  لطبقةٍ  إسالمية مصرفية خدمات تقديم أجل من إسالمية بنوك اهتماما  بإنشاء
 (.39 :2007التقليدية )الخم اش،  البنوك مع التعامل في يرغب ال الفلسطيني الذي

وتمثلت باكورة تجربة المصارف اإلسالمية ألول مرة في تاريخ فلسطين في قيام أول عمل       
ر فرع  مصرفي إسالمي من خالل منح سلطة النقد الفلسطينية ترخيصا  لبنك القاهرة عمان

 (8 :، 6112)المشهراوي،  م1888ة بفتح أول فرع له في قطاع غزة عام الت اإلسالميالمعام

وهي تعد متأخرة حيث بدأت مع  منتصف التسعينات في فلسطين في التجربة هذه بدأت وقد
م إلى أربعة بنوك وهي: 6118في عام البنوك اإلسالمية  مجموع ليصل ، قدوم السلطة الفلسطينية

، وبنك اإلنتاج اإلسالمي الوطنيالبنك اإلسالمي الفلسطيني، وبنك اإلسالمي العربي، والبنك 
فلسطين، علما  بأن  البنك الوطني اإلسالمي  مختلفة من مناطق في موزعة فروع عدة وله الفلسطيني،

( 1، وفيما يلي جدول رقم )الفلسطينيةوبنك اإلنتاج الفلسطيني غير مرخصين من سلطة النقد 
 في فلسطين: اإلسالمية يوضح أسماء البنوك

 فلسطين في حالياً  العاملة اإلسالمية يوضح أسماء البنوك: (1جدول)
 مالحرات سنة التأسيس البنك م.

 م1995 الفلسطيني اإلسالمي البنك  .1
 من سلطة النقد الفلسطينية ُمرخص

 م1995 العربي اإلسالمي البنك  .2
 م2008 البنك الوطني اإلسالمي  .3

 من سلطة النقد الفلسطينيةغير ُمرخص 
 م2012 بنك اإلنتاج الفلسطيني  .4
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لكن الدراسة سوف تتناول واقع الحوكمة المؤسسية وتطبيقها في المصارف المرخصة فقط 
لعمل  الالزمةمن قبل سلطة التقد الفلسطينية بصفتها الجهة المخولة بإعطاء التراخيص 

المصارف والمصارف المرخصة هي البنك اإلسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي، 
يوضح  ، والجدول التاليطني اإلسالمي وبنك اإلنتاج من الدراسةوسيتم استثناء البنك الو 

 المصارف المرخصة وفروعها.   

 صة من قبل سلطة النقد المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة و فروعاا المرخّ  ضحو ي(: 2جدول)
سالمي اإل سالمي العربياإل اسم البنك 

 الفلسطيني
   قطاع غزة / الفروع

 1 -  جباليا 
 1 1 غزة

 1 - النصر
 1 - النصيرات
 1 - دير البلح
 1 1 خانيونس

 1 - رفح 
 7 2 المجموع 

 
فروعها المرخصة من اإلسالمية العاملة في قطاع غزة و يوضح الجدول السابق المصارف 

 والبنك اإلسالمي العربي، فروع 2ن البنك اإلسالمي الفلسطيني اقبل سلطة النقد، وهما مصرف
 وله فرعان حتى اعداد هذه الدراسة.

 خصائص المصارف اإلسالمية:رابعًا: 
 استبعاد التعامل بالفائدة: .1

بدونها يصبح مثل المصارف للمصرف اإلسالمي، و  المعلم الرئيستشكل هذه الخاصية 
العمل بمبدأ المشاركة في يهدف إلى اإلسالم يحرم التعامل بالربا، و  التقليدية، و ذلك ألن

 الغرم، بديال عن الربح بالمضمون المتمثل في سعر الفائدة الثابتةو الغنم 
 .(6202002)خصاونة،
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 تباع قاعدة الحالل و الحرام:ا .2
تباع أحكام الشريعة اإلسالمية، سالمية مصارف تنموية، تقوم على ابما أن المصارف اإل

إلى تمويل المشاريع  هذا يدفعهاها تكون محكومة بما أحله اهلل، و لذلك فإنها في جميع أعمال
 (.33:3880)خصاونة، التي تحقق الخير للمجتمع

 الصفة التنموية للمصارف اإلسالمية: .3
ي االدخاري بين أفراد يقوم المصرف اإلسالمي بهذه الوظيفة عن طريق تدعيم الوع

ز المصارف اإلسالمية عن غيرها بهذا تتميو لمشاركة في العملية االستثمارية، االمجتمع، و 
 (. 33:3880مصارف)خصاونة،المن 
 

   :اإلسالمية المصارف تجربة تقويمخامسًا: 
 ما أهمها من اإلسالمية للمصارف عديدة إيجابيات هناك أن فيه شك ال مما :اإليجابيات  .1

 : (33: 3883)شحاتة، يلي
 واالستثمار الصيرفة مجال في اإلسالمي قتصاداال وأسس لمفاهيم العملي التطبيق- أ

 .   اإلسالم شمولية يبرز وهذا قتصاديةاالو  االجتماعية التنمية فى والمساهمة والتمويل
 يعتبر  اإلسالمية وغير اإلسالمية العالم دول  معظم فى اإلسالمية المصارف انتشار- ب

 . اإلسالم عالمية على القوية األدلة من
إسالمية  مصارف بإنشاء بنك وتشيس بنك ستى مثل األجنبية البنوك من قيام العديد إن- ت

 قوي على أن المستقبل هو للمصارف اإلسالمية. إسالمية لدليل   فروع أو
اإلسالمية وورود  خاصة للمصارف قوانين بإصدار المركزية البنوك العديد من قيام إن- ث

 نحو اإليجابيات من يعتبر اإلسالمية للمصارف خاصة التدريبية دورات دوراتها  ضمن
 .  المصرفية النظم أسلمة

 وكذلك القرض الحسن ونظام الزكاة فريضة إحياء في اإلسالمية المصارف ساهمت لقد- ج
 .   بها الفقراء االجتماعية، مما أبرز دورها في الرعاية واستشعار المشروعات

 مجامع العلماء لالجتهاد كما أن اهتمام أمام جديدة أفاقا   اإلسالمية المصارف فتحت لقد- ح
  .تجمع بين الثبات والمرونة على شرعية اإلسالم تأكيدا   يعتبر بذلك الفقه

 اراحت شريحة واسعة من المسلمين الملتزمين الرافضين التعامل مع البنوك الربوية.- خ
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: 3883)شحاتة، بالرغم من اإليجابيات إال أن هناك بعض السلبيات وهي كالتالي السلبيات: .2
30): 
 .   التجربة إلى أساء اإلسالمي بالسمت اإلسالمية بالمصارف بعض العاملين التزام عدم- أ
 .   التجربة صورة شوه األخطاء الجسيمة، بعض في اإلسالمية المصارف بعض وقوع- ب
 عمل. وبرنامج هدف إطار فى لعملها واضحة وجود استراتيجية عدم- ت
 . اإلسالمية المصارف بين والتنسيق التكامل ضعف- ث
 غياب الرقابة على ضمان العمل بالشريعة.- ج

 .عليها التغلب يمكن غيرهاو  السلبيات وهذه
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 المبحث الثاني
 سلطة النقد الفلسطينية

 أواًل: نبذة عن سلطة النقد الفلسطينية. 
 ثانيا: الحوكمة في سلطة النقد.

 ثالثًا: رؤية سلطة النقد.
 رابعًا: رسالة سلطة النقد.
 سلطة النقد.  فيخامسًا: اخالقيات العمل 

 .ةالفلسطيني النقدسلطة استراتيجية سادسا: 
 ةالفلسطيني سلطة النقد أهدافسابعًا: 
 ةالفلسطيني سلطة النقدماام ثامنًا: 
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 المبحث الرابع
 سلطة النقد الفلسطينية

 ةالفلسطيني سلطة النقدأواًل: نبذة عن 
سلطة النقد الفلسطينية مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية   

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

 خالل:
                                     اف واإلشراف على المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة ال والشف  التنظيم الفع   .5

 والصرافين العاملين في فلسطين.
 اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية. .3
 رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق االستقرار النقدي. .3

 ( الصادر عن3رقم ) وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية  
، والذي حدد استقالليتها باإلضافة إلى قانون م(5333)عي الفلسطيني عام المجلس التشري
 (www.pma.ps.)م(3858)لعام  3المصارف رقم 

 ةالفلسطيني سلطة النقدثانيًا: الحوكمة في 
ال يعتبر اهتمام سلطة النقد بجودة الحوكمة في الجهاز المصرفي أمرا  حديثا . فقد قامت سلطة 
النقد منذ إنشائها بإصدار تعليمات تتعلق بالجوانب األساسية للحوكمة الجيدة ال سيما في مجاالت 

ما أن التدقيق الداخلي والخارجي وتشكيل مجالس إدارة المصارف وغيرها من الجوانب األخرى. ك
المقرة من قبل سيادة رئيس السلطة  م(3883)( لسنة 3المصارف رقم )الالئحة التنفيذية لقانون 

الوطنية نصت بوضوح على تكليف سلطة النقد بإصدار التعليمات الالزمة لتعزيز الحوكمة في 
 المؤسسات المصرفية.

لحوكمة الجيدة في عايير الذلك فقد عملت سلطة النقد على إعداد دليل متكامل لمبادئ وم
ويندرج هذا الدليل ضمن جهود سلطة النقد الرامية إلى وضع قواعد الممارسات الفضلى  ،المصارف

لى تحسين وتطوير أداء المصارف بما يتوافق مع الممارسات  لحوكمة المصارف في فلسطين، وا 
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بصياغة هذا الدليل الدولية الفضلى في مجال الحكم المؤسسي الجيد. ولهذا فقد قامت سلطة النقد 
 ليحقق األهداف التالية:

تعزيز وعي المصارف بموضوع الحكم الجيد وخلق إجماع على أهمية تطبيقه من  .5
 أجل تحقيق الفوائد المرجوة منه.

وضع إطار تنظيمي لحوكمة المصارف استكماال  للمتطلبات القانونية الواردة  .3
 بالقوانين ذات الصلة.

كيفية تحقيق التزام أفضل بالمعايير والممارسات توفير إرشادات للمصارف حول  .3
 الدولية الفضلى إلدارة المصارف.

وال يعتبر هذا الدليل بديال  عن قيام المصارف بتطوير مواثيق داخلية للحوكمة لديها، تحدد فيها 
جراءات التزامها بمتطلبات الحوكمة السليمة الواردة في هذا الدليل أو أية معايير إضافي ة آليات وا 

 يرى المصرف إمكانية تطبيقها لديه، بما ال يتعارض مع التشريعات السارية في فلسطين.
 (www.pma.psيحتوي الدليل على مبادئ أساسية لتنظيم الجوانب التالية)

 عضوية مجلس اإلدارة. -5
 دور مجلس اإلدارة وتشكيله. -3
 االمتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي. -3
 إدارة المخاطر. -4
 الشفافية واإلفصاح. -3
 المكافآت والتعويضات. -3
 دور وحقوق المساهمين. -3
 دور وحقوق األطراف األخرى ذات العالقة. -0
 أخالقيات وسلوك العمل. -3

 ةالفلسطيني سلطة النقد اثالثًا: رؤي
أن تكون بنكا  مركزيا  حديثا ، كامل الصالحيات لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وأن 

بقاء التضخم تحت السيطرة، والمساهمة في نكون قادرين على  تحقيق االستقرار النقدي وا 
الحفاظ على االستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق مزيد من التطور في القطاع المالي 
الفلسطيني،وتشجيع التكامل مع االقتصاد اإلقليمي والدولي، وتحقيق معدالت نمو اقتصادي 

 : من خالل رسالتها مستدامة في فلسطين
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 ةالفلسطيني سلطة النقدرابعًا: رسالة 
بقاء التضخم تحت السيطرة، من خالل إصدار دارة عملة  تحقيق االستقرار النقدي وا  وا 

نقدية سليمة لتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق استقرار األسعار، والمساهمة في  وطنية وتنفيذ سياسة
ونظام مدفوعات وطني الحفاظ على االستقرار المالي، من خالل توفير جهاز مصرفي 

مستقر ومتين وآمن، إلى جانب ممارسة دور المستشار االقتصادي والمالي للحكومة 
الفلسطينية. ولهذه الغايات، تطبق سلطة النقد سياسات فعالة وتوظف مواردها المالية 

 )www.pma.ps(. والبشرية وقدراتها الفنية والتقنية
 

  ةالفلسطيني سلطة النقد فيخالقيات العمل أسًا: خام
سلطة النقد الفلسطينية مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية 

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

 :(www.pma.ps)  من خالل
التنظيم الفعال والشفاف واإلشراف على المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة  .5

 والصرافين العاملين في فلسطين.
 اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية. .3
 االستقرار النقدي.رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق  .3

 ( الصادر عن3قد الفلسطينية رقم )وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة الن
باإلضافة إلى قانون ، والذي حدد استقالليتها  م(5333)المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

 .م(3858)لعام  (3)المصارف رقم 
 

 ةالفلسطيني سلطة النقداستراتيجية  :سادساً 
ى بنك مركزي كامل السلطات والصالحيات وذلك من خالل إلتسعى سلطة النقد للتحول 

خطتها للتحول االستراتيجي، حيث تم وضع هذه الخطة بناء  على تجارب مجموعة من 
البنوك المركزية في الدول المتقدمة، وذلك بعد تعديلها لتتوافق مع الظروف الخاصة في 

 فلسطين.

http://www.pma.ps/
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ا كبيرة في خطتها، وأشادت تقارير صندوق النقد الدولي والبنك حققت سلطة النقد أشواط
الدولي بإنجازات سلطة النقد وعبرت عن مدى جاهزيتها للتحول إلى بنك مركزي، واستطاعت 

، دأبت على نفسه الوقت وفيسلطة النقد أن تطور قدراتها في مجال االستقرار المالي، 
 .)www.pma.ps( االستقرار النقديتطوير قدراتها الداخلية والبحثية في مجال 

 

 ةالفلسطيني سلطة النقدسابعًا: أهداف 
تهدف سلطة النقد الى توفير بيئة مناسبة لتحقيق إستقرار األسعار، واستقرار النظام المالي    

من خالل تنظيم  بدعم االستثمار، والنمو االقتصادي، والعمالة، وذلك   من أجل المساعدة
السياسة النقدية واالئتمانية والمصرفية والعمل على تنفيذها وفقا  للخطة العامة للسلطة 

  .)www.pma.ps(الوطنية
 

 ةالفلسطيني سلطة النقدثامنًا: ماام 
تمارس سلطة النقد عددا  من المهام المناطة بالبنك المركزي، ومن هذه المهام مراقبة 
جراء األبحاث  المصارف والصرافين ومؤسسات االقراض، وتنظيم خدمات المدفوعات، وا 

ستطاعت سلطة النقد تنفيذ هذه المهام بالشكل اواإلحصاء، والتوعية المالية والمصرفية. وقد 
تائج المتحققة والمتمثلة بثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني األمثل من خالل الن

  (www.pma.ps) .بالرغم من الصعوبات واألزمات المحلية واإلقليمية والعالمية
 
 

http://www.pma.ps/
http://www.pma.ps/


20 
 

 المبحث الثالث
 البنك اإلسالمي العربي

 .سالمي العربينبذة عن البنك اإلأواًل: 
دارة الحوكمةثانيًا:   .اإلسالمي العربيالمخاطر في البنك  وا 
 .الشركات في البنك اإلسالمي العربي حوكمة قواعد بتطبيق االلتزامثالثًا: 
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الثالث المبحث  
 البنك اإلسالمي العربي

 نبذة عن البنك االسالمي العربي أواًل:

 بتاريخ فلسطين، في تعمل إسالمية مصرفية شركة كأول العربي، اإلسالمي البنك تأسس
 مساهمة شركة ، وهو5333 عام مطلع في المصرفي نشاطه البنك باشر وقد 5333/5/0
 والمالية المصرفية األعمال بممارسة البنك ويقوم ( ،333385855) رقم تحت مسجلة عامة

 الرئيسي المركز خالل من وذلك اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا االستثمار وأعمال والتجارية
 للبنك يوجد ال حيث ومكتب، فروع تسعة والبالغة فلسطين في المنتشرة وفروعه البيرة بمدينة
للبنك االسالمي  السنوي التقرير.)تابعة شركات أي للبنك يوجد وال فلسطين، خارج فروع أي

 ( 0: 3853،العربي

دارة الحوكمة ثانيًا:  المخاطر في البنك اإلسالمي العربي وا 

 المعايير أحدث تطبيق على 3853العام  خالل العربي اإلسالمي البنك حافظ  
 واالعمال والسيولة، السوق والتشغيل، العمليات التمويل، مخاطر إدارة في الدولية المصرفية
 مخاطر وتقييم والدولة األعمال مخاطر وتقييم بدراسة بالبدء وقام العمل، واستمرارية والسمعة
 في السمعة، ومخاطر والقانونية التنظيمية والمخاطر البنك لدى المصرفية والبرامج المنتجات

 الفلسطينية، النقد سلطة وتعليمات الرقابية الجهات لقرارات واالمتثال الشفافية تحقيق سبيل
 تعليمات مع متطابق هو بازل وبما لجنة تعليمات من المنبثقة الدولية المعايير على واالستناد
 وعكس ، ((Stress Testingاإلجهاد  فحوصات  إعداد منها الفلسطينية النقد سلطة
 لجنة إرشادات حسب البنك مال لرأس الكافي للتحوط للبنك المالية البيانات واقع على نتائجها

 الالزمة التدريبات وعمل العمل استمرارية بخصوص التعليمات تطبيق إلى بازل، إضافة
 كافة البنك دوائرل العمل ورش عقد إلى باإلضافة عليها، المتعارف المعايير بأعلى وتطبيقها
 السياسات بتطبيق وذلك منها التخفيف أو والحد دائرة لكل المخاطر حجم وتحديد لمعرفة

 محتملة مخاطر يوجد وال بذلك، الرقابية السلطات وتعليمات البنك لدى المعتمدة واالجراءات
 المادي التأثير شأنها من والتي الالحقة المالية السنة خالل البنك لها يتعرض أن الممكن من
 (53: 3853)التقرير السنوي ،.البنك على
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 في البنك اإلسالمي العربي الشركات حوكمة قواعد بتطبيق االلتزام ثالثُا:

 قواعد مدونة في المذكورة الشركات حوكمة بقواعد االلتزام العربي اإلسالمي البنك يراعي
 والشفافية والنزاهة العدالة لمراعاة دائم بشكل يسعى إذ فلسطين، في الشركات حوكمة

 تقييم من والجمهور المساهمين يمكن بشكل المالية وغير المالية األمور عن واإلفصاح
 التنفيذية اإلدارة بين العالقات في المساءلة مراعاة إلى إضافة أدائه، ومستوى البنك وضعية
 ذات األخرى لجهاتوا اإلدارة مجلس وبين والمساهمين، اإلدارة مجلس وبين اإلدارة، ومجلس
 الموظفين لكافة الصالحيات وتفويض المسؤوليات بين الفصل مراعاة إلى إضافة العالقة،

 (43: 3853)التقرير السنوي، :خالل من البنك، في

 على بناء العادية وغير العادية العامة الهيئة اجتماعات عقد يتم :العامة الايئة اجتماعات .5
 انعقادها، موعد من األقل على يوم (54)قبل للمساهمين وتوجه اإلدارة مجلس قبل من دعوة
 ويستمع األقل، على بأسبوع االجتماع موعد قبل المحلية بالصحف عنها اإلعالن ويتم

 في الشرعية الرقابة هيئةل لترتيبا وتقرير الخارجي الحسابات مدقق تقرير إلى المساهمون
 مناقشة االجتماع خالل ويتم لديهم، استفسارات أية عن اإلجابة وتتم العامة الهيئة اجتماع
 على بناء تتم أخرى بنود أية إلدراج الفرصة تتاح كما فيه واردلل وفقا األعمال جدول بنود
 .المساهمين طلب

 كل يتمتع أن العربي اإلسالمي البنك إدارة مجلس يراعي :المتكافئة المساهمين حقوق .3
 والتعليمات واألنظمة القوانين بموجب لهم المخولة الحقوق بكافة البنك مساهمي من مساهم

 الدعوة على حصولهم في الحق الملكية، سجالت توفير في الحق تشمل والتي المرعية،
 وتمتعهم المساهمين لجميع العادلة المعاملة في الحق العامة، الهيئة اجتماعات لحضور
 رهنها، أو األسهم نقل في والحق والعينية النقدية األرباح توزيع في سواء نفسها، بالحقوق
 .جديدة إصدارات أي في االكتتاب أولوية في والحق واالنتخاب، التصويت في الحق

، ويشترط أعضاء (3) من الحالي العربي اإلسالمي البنك إدارة مجلس يتألف :الشركة إدارة .3
 ويمتلك سهم، 3888ن يكون العضو المنتخب يملك ما ال يقل عن أدارة لعضو مجلس اإل

 دعت وكلما منتظمة بصورة المجلس ويجتمع واقتصادية، مالية خبرة اإلدارة مجلس أعضاء
 العادية العامة الهيئة اجتماع ويعقد سنوية، اجتماعات ستة عن يقل ال وبما ذلك إلى الحاجة
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 كما ذلك، إلى الحاجة دعت كلما عادية غير عامة هيئة اجتماع يعقد كما السنة،في  مرة
 التنفيذية، اللجنة: وهي عنه منبثقة دائمة لجان عدة أعضائه من البنك إدارة مجلس شكل
 .المال وأسواق االستثمار ولجنة واالمتثال، والحوكمة المخاطر لجنة والتدقيق، المراجعة لجنة

 اإلقتصاديةو  المصرفية والخبرة والنزاهة بالكفاءة للبنك العام المديريتمتع  :التنفيذية اإلدارة .4
 والخبرات المؤهالت لديهم تتوافر التنفيذية اإلدارة في بارزين مسؤولين تعيين تم كما الكبيرة،

 مجلس أقرها التي للبنك االستراتيجية الخطط تنفيذ ومتابعة برسم العام المدير ويقوم المطلوبة،
 األعمال يخص بما التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس مهام بين فصال   هناك أن   كما اإلدارة،
 .للبنك اليومية

 التدقيق: وهما منفصلتان جهتان العربي اإلسالمي البنك في التدقيق بأعمال يقوم :التدقيق .3
 والكفاءة بالخبرة ومتمتعة ومعتمدة المهنة لمزاولة مرخصة تدقيق شركة به تقوم الذي الخارجي
 اإلدارة مجلس وعن البنك عن ومستقل حيادي بشكل أعمالها بممارسة وتقوم لذلك، الالزمة
 والتدقيق المراجعة للجنة مباشرة تتبع التي الداخلي التدقيق دائرة إلى إضافة التنفيذية، واإلدارة
عداد الداخلية الرقابة نظام تطبيق فحص بمتابعة تقوم والتي اإلدارة مجلس عن المنبثقة  وا 
 تقوم بدورها والتي المذكورة للجنة وترفعها الداخلي التدقيق بأعمال المتعلقة كافة التقارير
 .الخاصة بتوصياتها إرفاقها بعد اإلدارة لمجلس التقارير تلك بتوجيه

 القوانين في الواردة اإلفصاح بمتطلبات العربي اإلسالمي البنك يلتزم :والشفافية اإلفصاح .3
 واإلفصاح الجوهرية باألمور المتعلق اليومي اإلفصاح سواء النافذة، والتعليمات واألنظمة
 بما السنوي، التقرير يتضمنه أن يجب وما المالية، البيانات عن باإلفصاح المتعلق الدوري
 كالمساهمين الخارجيين العالقة وألصحاب القرار ألصحاب الالزمة المعلومات وصول يضمن

عالنية إعالمية وسائل عدة خالل من اإلفصاح ويتم والعمالء، والمستثمرين  الموقع أهمها وا 
 من وغيرها فلسطين، لبورصة اإللكتروني الموقع المحلية، الصحف للبنك، لكترونياإل

 .الالزم الوقت في العالقة ألصحاب الالزمة المعلومات بإيصال الكفيلة الوسائل
 يعتبر من كل على المحافظة العربي اإلسالمي البنك يراعي :اآلخرين المصالح أصحاب .3

 له من وكل العمالء، الموظفين، المساهمين، يشملون والذين البنك في المصالح أصحاب من
 والتعليمات واألنظمة القوانين على بناء منهم طرف كل مع يتعامل حيث البنك، مع عالقة
 المالي والنظام األساسي النظام في إقراره تم بما يعمل إذ منهم، كل حقوق تضمن التي
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 قانون العمل، كقانون العالقة ذات السارية بالقوانين االسترشاد إلى إضافة للبنك، واإلداري
 .العالقة ذات األطراف من طرف كل وبين البنك بين فيما الموقعة والعقود الشركات،

يتضح مما سبق أن البنك اإلسالمي العربي يلتزم بمدونة قواعد الحوكمة للمؤسسات في 
وق المساهمين فلسطين، ويعمل على تعزيز مبادئها داخل البنك من خالل االلتزام بحق
 وانتخاب مجلس اإلدارة والعمل على تدقيق أعمال البنك خالل جهات خارجية.

كما يلتزم البنك بمبدأ اإلفصاح والشفافية من خالل التقارير الدورية)الربع سنوية( وكذلك 
اإلفصاح عن البيانات المالية لضمان العالقة من المساهمين ومستثمرين وعمالء، ومن 

 إلعالمية. خالل الوسائل ا
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 المبحث الرابع
 البنك اإلسالمي الفلسطيني

 .عن البنك اإلسالمي الفلسطيني أواًل: نبذة
 في البنك اإلسالمي الفلسطيني. مبادئ صياغة المدونةثانيًا: 

 . ثالثًا: التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بالحوكمة
 في البنك االسالمي الفلسطيني. لجنة الحوكمة ميثاق عملرابعًا: 

 .الشفافية واإلفصاح في خامسًا: البنك اإلسالمي الفلسطيني
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 الرابعالمبحث 
 البنك اإلسالمي الفلسطيني

نبذة عنأواًل:  البنك اإلسالمي الفلسطيني   
تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني كشركة مساهمة عمومية محدودة تحت رقم 

 ،وتعديالته 1929بموجب قانون الشركات لسنة  16/12/1995بتاريخ  ( 333388333)
حيث صرحت  15/5/1992وحصل البنك على ترخيص سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 

 سلطة النقد الفلسطينية للبنك بمزاولة جميع األعمال المصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
www.islamicbank.ps)) . 

مايو  53اإلسالمي الفلسطيني اتفاقية مع إدارة بنك القاهرة عمان بتاريخ وقعت إدارة البنك 
تم بموجبها شراء صافي موجودات بنك القاهرة عمان فرع المعامالت اإلسالمية من  3883

تم  3858وفي بداية عام  ،قبل البنك اإلسالمي الفلسطيني بمبلغ وقدره ثالثة ماليين دوالر
اإلسالمي تم بموجبها شراء محفظة بنك األقصى  توقيع اتفاقية مع بنك األقصى

www.islamicbank.ps)). 

في مدينة غزة وشبكة  طيني أعماله من خالل فرعه الرئيسيمارس البنك اإلسالمي الفلس
 .فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات وعددها خمسة عشر فرعا ومكتبا  واحدا

(www.islamicbank.ps) 

 في البنك اإلسالمي الفلسطيني دونةمبادئ صياغة المثانيًا: 
 :اعتمدت صياغة مدونة الحوكمة والنصوص الخاصة بها على المؤشرات والمبادىء التالية

 www.islamicbank.ps) 
ذات العالقة، مثل )المساهمين،  كافة الحرص على تحقيق العدالة في معاملة الجهات .5

  .المودعين، موظفي البنك، السلطات الرقابية(
  الشفافية واإلفصاح بشكل يمكَّن الجهات ذات العالقة من تقييم وضع البنك وأدائه المالي .3

في العالقات بين إدارة البنك التنفيذية ومجلس اإلدارة وبين مجلس اإلدارة المساءلة و 
 .والمساهمين وبين مجلس اإلدارة والجهات األخرى ذات العالقة



22 
 

  سؤوليات و تفويض الصالحيات.المسؤولية من حيث الفصل الواضح في الم .3
 ثالثًا: التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بالحوكمة

التزاما  منه بمبادىء الحوكمة، قرر مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بجلسته 
، اعتماد مبادىء الحوكمة الواردة في هذه المدونة، وأصدر 53/83/3855المنعقدة بتاريخ 

ذات العالقة لبدء العمل بها، واالعتماد عليها كمرجعية  كافة الجهاتقرارا  بتعميمها على 
  ((http://www.islamicbank.ps :نهائية ألية إجراءات أو قرارات مستقبلية، وعليه تقرر

تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تسمى "لجنة الحوكمة"، التي تتألف من رئيس  .1
 .وتطبيق الدليلوعضوين لتوجيه عملية إعداد وتحديث 

تضمين التقرير السنوي بتقرير للجمهور يبين مدى امتثال إدارة البنك مع بنود دليل  .6
 .الحوكمة وتطبيق بنوده باإلضافة إلى ذكر أسباب عدم االمتثال مع أي شرط

يسري العمل بهذه المدونة خالل فترة عمل مجلس اإلدارة الحالي على أن يعاد اعتماده  .7
 .إدارة جديدعند تشكيل مجلس 

 الفلسةةةةةةةةةطيني فةةةةةةةةةي البنةةةةةةةةةك االسةةةةةةةةةالمي لجنةةةةةةةةةة الحوكمةةةةةةةةةة ميثةةةةةةةةةاق عمةةةةةةةةةلرابعةةةةةةةةةًا: 
(www.islamicbank.ps) 
 :اللجنة تشكيلة .1

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

  اللجنة: أهداف .2
 حيث، من الحوكمة دليل بتطبيق البنك التزام من التأكد حول الحوكمة لجنة عمل يتمحور

 الضبط بيئة الشرعية، الرقابة هيئة التنفيذية، اإلدارة مسؤولية المجلس، لجان اإلدارة، مجلس
 حسابات أصحاب حقوق المساهمين، مع العالقة الخارجي، التدقيق الداخلية، والرقابة

 النظام جانب إلى أساسية كمرجعية الدليل هذا واعتماد. واإلفصاح والشفافية االستثمار،
 .البنك أعمال بتسيير الداخلي

                                                           :اللجنة وصالحيات ماام- أ
 البنك في والعاملين التنفيذية اإلدارة من مناسبا   تراه بمن االستعانة صالحية للجنة
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 أكثر أو لجنة تشكيل ذلك سبيل في ولها أعمالها نجازإل المتخصصة والشركات
 .لها المحدد والوقت اللجنة عمل أهداف مع يتناسب بما نجازهوا   العمل لتقسيم متخصصة

 ولجان التنفيذية اإلدارة مع أعمالها في الحاجة استدعت كلما التنسق اللجنة مهام من- ب
 آليات لتطوير للعمل معوقات او سلبيات أية على للوقوف المجلس من المشكلة العمل
 دون وذلك الصالحيات وتفويض العمل إجراءات واختصار العمل خطوات وتنظيم وتحديد
 .العمل وشفافية الداخلي والتفتيش والتدقيق بالرقابة اإلخالل

 واإلفصاح: الشفافية ومبدأ الفلسطيني اإلسالمي خامسًا: البنك

: بمعايير الشفافية واإلفصاح من خالل يلتزم البنك االسالمي الفلسطيني
www.islamicbank.ps)) 

 والمراجعة المحاسبة ومعايير المالية للتقارير الدولية للمعايير وفق ا باإلفصاح البنك يقوم .1
 والصادرة السارية الفلسطينية النقد سلطة وتعليمات اإلسالمية المالية للمؤسسات والضوابط
 .العالقة ذات والتشريعات البنوك قانون بمقتضى

 النقد سلطة من لكل نشاطاته حول ومعنى داللة ذات معلومات بتوفير البنك يلتزم .6
 قلق تثير التي القضايا على التركيز مع األخرى والبنوك والمودعين والمساهمين
 .للجميع ومتاح دوري بشكل المعلومات هذه جميع عن البنك يفِصح أن وعلى المساهمين

 المالية. البيانات وكفاية دقة تجاه مسؤوليته عن السنوي تقريره في البنك يوضح .7
 والمودعين، والمساهمين الرقابية، السلطات مع اتصال خطوط على بالمحافظة البنك يلتزم .8

 يلي: ما خالل من الخطوط هذه وتكون عام بشكل والجمهور األخرى، والبنوك
 شاملة معلومات توفير على قادر مؤهل كادر ويشغلها المستثمرين عالقات وظيفة .5

 وأنشطته. وأدائه المالي ووضعه البنك عن ومحدثة وموضوعية
 السنة. نهاية بعد إصداره يتم والذي السنوي التقرير .3
 المجلس تقرير إلى باإلضافة سنوية ربع مالية معلومات على تحتوي ربعيه تقارير .3

 .السنة خالل المالي ووضعه البنك أسهم تداول حول
 .والمساهمين والمستثمرين البنك في التنفيذية اإلدارة بين الدورية االجتماعات .4
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 والصحفيين المالي السوق في والمحللين للمساهمين، دوري ملخص تقديم .3
 خاص وبشكل العليا، التنفيذية اإلدارة قبل من المالي القطاع في المتخصصين

  المالي. والمدير العام المدير
 ومعلومات الربعية، تقاريره أو للبنك السنوي التقرير في الواردة المعلومات توفير .3

 التي المحاضرات في الواردة والمعلومات الرقابية، الجهات من المطلوبة اإلفصاح
 الموقع وعلى المستثمرين عالقات وظيفة خالل من وذلك التنفيذية، اإلدارة تقدمه

 .واالنجليزية العربية وباللغتين محدث بشكل للبنك االلكتروني
 للبنك التنفيذية اإلدارة من اإلفصاح الربعية وتقاريره للبنك السنوي التقرير تضمين .3

 المتعلقة التفاصيل كافة على على االطالع وطلب االستفسار للمستثمرين يسمح حيث
لمبدأ العمليات الحالية والمستقيلية والوضع المالي  وفقا   وذلك عنه، اإلفصاح تم بما

 التأكد، عدم وحاالت والحوادث المعروفة لالتجاهات المحتمل األثر ذلك في بما للبنك
 وكاملة معتمدة اإلفصاح هذا في الواردة اإليضاحات جميع بأن بااللتزام البنك ويتعهد
 .للبنك المنشورة المالية البيانات إلى وتستند ومفهومة ومتوازنة وعادلة

 وعلى الكامل واإلفصاح بالشفافية االلتزام من وكجزء السنوي التقرير تضمين يجب .0
 يلي: ما الخصوص وجه

 ببنودها اللتزامه السنوية التفاصيل إلى شارةاإل مع الحوكمة بدليل البنك التزام مدى- أ
 .للبنك اإللكتروني الموقع على الدليل نشر وكذلك ،

 رأسمال في حصته مقدار وخبراته، مؤهالته إدارة، مجلس عضو كل عن معلومات- ب
 المجلس، لجان في ا  عضو  ،ا  تنفيذي غير أو ا  تنفيذي ، مستقال   كان إذا فيما البنك،
 أخرى، إدارة مجلس في ييأت عضو أي المجلس، في تعيينه تاريخ

 ةوأي البنك من الممنوحة التمويالت البنك، من عليها حصل التي الرواتب/المكافآت
 .الصلة ذوي األطراف أو شركات أو والعضو البنك بين أخرى عمليات

 للبنك. التنظيمي للهيكل ملخص- ت
 المجلس بها قام صالحيات وأي المجلس، لجان ومسؤوليات للمهام ملخص- ث

 .اللجان لتلك بتفويضها
 .المجلس ولجان المجلس اجتماع مرات عدد- ج
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 التنفيذية لإلدارة دفعها تم التي الرواتب وأعلى المكافآت سياسات عن ملخص- ح
 .اإلدارة مجلس وأعضاء

 الداخلية. والرقابة الضبط أنظمة بكفاية المجلس شهادة- خ
 المخاطر. إدارة دائرة وأنشطة لهيكل وصف- د
 لها أو تملك والتي العالقة ذات الجهات  مثل البنك، في الرئيسيون نالمساهمو  - ذ

 المساهمين تحديد مع(  البنك مال رأس من%  ٦١ من أكثر) على سيطرة
 .ضروري ا ذلك كان إذا البنك في رئيسي مساهم تعتبر التي الشركات في الرئيسيين

من خالل ما تقدم يتضح أن البنك اإلسالمي الفلسطيني يقوم بنشر معلومات مفصلة من خالل 
التقرير السنوي للبنك الذي يوضح بيانات مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي للبنك باإلضافة إلى 

وملخص عن سياسات المكافآت والرواتب للموظفين والصادر ملخص عن اللجان العامة في البنك 
 .عن مجلس اإلدارة
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 رابعالفصل ال

جراءات الدراسة  طريقة وا 
المبحث األول: طريقة واجراءات الدراسة                                        

 المبحث الثاني: مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
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 األولمبحث ال
 الطريقة واإلجراءات

 .مناج الدراسةأواًل: 
 مصادر الدراسة ثانيًا: 
 مجتمع الدراسة.ثالثًا: 
 عينة الدراسة.رابعًا: 

 مواصفات عينة الدراسة.خامسًا: 
 .سادسًا: أداة الدراسة

 سابعًا: صدق االستبانة.
 ثامنًا:ثبات االستباتة.
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 الرابعالفصل 
 الطريقة واإلجراءات 
هرا فري تنفيرذ الدراسرة، ومرن ذلرك تاتبعترم يتناول هذا الفصل وصفا  مفصال  لإلجراءات التري 

عررداد أداة الدراسررة  تعريررف مررنهج الدراسررة، ووصررف مجتمررع الدراسررة، وتحديررد عينررة الدراسررة، وا 
(، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجرراءات الدراسرة، واألسراليب اإلحصرائية التري ستبانةاال)

  ت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.استخدم

 مناج الدراسةأواًل: 

 تيالتحليلي ال المنهج الوصفيباستخدام  قامت الباحثةمن أجل تحقيق أهداف الدراسة  
واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية ) حاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسةت

وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء ( فلسطينفي المصارف االسالمية في 
وهو أحد أشكال التحليل  ،التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها

والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا  عن طريق جمع 
خضاعها للدراسات بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو الم شكلة وتصنيفها وتحليلها وا 

 . للوصول إلى إثبات أو نفي صحة فرضيات الدراسة اإلجابة عن تساؤالتها الدقيقة

"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث  بأنه :التحليلي الوصفي المنهج ويعرف
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة،  أوالمعاصرة، 

وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة  ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .(588: 3883الحمداني)التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتندرسها  والظواهر التي

 ثانيًا: مصادر الدراسة
 ة علي نوعين أساسيين من البيانات:اعتمدت الدراس

بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض  وذلكالبيانات األولية: -1
ومن ثم تفريغها  ،مفردات الدراسة وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة

  SPSS (Statistical Package For Social Science)وتحليلها باستخدام برنامج : 
اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة 

 ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
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بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو  قامت الباحثةلقد البيانات الثانوية: -2
واقع تطبيق معايير الحوكمة عن  للتعرفوالتي تتعلق  ،اسةالمتعلقة بالموضوع قيد الدر 

 ،بهدف إثراء موضوع الدراسة بشكل علمي ،سالمية في فلسطينفي المصارف اإلالمؤسسية 
وكذلك أخذ  ،األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات إلىوذلك من أجل التعرف 

 الدراسة. بعدتصور عن آخر المستجدات التي حدثت في 

 الدراسةوعينة مجتمع ثالثًا: 
ويقصد بالمجتمع "الكل الذي يمثل األصل تمثيال  كامال  بجميع طبقاته وشرائحه 
وخصائصه وبشكل موحد يعكس اإلطار العام لوجوده سواء أكان ذلك من األحياء األرضية 

 (. 533 ، صم3883األشعري،أو الجوية أو المائية كاإلنسان أو الحيوان أو الطير" )
غزة المصارف االسالمية المرخصة في قطاع من العاملين في الدراسة  مجتمع يتكون

بمحافظات البنك االسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي والمكونة من مصرفين وهما 
العاملين في البنك من حيث عالقتهم من حيث موضوع  مع تحديدم( 2014)للعام  غزة 

( 60) موظفا  وموظفة بواقع( 20)االجمالي عددهم الرسالة ومعايير الحوكمة حيث بلغ 
  في البنك العربي االسالمي. ا  ( موظف20في البنك االسالمي الفلسطيني و) ا  موظف

وسهولة الوصول إلى الفئة وقد تم استخدام طريقة الحصر الشامل نظرا  اصغر جحم الدراسة 
(موظفا ، وقد  20)والبالغ عددهمأفراد العينة جميع على  اإلستبانة توزيع المستهدفة حيث تم

حيث تم توزيع االستبانات مرة أخرى على ، و  (%61)إستبانة بنسبة استرداد (49تم استرداد)
 .العينة االستطالعية لصغر حجم العينة

 

 الدراسة:مواصفات عينة ًا: رابع

 :عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  .1
   الجنس يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب: (3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد 

 77.55 38 ذكر

 22.45 11 أنثى

 100.0 49 المجموع
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من (%22.45) من عينة الداسة هم من الذكور، و  (%77.55)يبين الجدول السابق أن 
من اإلناث ويرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع العربي الذي يميل إلى تعيين عينة الدراسة هم 

لى عوامل ثقافة المجتمع وطبيعة العمل الصعبة المفروض على الموظفين يقلل من  الذكور،وا 
 وجود اإلناث في هذا الموقع.

 لجنس(: توزيع أفراد العينة حسب ا2شكل)

 
 

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

 النسبة المئوية العدد 

 6.12 3 فأقل 26

 44.90 22 36اقل  25من 

 36.73 18 46اقل من  35من 

 12.24 6  45 أكبر من 

 100.0 49 المجموع

 

سنة فأقل،  25من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم  (%(6.12يبين الجدول السابق أن 
من  (%(36.73، 35أقل من  26من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم من  (%(44.90و

من مجتمع الدراسة  (%(12.24،و 45اقل من 36مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم من
 .46تراوحت أعمارهم أكبر من

38 

11 

 ذكر

 أنثى



26 
 

 من اقل 26من ت لصالح الفئة العمرية من من مجتمع العينة كان نالحظ أن النسبة األكبر
لطبيعة العمل الذي يتطلب القيادة الشابة التي ذلك  ةعزو الباحثوت (%(81.63بنسبة  45

 تستطيع التأقلم مع التطورات والتغيرات المستمرة، وأقدر على التعلم بسرعة والعطاء أكثر.

 لفئة العمرية(: توزيع أفراد العينة حسب ا3شكل)

 
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:توزيع  .3

  المؤهل العلمي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب: (5جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد 

 8.16 4 دبلوم 

 79.59 39 سو بكالوري

 12.24 6 فما فوق ماجستير 

 100.0 49 المجموع

 

من  (%(79.59، و دبلوممن مجتمع الدراسة درجتهم العلمية  (%(8.16يبين الجدول السابق أن 
من مجتمع الدراسة درجتهم العلمية  (%(12.24مجتمع الدراسة درجتهم العلمية بكالوريوس، وأن 

 .فما فوق ماجستير 

وحملة  ((79.59%هذه النتيجة العالية لحملة شهادة البكالوريوس بنسبة عالية وهي  ةعزو الباحثوت
إلى أن سوق العمل المصرفي عنده شرط التوظيف (%(8.16لوم بنسبة منخفضة وهي شهادة الدب
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ذلك  ويرجعمن حملة الشهادات العلمية، وأن نسبة حملة شهادات الماجستير فما فوق ليست عالية 
 لعالية، والظروف المادية الصعبة.قلة الحوافز لحملة الشهادات او لظروف ضغوط العمل، 

المؤهل العلمي(: توزيع أفراد العينة حسب 4شكل)

 

   عينة الدراسة حسب التخصص:توزيع  .4
   التخصص يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب: (2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد 

 22.45 11 دارة اعمال إ

 4.08 2 اقتصاد

 38.78 19 محاسبة

 34.69 17 علوم ماليه ومصرفية 

 100.0 49 المجموع

 

 (%(4.08، و ادارة اعمال من مجتمع الدراسة تخصصهم  (%(22.45يبين الجدول السابق أن 
 محاسبة من مجتمع الدراسة تخصصهم (%(38.78، وأن  اقتصادمن مجتمع الدراسة تخصصهم 

 .علوم ماليه ومصرفية من مجتمع الدراسة تخصصهم (%(34.69وأن 
تلك النتيجة أن المصرف ال يستغني أي من هذه التخصصات ولكن درجة األهمية  ةعزو الباحثوت

فتخصص المحاسبة وتخصص العلوم المالية والمصرفية هما أعلى نسبة،  ،لكل تخصص تختلف
وهذه النسبة معقولة ومناسبة بسبب طبيعة عمل المصرف،وحاجته إلى هذه الوظائف، ونسبة إدارة 
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%( وهي مقبولة ألن الحاجة لها 4002ا نسبة االقتصاد منخفضة وهي)األعمال مناسبة ايضا ، أم
 ليست ملحة. 

 التخصص (: توزيع أفراد العينة حسب5شكل)

 

 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة:توزيع  .5
 

  عدد سنوات الخبرة يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب: (7جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد 

 10.20 5 سنوات فاقل   6

 42.86 21 سنوات 11-5من

 12.24 6 سنه 16-11من

 34.69 17 سنه فاكثر 15

 100.0 49 المجموع

 )سنوات فاقل، و أن 5من مجتمع الدراسة عدد سنوات الخبرة  (%10.20)يبين الجدول السابق أن
من  (%12.24)سنوات، ، وأن  10-6من مجتمع الدراسة عدد سنوات الخبرة من (42.86%

من مجتمع الدراسة عدد  (%(34.69 نسنه، وأ 15-11دد سنوات الخبرة منمجتمع الدراسة ع
 سنه فاكثر. 16سنوات الخبرة 

لديهم سنوات الخبرة تلك النتيجة إلى أن النسبة األكبر لمجتمع الدراسة الذين عدد  ةالباحث عزووت
سنه  16 سنوات الخبرة من الدراسة الذين عدد، وأيضا  لمجتمع (%(42.86 بنسبة سنوات 10-6من
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، وهذه النتيجة مقبولة وتمكنهم من العطاء والوفاء بمتطلبات العمل، وهذه (%(34.69بنسبة  فاكثر
 النتيجة مرتبطة بالجدول السابق.  

 سنوات الخبرة (: توزيع أفراد العينة حسب6شكل)

 

 عينة الدراسة حسب المسمى الوريفي:توزيع  .1
 

  المسمى الوريفي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب: (8رقم )جدول 

 النسبة المئوية العدد 

 32.65 16 اداري مورف

 38.78 19 رئيس قسم

 18.37 9 مراقب

 10.20 5 مدير

 100.0 49 المجموع

 

من مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي له موظف ، و  (%(32.65يبين الجدول السابق أن 
من  (%(18.37من مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي له رئيس قسم ، وأن  (%(38.78أن 

من مجتمع الدراسة المسمى  (%(10.20مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي له مراقب، وأن 
 الوظيفي له مدير.
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تلك النتيجة إلى أن الداسة تتحدث عن الحوكمة، لذلك فإن المجتمع المستهدف من  ةعزو الباحثوت
 من الفئات المذكورة في الجدول السابق، وهذه النتيجة مقبولة ومناسبة للدراسة الدراسة يتكون

 المسمى الوريقي (: توزيع أفراد العينة حسب7شكل)

 
 أداة الدراسةسًا: خام

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع 
 تقامعن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي المتخصصين رأي عينة من 

 وفق الخطوات اآلتية: ستبانةاالببناء   ةالباحث
 .ستبانةاالالرئيسية التي شملتها  المحاورتحديد  .1
 .محورصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  .2

( يوضح 3( فقرة والملحق رقم ) 93 في صورتها األولية والتي شملت ) ستبانةاالإعداد  .3
 في صورتها األولية. اإلستبانة

 .تمالئمتها لجمع البيانا انة علي المشرف من أجل اختيار مدىستبعرض اال .4

 ستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.تعديل اال .5

بعضهم  ،المختصين بالعلوم المالية واإلداريةمن المحكمين ( 9على ) ستبانةاالعرض   .6
( يبين 1رقم ) والملحق،  وجامعة األقصى،  اإلسالميةالجامعة  تدريس فيأعضاء هيئة 

 أعضاء لجنة التحكيم.
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تعديل وصياغة بعض الفقرات حذف و وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم  .2
 ستة محاور( فقرة موزعة على 51بعد صياغتها النهائية ) ستبانةاالوقد بلغ عدد فقرات 

( فقرة موزعة على 12، و)المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسيةاستبانة مدى التزام يمثلون 
، استبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطينيمثلون  محورين

( فقرات تمثل سبل تحسين مستوى تطبيق 4( فقرات تمثل التحديات والمعوقات و)2و)
وفق سلم متدرج  حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرجالحوكمة في المصارف اإلسالمية 

( أعطيت األوزان موافق بشدة، موافق، متردد، غير موافق، غير موافق بشدة) خماسي
الحوكمة المؤسسية في المصارف  واقع تطبيق معايير( لمعرفة 1،  2،  3، 4، 5التالية )

( درجة 255، 51بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ) سالمية في فلسطيناإل
دور ( الستبانة 25، 12، و) مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسيةالستبانة 

( للتحديات والمعوقات، 35، 2و)، تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين
في  ستبانةاال( يبين 4والملحق رقم )، ( لسبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة20، 4و )

 صورتها النهائية.

وقد تم تقسيم  ،ي جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسةستبانة علتوزيع اال .2
 ستبانة إلي ثالثة أقسام كالتالي:اال

 القسم األول: يحتوي علي الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة.

مدى التزام المصرف تتناول  ستة محاور( فقرة موزعة علي 51القسم الثاني: يتكون من )

 كالتالي: المؤسسيةبقواعد الحوكمة 

 (1جدول رقم)
 من االستبانة موزعة حسب المحاور الثانيالقسم 

عدد  المحور
 الفقرات

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

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

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

 10 المحور الرابع واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عن المعلومات في المصارف اإلسالمية في فلسطين
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 8 همين والمعاملة المتكافئة لام في المصارف اإلسالمية في فلسطينوالمسا نالمحور الخامس واقع تطبيق قاعدة حماية المستثمري

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

 51 الدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية

دور تطبيق الحوكمة على أداء تتناول  محورين( فقرة موزعة على 12القسم الثالث: يتكون من )
 كالتالي: المصارف اإلسالمية فلسطين

 (10جدول رقم)
 القسم الثالث من االستبانة موزعة حسب المحاور

 عدد الفقرات المحور

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

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

 17 الدرجة الكلية الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين

 التحديات والمعوقات ، وسبلتتناول  محورين ( فقرة موزعة على 11: يتكون من )الرابعالقسم 
 كالتالي: تحسين مستوى تطبيق الحوكمة

 (11جدول رقم)
 القسم الرابع من االستبانة موزعة حسب المحاور

  المحور

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

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

 11 الدرجة الكلية الستبانة  معوقات وسبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة

 
 اإلستبانةصدق ًا:سادس

وقد  (105: 2010"أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،يقصد بصدق االستبانة 
 بتقنين فقرات اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقة كالتالي: قامت الباحثة 

 :صدق المحكمين .1
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في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من  اإلستبانةتم عرض 
المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء 

من  بعد، ومدى انتماء الفقرات إلى كل ستبانةاالآرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 
اتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الستبانة، وكذلك وضوح صياغا محاور

 .الفقرات وتعديل بعضها اآلخر
 صدق االتساق الداخلي: . 2

على عينة  اإلستبانةجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق 
، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات موظفا  وموظفة( 20استطالعية مكونة من )

االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط  محاورمن  بعدكل 
الذي تنتمي إليه وذلك  للمحوربيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية 

 .(SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي )
 استبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية: -أ

المحور األول: )واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية معامل ارتباط كل فقرة من فقرات (: 12الجدول رقم )
 للمحورمع الدرجة الكلية  في المصارف اإلسالمية في فلسطين( 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.867خالقيات وسلوكيات المهنة داخل المصرف.يتوفر دليل مكتوب أل  .1

 0.01دالة عند  0.954 ده.بين الموظفين والقيام بالجهد الالزم لتعريفهم ببنول يقوم المصرف بنشر هذا الدلي  .2

 0.01دالة عند  0.856 األخالقيات والتزام جميع الموظفين به.ل تضمن تطبيق دليإجراءات يتخذ مجلس إدارة المصرف   .3

 0.01دالة عند  0.752 األخالقيات.ل ضمان تطبيق دليل يتخذها من أجالتي اإلجراءات التقرير السنوي للمصرف يوضح   .4

 0.01دالة عند  0.712 يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده.  .5

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

والدرجة الكلية لفقراته  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين
وبذلك  ،(0.454-0.212معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحورتعتبر فقرات 
 



94 
 

دى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة مالثاني: ) المحورمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات (: 13جدول رقم )
 للمحورمع الدرجة الكلية  ( والنزاهة واالستقاللية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.584 الى خبراتهم االدارية.   عضاء مجلس االدارة استنادا  يتم انتخاب أ  .1

 0.01دالة عند  0.617 الجمعية العمومية أو خارجها لعضوية مجلس اإلدارة.أعضاء من اء يكفاألترشيح يتم   .2

3.  
ومصارف  شركات مجلس اإلدارة في مجالس إدارات أعضاء يضع المصرف معايير تحدد عضوية 

 أخرى.
 0.05دالة عند  0.507

 0.01دالة عند  0.607 سلطة النقد.موافقة وظيفة تنفيذية في المصرف دون  ائهرئيس المجلس أو أحد أعضل يشغ  .4

 0.01دالة عند  0.590 .بها سابقال يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية عم  .5

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

 0.01دالة عند  0.675 .األخرىاألداء المجلس لتحقيقه لألهداف اإلستراتيجية ومعايير قياس كفاءة وأداء يتم تقييم   .2

 0.01دالة عند  0.615 ستراتيجية إلدارة المخاطر.ايقوم مجلس اإلدارة بوضع   .8

 0.01دالة عند  0.856 ألدائه.يقوم مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي   .4

دارة أي تعارض بين مجلس اإلدارة والمساهمين.  .10  0.01دالة عند  0.733 يتم رقابة وا 

 0.01دالة عند  0.857 يعمل مجلس اإلدارة على أساس من المعلومات الكاملة.  .11

 0.01دالة عند  0.824 يعمل مجلس اإلدارة بحيادية ودون تمييز تجاه كافة المساهمين.  .12

 0.01دالة عند  0.784 يشرف مجلس اإلدارة على كبار الموظفين ومعايير مكافأتهم.  .13

 0.01دالة عند  0.803 يشرف مجلس اإلدارة على عمليات اإلفصاح واالتصاالت.  .14

 0.01دالة عند  0.727 ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا  لضروات العمل.  .15

 0.01دالة عند  0.722 .بما في ذلك الوصف الوظيفي، التنظيمي وإقراره كلالهي كيليشرف المجلس على تش  .16

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

والدرجة الكلية لفقراته  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين
 ( ،0.856-0.502معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01، 0.05دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروبذلك تعتبر فقرات 
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المحور الثالث: )واقع تطبيق مبدأ المساءلة في المصارف معامل ارتباط كل فقرة من فقرات (: 14جدول رقم )
 للمحورمع الدرجة الكلية  اإلسالمية في فلسطين( 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.706 .تم استحداث وظيفة مراقب امتثال وفقا للتعليمات المقرة في سلطة النقد  .1

 0.01دالة عند  0.745 .التفتيشوبالتدقيق توجد بالمصرف دائرة مختصة   .2

 0.01دالة عند  0.751 .تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية و الكفاءة  .3

4.  
يتمتع رئيس الدائرة وموظفيها بالمهارة والخبرات الالزمة لتأدية 

 .عملهم بكفاءة
 0.01دالة عند  0.675

5.  
والشفافية لجنة  المراجعة " وفقا لمتطلبات اإلفصاح إنشاء " يتم 

 .وتعليمات سلطة النقد
 0.01دالة عند  0.753

 0.01دالة عند  0.657 .رئيس لجنة المراجعة أو أحد أعضائها هو عضو بمجلس اإلدارة  .6

2.  
من واجبات  لجنة المراجعة االساسية التأكد من أن التقارير التي 

 .يصدرها المصرف تعبر عن حقيقة مركزة
 0.01دالة عند  0.729

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

والدرجة الكلية  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين
 ( ،0.253-0.652معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروبذلك تعتبر فقرات 

المحور الرابع: )واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عن معامل ارتباط كل فقرة من فقرات (: 15جدول رقم )
 للمحورمع الدرجة الكلية  المعلومات في المصارف اإلسالمية في فلسطين( 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.787 على مجلس اإلدارة وإدارته التنفيذية. مسؤولية اإلفصاح تقع أساسا   .1

2.  

إضافة إلى ، يتم اإلفصاح عن جميع المعلومات ذات األهمية النسبية
ل تلك التي حددها  القانون في الوقت المناسب وبما يضمن وصو

 أصحاب المصالح.المعلومة إلى جميع 

 0.01دالة عند  0.867

3.  
كفاءة  يالمصرف يلتزم بعرض بياناته المالية على مدقق خارجي ذ

 وسمعة مهنية محترمة.
 0.01دالة عند  0.913

 0.01دالة عند  0.700 مهمته.ع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء تيتم  .4
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

5.  

رأس  كلالخاصة بهينشر المعلومات ل يحافظ مجلس اإلدارة من خال
مجلس أعضاء من أسهم جزء وتسهيالت ذوي الصلة وبيع أي ل الما

 اإلدارة على مصالح صغار المالّك.

 0.01دالة عند  0.830

 0.01دالة عند  0.714 يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير أخالقي.  .6

 0.01دالة عند  0.768 المخاطر الجوهرية المتوقعة. يتم اإلفصاح عن عناصر  .2

ظهار فاعليته وقوته  .8  0.01دالة عند  0.866 .يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية وا 

 0.01دالة عند  0.606 يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين.  .4

10.  
يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا  باإلضافة إلى اإلفصاحات 

 اإلجبارية.
 0.01دالة عند  0.830

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

والدرجة الكلية لفقراته  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين
وبذلك  ( ،0.862-0.606معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحورتعتبر فقرات 

 نالمحور الخامس: )واقع تطبيق قاعدة حماية المستثمريمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات (: 12جدول رقم )
 للمحورمع الدرجة الكلية  والمساهمين والمعاملة المتكافئة لام في المصارف اإلسالمية في فلسطين( 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

1.  
يحق ألي مساهم االستفسار من المراجع الخارجي عن أمور 

 .ل االجتماع السنوي للهيئة العامةالمصرف خال
 0.01دالة عند  0.601

2.  

ملتزم بالمعاملة العادلة مع جميع المساهمين مع ضمان عدم المصرف 
المصرف لبعض المساهمين دون غيرهم ل تسريب المعلومات من داخ

 .طالما لم يتم اإلفصاح عن هذه المعلومات

 0.01دالة عند  0.838

3.  

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

 من سلطة النقد.

 0.01دالة عند  0.758

4.  

ة المصالح المرتبطة رساهمة  مجموعرد مرلدى المصرف التزام بأال تزي
%من أسهم 58والعائلية )الدرجة األولى والثانية( عن والمشتركة 
سبقة رعلى الموافقة المل تجاوز ذلك يتم الحصول اري حروف، المصرف

 0.01دالة عند  0.860
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 ن سلطة النقد.رم

5.  

صرف  ررسي  المرصص مؤسرحرل أال تقرلدى المصرف التزام ب
ويطرح الباقي ل، ن رأس المارر% م38ن ررد عرر% وال تزي38نررع

 العام.لالكتتاب 

 0.05دالة عند  0.519

6.  
زيادة رأس ، المجلسل أعضاء للهيئة العامة الحق في تعيين وفص

 المصرف.ل  أصوالتصرف في ل، الما
 0.01دالة عند  0.640

2.  

وممارسة ، ة العامةرات الهيئريحرص المساهمون على حضور اجتماع
ن المراجع الخارجي عن أمور راالستفسار مو، حقهم في التصويت
 المصرف المالية.

 0.01دالة عند  0.780

 0.561( = 0001( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.444 ( =0005( وعند مستوى داللة )12الجدولية عند درجة حرية )ر 
والدرجة الكلية لفقراته  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين   

 ( ،0.838-0.514معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.05،0.01دالة عند مستوى داللة )
 صادقة لما وضعت لقياسه. حورالموبذلك تعتبر فقرات 

 

المحور السادس: )مدى تمتع المصارف اإلسالمية في معامل ارتباط كل فقرة من فقرات (: 17جدول رقم )
 للمحورمع الدرجة الكلية  فلسطين بنرام التعويضات ومكافآت عادلة( 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

1.  
مجلس اإلدارة ل قب يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من

 ومعروف لدى العاملين
 0.01دالة عند  0.939

 0.01دالة عند  0.938 والحياديةهناك هيكل اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية   .2

3.  
ل من خالل عادل مجلس  اإلدارة بشك اءيتم تحديد مكافآت أعض

 المجلسالمشكلة بقرار من فآت والتعويضات" كالجنة" الم
 0.01دالة عند  0.833

4.  
لجنة ذات صالحية ل فآت والبدالت للموظفين من خالكايتم إقرار الم

 كفاءة.تتصف بالنزاهة وال
 0.05دالة عند  0.955

5.  

رأس  كلنشر المعلومات الخاصة بهيل يحافظ مجلس اإلدارة من خال
مجلس أعضاء من أسهم  جزء وتسهيالت ذوي الصلة وبيع أي ل الما

 .اإلدارة على مصالح صغار المالّك

 0.01دالة عند  0.844

 0.561( = 0001( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.444 ( =0005( وعند مستوى داللة )12ر الجدولية عند درجة حرية )
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والدرجة الكلية لفقراته  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين  

وبذلك  ( ،0.455-0.833معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01دالة عند مستوى داللة )
 صادقة لما وضعت لقياسه. المحورتعتبر فقرات 

 بعدبحساب معامالت االرتباط بين درجة كل  ةالباحث تقام للمحاورللتحقق من الصدق البنائي   
( 23بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول ) بعداألخرى وكذلك كل  اوروالمحاالستبانة  محاورمن 

 يوضح ذلك.
 

بالدرجة  بعداألخرى وكذلك كل  والمحاوراالستبانة  محاورمن  بعدمصفوفة معامالت ارتباط كل (: 18جدول رقم )
 الكلية لالستبانة 

المحور  المجموع 
 األول

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث 

المحور 
 الرابع 

المحور 
 الخامس  

المحور 
 السادس  

واقع تطبيق المسئولين  :المحور األول
للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين
0.614 1      

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

 المصارف اإلسالمية في فلسطين
0.823 0.462 1     

واقع تطبيق مبدأ المساءلة  :المحور الثالث
    1 0.375 0.250 0.717 في المصارف اإلسالمية في فلسطين

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

 اإلسالمية في فلسطين
0.769 0.480 0.466 0.680 1   

واقع تطبيق قاعدة حماية  :المحور الخامس
والمساهمين والمعاملة المتكافئة  نالمستثمري

 لام في المصارف اإلسالمية في فلسطين

0.701 0.260 0.466 0.640 0.508 1  

مدى تمتع المصارف  :المحور السادس
اإلسالمية في فلسطين بنرام التعويضات 

 ومكافآت عادلة

0.836 0.508 0.559 0.544 0.541 0.512 1 

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

لية البعض وبالدرجة الك يبعضهاترتبط  المحاوريتضح من الجدول السابق أن جميع 
( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع 0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الالستبانة ارتباطا  ذ

 بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.



99 
 

 استبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين: -ب

وفعال لحوكمة مدى تأثير وجود نرام محكم األول: ) المحورمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات (: 11جدول رقم )
 للمحورمع الدرجة الكلية  ( المصارف اإلسالمية في فلسطين

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

1.  

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

 0.01دالة عند  0.935

2.  

المالي ل  الفشمن فاعلية  اتخاذ القرار وتجنب الحوكمة يزيد تطبيق 
 واإلداري.

 0.01دالة عند  0.862

3.  

و يعزز المؤسسية يشعر المساهمين بالثقة  كمةتطبيق قواعد الحو
 ضمان حقوقهم.

 0.01دالة عند  0.935

4.  

الحوكمة  تطبق مبادئ كمؤسسة الثقة المتزايدة في المصرف 
 .المصرفاداء المؤسسية لها عالقة وثيقة بتطور مؤشرات 

 0.01دالة عند  0.815

5.  

المسئوليات مع ضمان تحقيق مصالح د واضحة تحدت تتوفر تشريعا
 .المدرجةالمؤسسات الجمهور في 

 0.01دالة عند  0.586

6.  

ألداء كافة الحوكمة يضبط جوانب ل يتوفر إطار تنظيمي فعا
 .المؤسسات

 0.01دالة عند  0.862

2.  

تنظيمي  ووصف وظيفي وتحديد المسؤوليات  هيكل يتوفر 
 .الحوكمةيساهم في تطوير والصالحيات 

 0.05دالة عند  0.517

8.  

تقوم الهيئات اإلشرافية والرقابية  في السوق بواجبها بأسلوب مهني 
 .الحوكمةلتنفيذ متطلبات موضوعية وطريقة 

 0.05دالة عند  0.512

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

والدرجة الكلية لفقراته  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين
 ( ،0.435-0.512معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01،0.05دالة عند مستوى داللة )

 عت لقياسه.صادقة لما وض المحوروبذلك تعتبر فقرات 
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أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية الثاني: ) المحورمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات (: 20جدول رقم)
 محورللمع الدرجة الكلية  ( العاملة في فلسطين على جذب االستثمارات

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

1.  

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

 االحتكار.

 0.01دالة عند  0.617

 0.01دالة عند  0.783 يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى عمق واتساع السوق المالي.  .2

3.  
المؤسسات المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى زيادة ثقة 

 المدرجة في السوق.
 0.01دالة عند  0.834

4.  
حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية 

 .يزيد من ثقة المساهمين في السوق المالي
 0.01دالة عند  0.834

5.  
توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة وموافقتهم 

 تغيرات في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة في السوق المالي. ةعلى أي
 0.01دالة عند  0.837

6.  
احترام حقوق األطراف ذات الصلة أو المصلحة في الشركة كما حددها 

 القانون يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بهذه المؤسسات.
 0.01دالة عند  0.700

2.  
ترشيح وانتخاب أعضاء توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات 

 مجلس اإلدارة يزيد درجة الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي.
 0.01دالة عند  0.797

8.  
يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى ضمان قدر مالئم من الطمأنينة 
 للمستثمرين وحملة األسهم على تحقيق عائد مناسب الستثماراتهم.

 0.01دالة عند  0.742

4.  
المستثمرين عالوة أو زيادة ألسهم الشركات التي يعتبرونها ذات قد يدفع 

 نظم حوكمة مؤسسية.
 0.01دالة عند  0.868

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

والدرجة الكلية لفقراته  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين
وبذلك  ( ،0.868-0.616معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحورتعتبر فقرات 

باط بين درجة كل بحساب معامالت االرت  ةالباحث تقام للمحاورللتحقق من الصدق البنائي و 
بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول  محوراألخرى وكذلك كل  والمحاوراالستبانة  محاورمن  محور

 ( يوضح ذلك.21)
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بالدرجة الكلية  محوراألخرى وكذلك كل  والمحاوراالستبانة  محاورمن  محورمصفوفة معامالت ارتباط كل (: 21جدول رقم)
 لالستبانة 

 
الدرجة الكلية 
 لالستبانة

المحور 
 األول 

المحور 
 الثاني

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

 في فلسطين
0.861 1  

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

 على جذب االستثمارات
0.930 0.614 1 

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

 

رجة الكلية لالستبانة البعض وبالد يبعضهاترتبط  المحاوريتضح من الجدول السابق أن جميع 
( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية 0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة ) اارتباطا  ذ

 من الثبات واالتساق الداخلي.

 استبانة التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية: -ج
 (22الجدول )
 للمحورمع الدرجة الكلية   المحورمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

1.  
لسوق المدرجة في االشركات عدم وضوح القوانين واللوائح لدي 

 .المالي
 0.01دالة عند  0.935

 0.01دالة عند  0.901 القطاع الخاص.  الشركات فراد علي إدارة ألاملكية سيطرة   .2

3.  
الداخلية وضعف دورها في الرقابة علي الرقابة أجهزة كفاءة عدم 

 المدرجة.  الشركات 
 0.01دالة عند  0.960

 0.01دالة عند  0.964 األفراد. ضعف الوعي االستثماري لدي   .4

5.  
المعلومات الالزمة بالدقة والسرعة المطلوبة المصارف ال توفر إدارة 
 للمستثمرين.

 0.01دالة عند  0.950
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 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

6.  
سليم يحد من القدرة علي تطبيق  كلتنظيم مهنة المراجعة بشعدم 

 الحوكمة.
 0.01دالة عند  0.670

 0.01دالة عند  0.966 الثقة والموضوعية للمستثمرين.للمصرف ال توفر التقارير المالية   .2

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

والدرجة الكلية  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين
 ( ،0.420-0.620معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروبذلك تعتبر فقرات 

 استبانة سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية: -د

 (23الجدول )
 للمحورمع الدرجة الكلية   المحورمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

5.  
 0.01دالة عند  0.937 عالقته مع المساهمين المستثمرين. لتطوير مجلس اإلدارة خطة يضع

3.  
 0.01دالة عند  0.773 رسالة مجلس اإلدارة محددة وواضحة في أعمالها.

3.  

لدى المصرف خطة بعيدة المدى لتطوير مستوى الخدمات المقدمة 
 للزبائن.

 0.01دالة عند  0.802

4.  

المصرف قرارات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات عمله قبل  رسمي
 حدوث مشكالت فيها.

 0.01دالة عند  0.816

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

والدرجة الكلية لفقراته  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن   الجدول السابق يبين
 ( ،0.432-0.223معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01،0.05دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروبذلك تعتبر فقرات 
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 : Reliability االستبانة ثبات ًا:سابع
أفراد العينة ستبانة وذلك بعد تطبيقها على تأكد من ثبات االأجرت الباحثة خطوات ال

  .ومعامل ألفا كرونباخبطريقتين وهما التجزئة النصفية االستطالعية 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية 

االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني  محاورمن  بعدحيث احتسبت درجة النصف األول لكل 
االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام من الدرجات وذلك بحساب معامل 

( يوضح 24والجدول )  (Spearman-Brown Coefficient)معادلة سبيرمان براون
 ذلك:

 االستبانة  محاورمن  بعديوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل (: 24جدول رقم )
 وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 المحور
عدد 
 الفقرات

االرتباط 
 قبل التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 0.823 0.691 5 واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين:المحور األول 

مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف  :المحور الثاني
 0.554 0.383 16 اإلسالمية في فلسطين

 0.603 0.428 7 واقع تطبيق مبدأ المساءلة في المصارف اإلسالمية في فلسطين :المحور الثالث

ي المصارف اإلسالمية في واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عن المعلومات ف :المحور الرابع
 0.898 0.814 10 فلسطين

والمساهمين والمعاملة المتكافئة لام في  نواقع تطبيق قاعدة حماية المستثمري:المحور الخامس 
 المصارف اإلسالمية في فلسطين

8 0.603 0.755 

 0.990 0.980 5 مدى تمتع المصارف اإلسالمية في فلسطين بنرام التعويضات ومكافآت عادلة :المحور السادس

 0.837 0.720 51 الدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية

 0.945 0.897 8 مدى تأثير وجود نرام محكم وفعال لحوكمة المصارف اإلسالمية في فلسطين:المحور األول 

أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على جذب :المحور الثاني 
 0.909 0.832 9 االستثمارات

 0.802 0.669 17 الدرجة الكلية الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية فلسطين

 0.971 0.943 7 التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية :المحور األول

 0.883 0.791 4 سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية :المحور الثاني

 * تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين.
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الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد ( 0.832أن معامل الثبات الكلي ) (24)يتضح من الجدول 
( الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف اإلسالمية 0.802الحوكمة المؤسسية )

( الستبانة التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف 0.421و)  فلسطين
هذا  كمة في المصارف اإلسالمية( الستبانة سبل تحسين مستوى تطبيق الحو 0.883و)  اإلسالمية

إلى تطبيقها على عينة  ةمن الثبات تطمئن الباحث عالية يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 
                                                                                           الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ: .1
، وذلك وهي طريقة ألفا كرونباخ خرى من طرق حساب الثباتطريقة أ ةالباحث تاستخدم

 محاورمن  بعدعلى قيمة معامل ألفا لكل  تإليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل
 ( يوضح ذلك:25االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول )

 (25الجدول )
 االستبانة وكذلك لالستبانة ككل  محاورمن  بعديوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 عدد الفقرات المحور
معامل ألفا 
 كرونباخ

واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف  :المحور األول
 0.886 5 اإلسالمية في فلسطين

مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة المحور الثاني: 
 0.903 16 اإلسالمية في فلسطينواالستقاللية في المصارف 

واقع تطبيق مبدأ المساءلة في المصارف اإلسالمية في  :المحور الثالث
 0.782 7 فلسطين

واقع تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية عن المعلومات في  :المحور الرابع
 0.923 10 المصارف اإلسالمية في فلسطين

والمساهمين  نواقع تطبيق قاعدة حماية المستثمري :المحور الخامس
 والمعاملة المتكافئة لام في المصارف اإلسالمية في فلسطين

8 0.767 

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

5 0.941 

 0.949 51 المؤسسية الدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة

مدى تأثير وجود نرام محكم وفعال لحوكمة المصارف  :المحور األول
 0.888 8 اإلسالمية في فلسطين

 0.915 9أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في  :المحور الثاني
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 فلسطين على جذب االستثمارات

أداء المصارف اإلسالمية الدرجة الكلية الستبانة دور تطبيق الحوكمة على 
 0.929 17 فلسطين

التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في  :المحور األول
 0.966 7 المصارف اإلسالمية

سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف  :المحور الثاني
 0.843 4 اإلسالمية

الستبانة مدى التزام المصرف ( 0.444أن معامل الثبات الكلي ) (25)يتضح من الجدول 
( الستبانة دور تطبيق الحوكمة على أداء المصارف 0.424بقواعد الحوكمة المؤسسية )

( الستبانة التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في 0.466و)  اإلسالمية فلسطين
( الستبانة سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في 0.843و)  المصارف اإلسالمية
 ةمن الثبات تطمئن الباحث عالية هذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة  المصارف اإلسالمية

 إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:: ثامناً 
 إعداد األداة بصورتها النهائية. -1

ب موجه من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا؛ حصلت الباحثة على كتا -2
في البنوك االسالمية في  لتسهيل مهمة الباحثة في توزيع االستبانات على الموظفين

 ( يوضح ذلك.1وملحق رقم )فلسطين 

 ( استبانة أولية20بتوزيع ) تعلى التوجيهات والتسهيالت ، قام ةالباحثبعد حصول  -3
 االستبيانة وثباتها.للتأكد من صدق 

( استبانة 49( استبانة واسترد )20بتوزيع ) ةالباحث تبعد إجراء الصدق والثبات قام -4
 صالحة للتحليل االحصائي.

تم ترقيم وترميز أداة الدراسة، كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجتها  -5
 إحصائيا ، من خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:: تاسعاً 

تم اإلحصائي و  (SPSS)بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج  قامت الباحثة لقد 
 استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. -1
ارتباط بيرسون  إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل -2

"Pearson." 
إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة  -3

النصفية المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط 
 ألفا كرونباخ.

 للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين. T.Testاختبار  -4

 األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر.تحليل التباين  -5
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 المبحث الثاني
 مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات

ستقوم الباحثة بعرض نتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز 
واقع تطبيق   إلىنتائج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، بهدف التعرف 

، وقد تم إجراء المعالجات  سالمية في فلسطينالحوكمة المؤسسية في المصارف اإل معايير
حصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات اإل

 .هذا الفصل(، للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في SPSSاالجتماعية )

:اختبار فرضيات الدراسة  
 الفرضية األولى:

في قطاع غزة  اإلسالمية العاملةلمصارف ا م"تلتز لدراسة على : ل ىاألول الفرضيةنص ت
"%(51بتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية بمستوى ال يقل عن )  

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tاستخدمت الباحثة اختبار للتحقق من هذه الفرضية 
 (22جدول )

 وكذلك ترتيباا  االستبانةمحور من محاور لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة 

مجموع  المحور م
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
واقع تطبيق المسئولين للمعايير  :المحور األول

 3 0.000 6.407 80.16 0.555 4.008 982 األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

2 

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

 اإلسالمية في فلسطين
2983 3.805 0.480 76.10 4.450 0.000 4 

3 
واقع تطبيق مبدأ المساءلة في  :المحور الثالث

 1 0.000 11.708 84.37 0.430 4.219 1447 المصارف اإلسالمية في فلسطين

4 

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

 في فلسطين
2021 4.124 0.359 82.49 12.192 0.000 2 

5 

واقع تطبيق قاعدة حماية  :المحور الخامس
والمساهمين والمعاملة المتكافئة لام  نالمستثمري

 في المصارف اإلسالمية في فلسطين
1373 3.503 0.347 70.05 0.052 0.959 6 
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مجموع  المحور م
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

6 
مدى تمتع المصارف اإلسالمية  :المحور السادس

 في فلسطين بنرام التعويضات ومكافآت عادلة
882 3.600 0.940 72.00 0.745 0.460 5 

 
الدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف 

 بقواعد الحوكمة المؤسسية
9688 3.877 0.356 77.54 7.416 0.000  

 70%)من ) أكبر وهو (% 22054) يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة
أن  يتفقون على العينة أفراد آراء أن يعني مما (0.05)أقل من وهي (0.000) يساوي الداللة ومستوى

بمستوى ال يقل المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين تلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية 
 .%(20عن )

 :(26)يتضح من الجدول و 

 :كان المقياسفي  محورأن أعلى 

" احتلررت  واقةةع تطبيةةق مبةةدأ المسةةاءلة فةةي المصةةارف اإلسةةالمية فةةي فلسةةطين علررى" (  والترري نررص3) المحررور-
 %(.24032المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )

ويعررزو الباحررث تلررك النتيجررة إلررى أهميررة تطيررق مبرردأ المسرراءلة فرري المصررارف اإلسررالمية فرري فلسررطين 
 التي من شأنها أن توفر تطبيق عادل في المصارف، وتقلل األخطاء. 

 :كان المقياسفي  محوروأن أدنى 

والمسةاهمين والمعاملةة المتكافئةة لاةم فةي  نواقةع تطبيةق قاعةدة حمايةة المسةتثمري على" (  والتي نص5) المحور-

 %(.20005بوزن نسبي قدره ) األخيرة" احتلت المرتبة  المصارف اإلسالمية في فلسطين

ومبررردأ  مبرردأ المسررراءلةتطبيرررق المسررئولين للمعرررايير األخالقيرررة، و ويعررزو الباحرررث تلرررك النتيجررة إلرررى أن 
لكنره بحاجرة الرى  لمسرتثمرين والمسراهمينيعمرل علرى حمايرة اهذا مرن شرأنه أن و ، اإلفصاح والشفافية

  .زيادة من خالل تطبيق لقاعدة حماية المستثمرين والمساهمين وتوفير معاملة متكافئة لهم

 %(22054أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي )

 (، التي يطبق فيها معايير3858(، ودراسة عبد الحميد)3880جودة) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة
 الحوكمة، ولما لها من أثار إيجابية على المؤسسة.



110 
 

توصلت إلى أن هناك قصور في تطبيق ( التي 3883دراسة اليقة)واختلفت هذه النتيجة مع 
   معايير الحوكمة في المصارف.

 :وينبثق عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية
 بمستوىللمعايير األخالقية  نالمسؤوليسالمية العاملة في فلسطين بتطبيق رف االتلتزم المصا .1

 .%(70ال يقل عن )

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tهذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  وللتحقق من
 (27جدول )

 فقرة من فقرات المحور وكذلك ترتيباا لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة 

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
خالقيات وسلوكيات يتوفر دليل مكتوب أل

المهنة داخل المصرف.
206 4.2041 0.645 84.08 7.643 0.000 1 

2 
بين الموظفين ل يقوم المصرف بنشر هذا الدلي

 ده.بالجهد الالزم لتعريفهم ببنووالقيام 
194 3.9592 0.815 79.18 3.942 0.000 3 

3 

تضمن إجراءات يتخذ مجلس إدارة المصرف 
األخالقيات والتزام جميع ل تطبيق دلي

 الموظفين به.
192 3.9184 0.731 78.37 4.004 0.000 4 

4 

اإلجراءات التقرير السنوي للمصرف يوضح 
ل تطبيق دليضمان ل التي يتخذها من أج

 األخالقيات.
191 3.8980 0.653 77.96 4.264 0.000 5 

5 
يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق 

 لبنوده.
199 4.0612 0.689 81.22 5.698 0.000 2 

  0.000 6.407 80.16 0.555 4.0082 982 الدرجة الكلية للمحور 

 

 %)20من) أكبر وهو (% 20016 (يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة
أن  يتفقون على العينة أفراد آراء أن يعني مما (0.05) أقل من وهي (0.000) يساوي الداللة ومستوى
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 العاملين في المصارف االسالمية العاملة في فلسطين يطبقون المعايير األخالقية نالمسؤولي

 % ( . 20بمستوى ال يقل عن )

 :(22)يتضح من الجدول و 

  في المجال: فقرةأعلى 

(  كأعلى فقرة في المجال والتي 84.08( في المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )5جاءت الفقرة رقم )
  ."خالقيات وسلوكيات المانة داخل المصرفيتوفر دليل مكتوب أل"  تنص على 

الى حرص المصرف على توفير دليل مكتوب يحتوي على مجموعة من تعزو الباحثة ذلك و 
العاملين في المصارف يساعد في تعريف  ا  خالقيأو  ا  سلوكي ا  التي تشكل إطار والقيم التعليمات 
 .، ويلتزم به جميع العاملينخالقيات وسلوكيات المهنةأاإلسالمية ب

 (م3883)ونسمان (م3883)ومع دراسة ابوحمام  (م3880)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة جودة 
حيث اتفقوا على توفر مجموعة من التعليمات والتي توفر إطار سلوكي وأخالقي يتم العمل بموجبه 

 في المصارف العاملة في فلسطين.
 :في المجال فقرةأدنى 

التقرير السنوي  والتررري نصرررت علرررى" (77.96بررروزن نسررربي قررردره )( 4الفقررررة )احتلرررت المرتبرررة األخيررررة 
 "  األخالقياتل ضمان تطبيق دليل التي يتخذها من أجاإلجراءات للمصرف يوضح 
 اإلجراءات يشتمل على مجموعةعلى أن التقرير السنوي للمصرف  هذه النتيجةوتعزو الباحثة 

 األخالقياتل ضمان تطبيق دليل من أجالمصرف التي يتخذها  ، وكذلك األنشطةوالخطوات
  .وسلوكيات المهنة

 %(.80.12أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي )

للميثراق  كبيررأن هناك تأثير التري توصرلت إلرى (2009واتفقت هذه النتيجة الكلية مع دراسرة نسرمان)
 .المصارف حوكمةعلى للمراجعة الداخلية األخالقي 

في مرتبة  كيرررةالمعايير األخالقية والسلو بجعرررل( التررري اوصرررت 2009واختلفرررت مرررع دراسرررة العزايرررزة)
  نها األساس في الرقي بالعنصر البشري والمؤسسة لها.كوأعلى من االهتمام 
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ستقاللية في فلسطين بالكفاءة والنزاهة واال تتصف مجالس إدارة المصارف اإلسالمية العاملة .2
 .% ( 70بمستوى ال يقل عن )

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
 (28جدول )

 فقرة من فقرات المحور وكذلك ترتيباا لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة 

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
الى  عضاء مجلس االدارة استنادا  يتم انتخاب أ

 خبراتهم االدارية.  
188 3.8367 0.825 76.73 2.856 0.006 11 

2 
الجمعية أعضاء من األكفاء ترشيح يتم 

 العمومية أو خارجها لعضوية مجلس اإلدارة.
188 3.8367 0.688 76.73 3.428 0.001 12 

3 

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

 ومصارف  أخرى.

191 3.8980 0.510 77.96 5.461 0.000 8 

4 
وظيفة  ئهرئيس المجلس أو أحد أعضال يشغ

 سلطة النقد.موافقة تنفيذية في المصرف دون 
139 2.8367 1.231 56.73 -3.773 0.000 16 

5 

يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في 
ل إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية عم

 .بها سابقا

140 2.8571 1.118 57.14 -4.025 0.000 15 

6 

يقوم مجلس اإلدارة بوضع األهداف 
واالستراتيجيات والسياسات العامة للمصرف 

 .على تطويرهال ويعم

197 4.0204 0.520 80.41 7.005 0.000 3 

7 
المجلس لتحقيقه لألهداف ة وأداء كفاءيتم تقييم 

 .األخرىاألداء ومعايير قياس الستراتيجية ا
195 3.9796 0.559 79.59 6.010 0.000 4 

8 
يقوم مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة 

 المخاطر.
205 4.1837 0.527 83.67 9.076 0.000 1 

 13 0.004 3.047 76.33 0.727 3.8163 187 يقوم مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائه. 9

10 
دارة أي تعارض بين مجلس اإلدارة  يتم رقابة وا 

 والمساهمين.
187 3.8163 0.601 76.33 3.683 0.001 14 

 6 0.000 5.261 79.18 0.611 3.9592 194يعمل مجلس اإلدارة على أساس من  11
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رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

 المعلومات الكاملة.

12 
تمييز تجاه يعمل مجلس اإلدارة بحيادية ودون 

 كافة المساهمين.
191 3.8980 0.714 77.96 3.900 0.000 9 

13 
يشرف مجلس اإلدارة على كبار الموظفين 

 ومعايير مكافأتهم.
194 3.9592 0.789 79.18 4.071 0.000 7 

14 
يشرف مجلس اإلدارة على عمليات اإلفصاح 

 واالتصاالت.
191 3.8980 0.653 77.96 4.264 0.000 10 

15 
ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا  لضروات 

 العمل.
201 4.1020 0.743 82.04 5.673 0.000 2 

16 
التنظيمي  كلالهي كيليشرف المجلس على تش

 .بما في ذلك الوصف الوظيفي، وإقراره
195 3.9796 0.878 79.59 3.825 0.000 5 

  0.000 4.450 76.10 0.480 3.8048 2983 الدرجة الكلية للمحور 

( (70%من أكبر وهو (% (76.10يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة
 على يتفقون العينة أفراد آراء أن يعني مما (0.05) أقل من وهي (0.000) يساوي الداللة ومستوى
ن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة مجالس إدارة المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطيأن 
 .  ((70%بمستوى ال يقل عن .ستقالليةواال
 :(22)يتضح من الجدول و 

  في المجال كانت: فقرتينأعلى 

يقوم  "والتي نصت على %(23062(  بوزن نسبي قدره )2احتلت المرتبة األولى الفقرة ) .1
 " . مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة المخاطر

ومن المعروف  المصرفكبر ألموال لك األاذلك الى  أن مجلس اإلدارة هو الم ةعزو الباحثت
مكان دارة على تفادي المخاطر قدر اإلالمقولة "أن المال جبان" مما يعزز حرص مجلس اإل

 يتمثل في وجود استراتيجية  واضحة إلدارة المخاطر. ا  بالغ ا  عطاء هذا الموضوع اهتمامو 
ينعقد  "والتي نصت على  %(22004بوزن نسبي قدره ) (15الفقرة ) الثانيةاحتلت المرتبة  .2

 ." المجلس بشكل دوري ووفقًا لضروات العمل
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، لتفادي المخاطر وفق لضرورات العملنتظام امجلس اإلدارة ينعقد بلى أن ذلك إ ةعزو الباحثتو 
 .، ومتابعة األعمال أوال  بأولقدر المستطاع

 :في المجال كانت فقرتينوأن أدنى 

يضم  والتي نصت على"  %(52014بوزن نسبي قدره ) (5الفقرة ) ةالخامسة عشر المرتبة احتلت  -
 ".باا سابقال المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية عم

هذه النتيجة الغير ايجابية الى ان المجلس يتم اختياره من قبل المساهمين وقد يكونوا  ةعزو الباحثتو 
في العمل المصرفي قد يتسبب ذلك في الحاق المصرف كبيرة بخبرات غير مأهلين وال يتمتعون 

   على استقرار المصرف واستمراره وزيادة استثماراته وارباحه. جسيمة قد يكون لها أثر  كبير   خسائر
رئيس ل يشغ والتري نصرت علرى" %(56023بروزن نسربي قردره ) األخيررة( المرتبة 4الفقرة ) احتلت -

 ". سلطة النقدموافقة وظيفة تنفيذية في المصرف دون  ئهالمجلس أو أحد أعضا
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الغير ايجابية الى عدم التزام المصارف باللوائح واالجراءات التي تقرها 
سلطة النقد والخاصة تنظيم العمل في القطاع المصرفي، وتغاضي المصرف عن اخذ الموافقات 

وذلك وفقا  للوائح وظيفة تنفيذية في المصرف  ئهأعضا رئيس المجلس أو أحدالالزمة بشغل 
 واالجراءات.

 %(.26010أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي )

( الترري توصررلت إلررى أن هنرراك عالقررة قويررة بررين 2010اتفقررت هررذه النتيجررة الكليررة مررع دراسررة عمرررو)
 تطبيق الحوكمة وبين الكفاءة في المسؤليين.
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المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمبدأ المساءلة مع مورفياا بمستوى ال يقل تلتزم  .3
 .% ( 70عن )

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
 (21جدول )

 رة من فقرات المحور وكذلك ترتيباا فقلكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة 

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
تم استحداث وظيفة مراقب امتثال وفقا 

 .للتعليمات المقرة في سلطة النقد
215 4.3878 0.640 87.76 9.717 0.000 2 

2 
بالمصرف دائرة مختصة بالتدقيق توجد 

 .التفتيشو
218 4.4490 0.542 88.98 12.247 0.000 1 

 3 0.000 7.872 84.90 0.662 4.2449 208 .تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية و الكفاءة 3

4 
يتمتع رئيس الدائرة وموظفيها بالمهارة 

 .عملهم بكفاءةوالخبرات الالزمة لتأدية 
206 4.2041 0.499 84.08 9.874 0.000 5 

5 
لجنة  المراجعة " وفقا لمتطلبات إنشاء " يتم 

 .اإلفصاح والشفافية وتعليمات سلطة النقد
202 4.1224 0.526 82.45 8.288 0.000 6 

6 
رئيس لجنة المراجعة أو أحد أعضائها هو 

 .عضو بمجلس اإلدارة
189 3.8571 1.021 77.14 2.449 0.018 7 

7 

المراجعة االساسية التأكد من واجبات  لجنة 
من أن التقارير التي يصدرها المصرف تعبر 

 .عن حقيقة مركزة
209 4.2653 0.531 85.31 10.082 0.000 3 

  0.000 11.708 84.37 0.430 4.2187 1447 الدرجة الكلية للمحور 

 ومستوى (70%)من  أكبر وهو (%(84.37يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة

المصارف أن  على يتفقون العينة أفراد آراء أن يعني مما (0.05 )أقل من وهي (0.000 )يساوي الداللة
 . ((70%بمستوى ال يقل عن  اإلسالمية العاملة في فلسطين تلتزم بمبدأ المساءلة مع مورفياا
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 :(29)يتضح من الجدول و 

 في المجال كانت: فقرةأن أعلى 

توجد  والتررررري نصرررررت علرررررى" %(22092( بررررروزن نسررررربي قررررردره )2الفقررررررة )احتلرررررت المرتبرررررة األولرررررى  -
 "  التفتيشوبالمصرف دائرة مختصة بالتدقيق 

اك المصرف بأهمية ودور التدقيق والتفتيش وحرصه على ايجاد ر لى ادإتلك النتيجة  ةعزو الباحثوت
عطائها كافة الصالحيات التي من شأنها ا  مختصة بذلك ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف و  دائرة

والنزاهة وهو ما ينعكس باإليجاب على تقليل معدالت  أن توفر تطبيقا  عادال  لمبدأ المساءلة
 االخطاء والحد منها. 

ري ( ودراسة ابوموسم3883)ودرتسة نسمان  (م3880)اتفقت هذه النتيجة مع دراسة جودة و 
 حول توفر أنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعالة في المصارف. (م3880)

في أن تطبيق معيار المسألة في دوائر ضريبة  (م3858)ختلفت هذه النتيجة مع دراسة عمر وا
 الدخل الفلسطينية متوسطة وليس بالقدر المطلوب.

 :في المجال كانت فقرةوأن أدنى 

رئيس لجنة  والترري نصررت علررى" %(22014قرردره ) (  برروزن نسربي6الفقرررة )األخيرررة احتلرت المرتبررة -
  ". المراجعة أو أحد أعضائاا هو عضو بمجلس اإلدارة

د أعضراء مجلرس اإلدارة حرلجنرة المراجعرة فري المصررف يرأسرها أ تلك النتيجرة الرى أن ةعزو الباحثوت
 . باإلضافة إلى أنه يمكن أن يكون أحد أعضائها عضوا  بمجلس اإلدارة

 %(.24032للمجال حصل على وزن نسبي ) أما الدرجة الكلية

قد   الحوكمرةأن تطبيق قواعد التي توصلت إلى (2009واتفقت النتيجة الكلية مع دراسةأبو حمام)
أن تطور ، كمرررررررافي تعزيز دور اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية   كبيررررررررل شكررررررررساهم ب

 .استمراريتهاالشركات تحسين موقع  علىرئيسي ل انعكس بشك الحوكمةة رثقاف
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تلتزم المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمبدأ اإلفصاح والشفافية بمستوى ال يقل عن  .4
(70 .) % 

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
فقرة من فقرات المحور لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة (: 30جدول رقم )

 وكذلك ترتيباا 

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
على مجلس اإلدارة  مسؤولية اإلفصاح تقع أساسا 

 وإدارته التنفيذية.
203 4.1429 0.540 82.86 8.332 0.000 5 

2 

يتم اإلفصاح عن جميع المعلومات ذات األهمية 
إضافة إلى تلك التي حددها  القانون في الوقت ، النسبية

المعلومة إلى جميع ل المناسب وبما يضمن وصو
 أصحاب المصالح.

200 4.0816 0.607 81.63 6.710 0.000 7 

3 
المصرف يلتزم بعرض بياناته المالية على مدقق 

 وسمعة مهنية محترمة.كفاءة خارجي ذو 
215 4.3878 0.533 87.76 11.661 0.000 1 

 2 0.000 12.465 87.35 0.487 4.3673 214 مهمته.ع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء تيتم 4

5 

المعلومات نشر ل يحافظ مجلس اإلدارة من خال
وتسهيالت ذوي الصلة وبيع ل رأس الما كلالخاصة بهي

مجلس اإلدارة على مصالح أعضاء من أسهم جزء أي 
 صغار المالّك.

207 4.2245 0.511 84.49 9.926 0.000 3 

6 
يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك 

 غير أخالقي.
184 3.7551 0.804 75.10 2.220 0.031 10 

 9 0.000 5.070 77.96 0.549 3.8980 191 المخاطر الجوهرية المتوقعة. اإلفصاح عن عناصريتم  7

8 
ظهار  يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية وا 

 .فاعليته وقوته
202 4.1224 0.484 82.45 8.994 0.000 6 

9 
يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين 

 التنفيذيين.
206 4.2041 0.539 84.08 9.139 0.000 4 
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رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

10 
يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا  باإلضافة إلى 

 اإلفصاحات اإلجبارية.
199 4.0612 0.475 81.22 8.276 0.000 8 

  0.000 12.192 82.49 0.359 4.1245 2021 الدرجة الكلية للمحور 

 %)20)من أكبر وهو (% 22049( يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة
أن  على يتفقون العينة أفراد آراء أن يعني مما (0.05) أقل من وهي (0.000) يساوي الداللة ومستوى

بمستوى ال يقل عن  المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين تلتزم بمبدأ اإلفصاح والشفافية
(70 )%  . 

 :(30)يتضح من الجدول و 

 في المجال كانت: فقرةأن أعلى 

المصرف  "والتررري نصرررت علرررى %(22026بررروزن نسررربي قررردره ) ( 3) الفقررررة احتلرررت المرتبرررة األولرررى-
                                                                                     ". وسمعة مانية محترمةكفاءة يلتزم بعرض بياناته المالية على مدقق خارجي ذو 

 على مردقق خرارجي المالية  هبياناتالمصرف يحرص على عرض  أنتلك النتيجة الى  ةعزو الباحثوت
علرى الوقروف علرى أبررز المصرف  قدرةي على إيجابتمتع بكفاءة وسمعة مهنية عالية، وهذا له أثر ي
 شكاليات وتحديدها وهو ما يساعد المصرف على وضع الحلول واالجراءات المناسبة لتفاديها. اإل

من حيث االلتزام بحماية حقوق المساهمين  (م3880)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ابوموسري 
 واإلفصاح لهم عن أي سلوك غير أخالقي.

من حيث المعلومات التى يقوم م( 3883)ودراسة اليقة  ()م3883)واختلفت مع دراسة ابوحمام 
 المصرف باالفصاح عنها غير كافية.

 :كانت في المجال فقرةوأن أدنى 

يةتم اإلفصةاح  والتري نصرت علرى" %(25010( بروزن نسربي قردره )6الفقررة ) األخيررةاحتلت المرتبرة -
 ". للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير أخالقي
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عالمهرررم عنرررد وجرررود أو و تلرررك النتيجرررة الرررى قيرررام المصررررف باإلفصررراح للمسررراهمين   ةعرررزو الباحثررروت ا 
وهرذا سريعزز مبردأ اإلفصراح   ثقرة المسراهمين فري المصررفممارسة سلوك غيرر أخالقري ممرا سريعزز 

    والشفافية للمساهمين.

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

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

 %(.22049أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي )

تطبق المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين قاعدة "حماية المستثمرين" والمعاملة  .5
 %(. 70بمستوى ال يقل عن ) المتكافئة لام

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tثة اختبار وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباح
فقرة من فقرات المحور لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة (: 31جدول رقم )

 وكذلك ترتيباا 

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 

يحق ألي مساهم االستفسار من المراجع 
ل االجتماع الخارجي عن أمور المصرف خال

 .السنوي للهيئة العامة

202 4.122 0.526 82.45 8.288 0.000 2 

2 

المصرف ملتزم بالمعاملة العادلة مع جميع 
المساهمين مع ضمان عدم تسريب المعلومات 

المساهمين دون المصرف لبعض ل من داخ
غيرهم طالما لم يتم اإلفصاح عن هذه 

 .المعلومات

200 4.082 0.571 81.63 7.125 0.000 3 

3 

يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص 
%، وفي 58الطبيعي واالعتباري بأال يزيد عن 

حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة 
 المسبقة من سلطة النقد.

195 3.980 0.629 79.59 5.339 0.000 4 

4 
ساهمة  رد مرلدى المصرف التزام بأال تزي

والمشتركة ة المصالح المرتبطة رمجموع
191 3.898 0.621 77.96 4.488 0.000 7 
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رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

والعائلية )الدرجة األولى والثانية( عن 
تجاوز ل اري حروف، %من أسهم المصرف58

ن رسبقة مرعلى الموافقة المل ذلك يتم الحصو
 سلطة النقد.

5 

صص رحرل أال تقرالمصرف التزام ب لدى
د رر% وال تزي38نررصرف  عررسي  المرمؤس
ويطرح الباقي ل، ن رأس المارر% م38ن ررع

 العام.لالكتتاب 

192 3.918 0.702 78.37 4.170 0.000 5 

6 

ل أعضاء للهيئة العامة الحق في تعيين وفص
التصرف في ل، زيادة رأس الما، المجلس
 المصرف.ل  أصو

190 3.878 0.696 77.55 3.796 0.000 6 

7 

ات ريحرص المساهمون على حضور اجتماع
، وممارسة حقهم في التصويت، ة العامةرالهيئ

ن المراجع الخارجي عن أمور راالستفسار م
 المصرف المالية.

203 4.143 0.540 82.86 8.332 0.000 1 

  0.000 8.888 80.06 0.396 4.0029 1373 الدرجة الكلية للمحور 

 70%)من ) أكبر وهو (% 20006 (يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة
 على يتفقون العينة ال أفراد آراء أن يعني مما (0.05) أقل من وهي (0.000) يساوي الداللة ومستوى

المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين تطبق قاعدة "حماية المستثمرين" والمعاملة أن 
  .%( 70بمستوى ال يقل عن) المتكافئة لام

 :(31)يتضح من الجدول و 

 في المجال كانت: فقرةأن أعلى 

يحرص  والتررررري نصررررت علرررررى" %(22026بررررروزن نسرررربي قرررردره )(  2الفقرررررة )احتلررررت المرتبررررة األولرررررى 
االستفسار ، وممارسة حقام في التصويت، ة العامةةةةةةات الايئةةةةةالمساهمون على حضور اجتماع

 "  المراجع الخارجي عن أمور المصرف الماليةن ةم
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لى الحرص الشديد من المساهمون على المشاركة في اجتماعرات الهيئرة تلك النتيجة إ ةعزو الباحثوت
داكهرررم الكامرررل بحقررروقهم الترررى يوفرهرررا النظرررام األ قهرررم فررري ساسررري للمصررررف فررري ممارسرررة حالعامرررة وا 

عطرراال التصررويت الحريررة فرري اختيررار مررن يرررونهم مناسرربا فرري  همئنتخابررات مجلررس إدارة المصرررف وا 
 تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم داخل مجلس إدارة المصرف.

االستفسار من المراجع الخارجي للمصررف والحق للمساهمين مكانية توفر اإلكما يتضح من النتيجة 
مررات تسرراعد فرري و م مررا يلررزم مررن معليعررن أي أمررور ماليررة تخررص المصرررف أو توضررح حقرروقهم وتقررد

ن جرردد يلررى المسرراعدة فرري جررذب مسرراهميعزز مررن ثقررتهم بالمصرررف باإلضررافة إتهم وهررو مررا سررنررطمئ
 للمصرف.

ن يحرصون على يأن المساهم( التي توصلت إلى م 3883)اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ابوحمام 
 حضور اجتماعات الجمعية العامة وممارسة حقهم في التصويت الختيار مجلس االدارة.

 :في المجال كانت فقرةوأن أدنى 

لدى  والتررررري نصرررررت علرررررى" %(22096بررررروزن نسررررربي قررررردره )(  4الفقررررررة ) األخيررررررةاحتلرررررت المرتبرررررة  -
والعائلية )الدرجة والمشةةتركة ة المصالح المرتبطة ةةةساهمة  مجموعةةةد مةةةالمصرف التزام بأال تزي
على ل تجاوز ذلك يتم الحصول اةةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةةوف، %من أسام المصرف11األولى والثانية( عن 

 . " ن سلطة النقدةسبقة مةالموافقة الم

لتررزام المصرررف برراللوائح الصررادرة مررن سررلطة النقررد النتيجررة المرتفعررة نسرربيا  إلررى اهررذه  ةعررزو الباحثرروت
جرررة األولرررى والمتعلقرررة برررأال تزيرررد مسررراهمة مجموعرررة المصرررالح المرتبطرررة والمشرررتركة والعائلرررة مرررن الدر 

مما سيحد من نفوذ هذه المجموعات ويساعد فري  من أسهم المصرف (%10والثانية عن ما نسبته )
ثرر السرلبي فري ة ضرغط ومصرالح قرد يكرون لهرا األن مجموعريجذب المزيرد مرن المسراهمين وعردم تكرو 

 عمل وسلوك المصرف.

كمررا يلتررزم المصرررف فرري حررال موافقررة سررلطة النقررد علررى زيررادة أسررهم هررذه المجموعررات بصررفته الجهررة 
 المصرفي في فلسطين.المسؤولة عن تنظيم ومراقبة العمل 

م والترررى توصرررلت الرررى الترررزام المصرررارف الفلسرررطينية 3883واتفقرررت هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة العزايرررزة 
 بتعليمات سلطة النقد.

 %(.20006أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي )
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توفر المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين نرام تعويضات و مكآفات عادلة لمورفياا  .2
 % (. 70بمستوى ال يقل عن )

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
فقرة من فقرات المحور لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة (: 32جدول رقم )

 وكذلك ترتيباا 

رقم 
 الفقرة

 مجموع الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
ل يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قب

 مجلس اإلدارة ومعروف لدى العاملين
182 3.714 1.155 74.29 1.299 0.200 1 

2 
جور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية أهناك هيكل 
 والحيادية

165 3.367 1.185 67.35 0.784 0.437 5 

3 

ل مجلس  اإلدارة بشك اءيتم تحديد مكافآت أعض
فآت والتعويضات" كالجنة" المل من خالل عاد

 المجلسالمشكلة بقرار من 

178 3.633 1.035 72.65 0.897 0.374 3 

4 
ل فآت والبدالت للموظفين من خالكايتم إقرار الم

 كفاءة.لجنة ذات صالحية تتصف بالنزاهة وال
172 3.510 1.157 70.20 0.062 0.951 4 

5 

نشر المعلومات ل يحافظ مجلس اإلدارة من خال
وتسهيالت ذوي الصلة ل رأس الما كلالخاصة بهي
مجلس اإلدارة على أعضاء من أسهم  جزء وبيع أي 

 .مصالح صغار المالّك

185 3.776 0.798 75.51 2.418 0.019 2 

  0.460 0.745 72.00 0.940 3.6000 882 الدرجة الكلية للمحور 

 %)20)من  أكبر وهو (%22000 (يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة
أن  على العينة يتفقون أفراد آراء أن يعني مما (0.05) أكبر من وهي (0.460)يساوي الداللة ومستوى

 تعويضات و مكآفات عادلة لمورفيااالمصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين توفر نرام 
 :(32)يتضح من الجدول و  . %(70بمستوى ال يقل عن )

 في المجال كانت: فقرةأن أعلى 

يوجد نظام  والتررري نصرررت علرررى" %(24029بررروزن نسررربي قررردره ) (1الفقررررة )احتلرررت المرتبرررة األولرررى -
  ." مجلس اإلدارة ومعروف لدى العاملينل تعويضات ومكافآت معتمد من قب
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دراك المصررف إلرى أهميرة وجرود نظرام محردد للتعويضرات ومعرروف إلرى إتلك النتجرة  ةعزو الباحثوت
داء العراملين ألدى العاملين، وهو ما سيمثل األمان الوظيفي للعاملين مما سريكون لره برالغ األثرر فري 

يعكرس آت عرادل للعراملين وهرو مرا وانتمائهم الوظيفي للمصرف. كما يمثل وجرود نظرام حروافز ومكافر
فهم المصرف ألهمية الموارد البشرية بصفتها أحد أهم عناصر النجاح للمصرف وتقديم ما يلرزم مرن 

  حوافز مادية ومعنوية في إطار نظام معتمد ومنشور.
 :في المجال كانت فقرةوأن أدنى 

هنةاك هيكةل  "والتري نصرت علرى  %(62035( بوزن نسربي قردره )2الفقرة ) األخيرةاحتلت المرتبة  -
 ". والحياديةاجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية 

جرور واضرح يتسرم بالعدالرة ى أن المصررف يحررص علرى وجرود هيكرل أتعزو الباحثة تلك النتيجة إلرو 
جررررراء مراجعررررات حرررول هيكررررل األجررررور بشرررركل دوري لموضررروعية بشرررركل مقبررررول وهررررذا يحتررراج إلررررى إوا

 رضى الموظفين. نسبة أعلى من قيحقتفي سيساعد  مما وضرورة ربطه بمعدالت غالء المعيشة

 %(.72.00أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي ) 
 

يوثر تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على تحسين أداء المصارف اإلسالمية العاملة في  .7
 % (. 70ال يقل عن ) فلسطين بمستوى

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
فقرة من فقرات المحور لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة (: 33جدول رقم )

 وكذلك ترتيباا 
رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
المؤسسية دورا الحوكمة يلعب تطبيق مبادئ 

 مهما في تجنيب  المصرف مخاطر التعثر.
202 4.1224 0.484 82.45 8.994 0.000 3 

2 
من فاعلية  اتخاذ القرار الحوكمة يزيد تطبيق 
 المالي واإلداري.ل  وتجنب الفش

200 4.0816 0.571 81.63 7.125 0.000 4 

3 
المؤسسية يشعر  كمةقواعد الحوتطبيق 

 و يعزز ضمان حقوقهم.المساهمين بالثقة 
203 4.1429 0.456 82.86 9.859 0.000 2 

4 

تطبق كمؤسسة الثقة المتزايدة في المصرف 
المؤسسية لها عالقة وثيقة الحوكمة  مبادئ 

 .المصرفاداء بتطور مؤشرات 

202 4.1224 0.484 82.45 8.994 0.000 1 
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رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

5 

المسئوليات مع د واضحة تحدت تشريعاتتوفر 
ضمان تحقيق مصالح الجمهور في 

 .المدرجةالمؤسسات 

195 3.9796 0.433 79.59 7.762 0.000 5 

6 
يضبط جوانب ل يتوفر إطار تنظيمي فعا

 .ألداء المؤسساتكافة الحوكمة 
196 4.0000 0.577 80.00 6.062 0.000 6 

7 

وتحديد تنظيمي  ووصف وظيفي هيكل يتوفر 
يساهم في تطوير والصالحيات المسؤوليات  

 .الحوكمة

189 3.8571 0.707 77.14 3.536 0.001 8 

8 

تقوم الهيئات اإلشرافية والرقابية  في السوق 
موضوعية بواجبها بأسلوب مهني وطريقة 

 .الحوكمةلتنفيذ متطلبات 

195 3.9796 0.520 79.59 6.456 0.000 7 

  0.000 9.649 80.71 0.389 4.0357 1582 الدرجة الكلية للمحور 

 ومستوى %)20)من  أكبر وهو (% 2002)يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة

تطبيق أن  على يتفقون العينة أفراد آراء أن يعني مما (0.05) أقل من وهي (0.000) يساوي الداللة
 المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين مبادئ الحكومة المؤسسية يؤثر على تحسين أداء

 .  %( 70بمستوى ال يقل عن )

 :(33)يتضح من الجدول و 

 في المجال كانت:فقرة أن أعلى 

الثقة المتزايدة  والتي نصت على" %(22045( بوزن نسبي قدره )4الفقرة )احتلت المرتبة األولى  -
عالقة وثيقة بتطور مؤشرات المؤسسية لاا الحوكمةةةةةةةة  تطبق مبادئ كمؤسسةةةةةةةة في المصرف 

  "المصرفاء أد

بأهميررة الحكومررة المؤسسررية وحرصرره علررى المصرررف لررى إدراك زو الباحثررة هررذه النتيجررة المرتفعررة إتعرر
داء داخررل المصرررف وهومررا سررينعكس بأنهررا سررتعمل علررى تطرروير مؤشرررات األتطبيقهررا وثقترره الكبيرررة 

 االستثمارات وجذب المزيد من المساهمين.يجاب على تحقيق أهداف المصرف وزيادة حجم باإل
 :في المجال كانت فقرة وأن أدنى 
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يتوفر  والتري نصرت علرى" %(22014بروزن نسربي قردره )(  2الفقررة )الفقررة احتلت المرتبة األخيرة  -
 "  الحوكمةيساهم في تطوير والصالحيات تنظيمي  ووصف وظيفي وتحديد المسؤوليات  هيكل 

دارات والردوائر المصرف على توفير هيكل تنظيمي لإللى حرص الجيدة إوتعزو الباحثة هذه النتيجة 
بالعمليرررة دارة المتعلرررق لعالقرررات بينهرررا وهرررو العنصرررر الررررئيس الثررراني مرررن مبرررادئ اإلقسرررام ويبرررين اواأل

لرررى وجرررود وصررررف وظيفررري محررردد ودقيررررق لكرررل مكونرررات الهيكررررل التنظيمررري للمؤسسرررات. باإلضررررافة إ
يجررراب فررري تنظررريم العمرررل داخرررل الحيات وهرررو مرررا سرررينعكس باإلليات والصرررو المسرررؤ نظيمررري يحررردد الت

 وامر مما سيساعد في رفع معدالت أداء المصرف .المصرف ووحدة األ

 %(.20021أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي )

اإلسالمية في المصارف  يوثر تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية على جذب االستثمارات .8
  (% 70ال يقل عن ) العاملة في فلسطين بمستوى

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
فقرة من فقرات المحور لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة (: 34جدول رقم)

 وكذلك ترتيباا 
رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى وجود 
المنافسة الكاملة في السوق المالي وذلك 
من بتوفير عدد كبير من المستثمرين، ويقلل 

 فرص نشوء االحتكار.

203 4.1429 0.500 82.86 9.000 0.000 3 

2 
يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى عمق 

 واتساع السوق المالي.
202 4.1224 0.484 82.45 8.994 0.000 4 

3 
المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى 

 زيادة ثقة المؤسسات المدرجة في السوق.
205 4.1837 0.486 83.67 9.843 0.000 1 

4 

حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين 
على المعلومات الداخلية يزيد من ثقة 

 .المساهمين في السوق المالي

194 3.9592 0.644 79.18 4.990 0.000 9 

5 

توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة 
األسهم داخل كل فئة وموافقتهم على أي 

تغيرات في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة 

200 4.0816 0.672 81.63 6.059 0.000 7 



126 
 

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

 في السوق المالي.

6 

احترام حقوق األطراف ذات الصلة أو 
المصلحة في الشركة كما حددها القانون يؤدي 

 المستثمرين بهذه المؤسسات.إلى زيادة ثقة 

204 4.1633 0.624 83.27 7.440 0.000 2 

7 

توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات 
ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة يزيد 
 درجة الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي.

202 4.1224 0.564 82.45 7.726 0.000 5 

8 

ضمان قدر  يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى
مالئم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة األسهم 

 على تحقيق عائد مناسب الستثماراتهم.

201 4.1020 0.549 82.04 7.670 0.000 6 

9 

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

 مؤسسية.

196 4.0000 0.577 80.00 6.062 0.000 8 

  0.000 10.127 81.95 0.413 4.0975 1807 الدرجة الكلية للمحور 

 ومستوى( (70%من  أكبر وهو (% (81.95 يساو الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة

تطبيق أن  على يتفقون العينة أفراد آراء أن يعني مما (0.05) أقل من وهي  (0.000) يساوي الداللة
المؤسسية يؤثر في جذب االستثمارات في المصارف اإلسالمية العاملة في مبادئ الحكومة 

 . %( 70بمستوى ال يقل عن ) فلسطين

 :(34)يتضح من الجدول و 
 في المجال كانت: فقرةأن أعلى 

المعاملةةة  والترري نصررت علررى" %(23062برروزن نسرربي قرردره )(  3الفقرررة )احتلررت المرتبررة األولررى  -
 ." تؤدي إلى زيادة ثقة المؤسسات المدرجة في السوقالعادلة لجميع المساهمين 

نصراف فري التعامررل بتروفير عدالرة وا  دارة المصررف وتعرزو الباحثرة هرذه النتيجرة إلرى حررص واهتمررام إ
ؤدي إلرى زيرادة ثقرة المؤسسرات المدرجرة وذلرك اليمانهرا وقناعتهرا فري أن ذلرك يرالمساهمين مع جميع 
صرررف وتعرررزز مررن مكانترره لررردى المؤسسررات المدرجررة فررري ويحقررق امتيرررازات إضررافية للم، فرري السرروق

 السوق وبالتالي جذب مساهمين جدد وفتح استثمارات جديدة.
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والتى توصلت الى المعاملة العادلة للمساهمين  (م3880)اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبوموساري 
 تأثر في كفاءة سوق فلسطين لالوراق المالية.

 :في المجال كانت فقرةوأن أدنى 

حرةر االتجةار  والتي نصرت علرى" %(29012( بوزن نسبي قدره )4الفقرة ) األخيرةاحتلت المرتبة  -
أو التةةداول لحسةةاب المطلعةةين علةةى المعلومةةات الداخليةةة يزيةةد مةةن ثقةةة المسةةاهمين فةةي السةةوق 

 ." المالي

سرررية المعلومررات الخاصررة لررى اهتمررام المصرررف بإالنسرربة مرتفعررة وتعررزي ذلررك  هترررى الباحثررة أن هررذ
وهذا  ،التي تحد وتحظر من االتجار بهذه المعلوماتكافة بالمساهمين والمستثمرين وأخذ اإلجراءات 

 .يضمن الخصوصية ويحافظ على سرية المعلوماتيزيد من ثقة المساهمين و 

 %(.21095حصل على وزن نسبي )فقد أما الدرجة الكلية للمجال 

العاملة في فلسطين عدة معوقات في تطبيق مبادئ الحكومة تواجه المصارف اإلسالمية  .1
 %(. 70ال يقل عن ) المؤسسية بمستوى

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
فقرة من فقرات المحور لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة (: 35جدول رقم)

 وكذلك ترتيباا 

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
الشركات عدم وضوح القوانين واللوائح لدي 

 .لسوق الماليالمدرجة في ا
171 3.4898 0.960 69.80 0.074 0.941 4 

2 
الشركات اإلفراد علي إدارة ملكية سيطرة 

 القطاع الخاص.  
177 3.6122 1.017 72.24 0.773 0.443 3 

3 
الداخلية وضعف الرقابة أجهزة كفاءة عدم 

 المدرجة.  الشركات دورها في الرقابة علي 
169 3.4490 1.119 68.98 0.319 0.751 5 

 1 0.217 1.252 73.88 1.084 3.6939 181 األفراد. ضعف الوعي االستثماري لدي  4

5 
المعلومات الالزمة المصارف ال توفر إدارة 

 بالدقة والسرعة المطلوبة للمستثمرين.
160 3.2653 1.056 65.31 1.555 0.126 7 

 2 0.253 1.158 73.06 0.925 3.6531 179سليم يحد  كلعدم تنظيم مهنة المراجعة بش 6
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رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

 الحوكمة.من القدرة علي تطبيق 

7 
الثقة للمصرف التقارير المالية  ال توفر

 والموضوعية للمستثمرين.
160 3.2653 1.114 65.31 1.475 0.147 6 

  0.937 0.080 69.80 0.896 3.4898 1197 الدرجة الكلية للمحور 

 ومستوى %20من  أقل % وهو 69020 يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة

المعوقات أن  على يتفقون العينة أفراد آراء أن يعني مما 0.05 أكبر من وهي 0.937 يساوي الداللة
 .% ( 70تقل عن )في تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية في المصارف اإلسالمية 

 :(35)يتضح من الجدول و 

 في المجال كانت: فقرةأن أعلى 

ضعف الوعي  "والتري نصرت علرى %(23022بوزن نسبي قدره )( 4الفقرة )احتلت المرتبة األولى  -
 ". األفراداالستثماري لدي 

المصرف العمل على  هناك ضعف في الوعي اإلستثماري لدى األفراد ويتوجب علىترى الباحثة أن 
ووضررع الخطررط المناسرربة التررى تعررزز مررن ذلررك لمررا لزيررادة هررذا  الرروعي اإلسررتثماري لرردى األفرررادزيررادة 
معالجة هذا الضعف مرن فراد، ويمكن م االستشمار لدى األفي زيادة حجمن دور مهم وفاعل الوعي 

 خالل نشر منشورات توعية، أو من خالل ندوات توعية.

من حيث وجود ضعف في  م(3883)والداعور  (م3880)وموسري واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أب
 الوعي اإلستثماري لدى األفراد المتعاونين مع المصرف.

 :كانتفي المجال  فقرةوأن أدنى 

المعلومات الالزمة بالدقة والسرعة المصةةةةةارف ال توفر إدارة  (  والتررررري نصرررررت علرررررى"5الفقرررررة )-
 %(.65031بوزن نسبي قدره ) األخيرةاحتلت المرتبة  " المطلوبة للمستثمرين

في توفير المعلومات الالزمة للمسرتثمرين وتررى الباحثرة أن  ءيتضح من خالل هذه النتيجة وجود بط
ذلك مداعاة للقلق لما لهذه الميزة من أثر في زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين فري المصررف ومردى 
توفر المعلومات والبيانات الدقيقة والالزمة لهم وبالسرعة التي ترضيهم، وهذا يدعو الى ضررورة اخرذ 
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مناسربة وتبسريطها بغيرة تمكرين المسراهمين مرن الحصرول علرى مرا يلرزمهم مرن المصرف االجراءات ال
  معلومات.

 %(.69020أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي )

في المصارف اإلسالمية العاملة  مبادئ الحكومة المؤسسية سبل تحسين مستوى تطبيق  .10
 %(. 70ال يقل عن ) بمستوى في فلسطين

 وضح ذلك:ي للعينة الواحدة والجدول التالي Tوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
فقرة من فقرات المحور لكل  "T"التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المحورية والوزن النسبي وقيمة (: 32جدول رقم )

 وكذلك ترتيباا 

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المحوري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
عالقته مع  لتطوير مجلس اإلدارة خطة يضع

 المساهمين المستثمرين.
192 3.9184 0.640 78.37 4.574 0.000 4 

2 
رسالة مجلس اإلدارة محددة وواضحة في 

 أعمالها.
201 4.1020 0.510 82.04 8.262 0.000 2 

3 
المصرف خطة بعيدة المدى لتطوير لدى 

 مستوى الخدمات المقدمة للزبائن.
198 4.0408 0.538 80.82 7.030 0.000 3 

4 

المصرف قرارات مستقبلية فيما يتعلق  رسمي
بتصويب مسارات عمله قبل حدوث مشكالت 

 فيها.

202 4.1224 0.484 82.45 8.994 0.000 1 

  0.000 8.337 80.92 0.458 4.0459 793 الدرجة الكلية للمحور 

 ومستوى %20من  أكبر % وهو 20092 يساوي الفقرات لجميع الوزن النسبي أن يتبين عامة وبصفة

سبل تحسين أن  على يتفقون العينة أفراد آراء أن يعني مما 0.05 أقل من وهي 0.000 يساوي الداللة
 % (  20بمستوى ال يقل عن ) مستوى تطبيق  مبادئ الحكومة المؤسسية في المصارف اإلسالمية

 :(36)يتضح من الجدول و 
 في المجال كانت: فقرةأن أعلى 

المصرف  رسمي والتي نصت على" %(22045( بوزن نسبي قدره )4الفقرة )احتلت المرتبة األولى  -
 ." قرارات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات عمله قبل حدوث مشكالت فياا
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 كافرة ومسرارات العمرل جرراءاتمرتفعة الى وجود نظام للمتابعة وتقرويم اإلالباحثة هذه النتيجة ال تعزو
  ل يرررتم مرررن خاللهرررا التنبرررؤدارة المخررراطر والمشررراكداخرررل المصررررف، ويعمرررل المصررررف وفرررق خطرررة إل

بوجررود خلررل أو قصررور ويقرروم بالعمررل علررى إصرردار قرررارات مسررتقبلية تعمررل علررى تصررويب مسررارات 
قبل حدوث مشكالت، وهذه السياسة تساعد المصرف على تفادي اي معيقات أو مشكالت قد العمل 

 وأهدافه. ت قد تعييق المصرف عن تحقيق رؤياهتؤدي الى حدوث ازما

 :في المجال كانت فقرةوأن أدنى 

مجلةس  يضةع والتري نصرت علرى" %(22032( بوزن نسبي قدره )1الفقرة ) األخيرةاحتلت المرتبة  -
 "  عالقته مع المساهمين المستثمرين لتطوير اإلدارة خطة

وهرررذا يررردل علرررى اهتمرررام  ،خيررررة لكرررن وزنهرررا النسررربي مرتفرررععلرررى الررررغم مرررن احرررتالل الفقررررة المرتبرررة األ
المصررف بتطروير العالقرة مرع المسرراهمين والمسرتثمرين بشركل دائرم ويرتم ذلررك مرن خرالل خطرة معرردة 

ن بالمصرررررف وبالتررررالي زيررررادة حجررررم هم فرررري زيررررادة ثقررررة المسرررراهميممررررا يسررررا لتطرررروير هررررذه العالقررررات
 االستثمارات داخل المصرف.

 %(.20092حصل على وزن نسبي )فقد أما الدرجة الكلية للمجال 



131 
 

 الفرضية الثانية:

 ≥ αتوجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة هل تنص الفرضية الثانية على "
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف  حولبين متوسطات تقديرات المبحوثين  0.005

وهي  الخاص بالبنكوالمتغير ، االسالمية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية
"اسم البنك( – المسمى الوريفي –التخصص األكاديمي  –المؤهل العلمي  –العمر  –)الجنس   

  الفرضيات الفرعية التالية: لثانيةوينبثق عن الفرضية ا

بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة ال  .1
العاملة في قطاع غزة  اإلسالميةمدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف  حولالمبحوثين 

 الجنس)ذكر، أنثى( إلى لمتغير تعزى

 وضح ذلك:ي والجدول التالي "T.test  "الباحثة اختباروللتحقق من هذا الفرض استخدمت 

 الجنسالمتوسطات واالنحرافات المحورية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير (: 37جدول رقم )

 المتوسط العدد الجنس المحور
االنحراف 
 المحوري

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

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

 فلسطين

 2.482 20.000 38 ذكر

0.189 

  

0.851 

  

غير دالة 
 3.763 20.182 11 انثي إحصائيا  

مدى تمتع  :المحور الثاني
أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة 

والنزاهة واالستقاللية في 
المصارف اإلسالمية في 

 فلسطين

 7.203 61.289 38 ذكر

0.695 

  

0.491 

  

غير دالة 
 9.363 59.455 11 انثي إحصائيا  

واقع تطبيق  :المحور الثالث
مبدأ المساءلة في المصارف 

 اإلسالمية في فلسطين

 3.038 29.474 38 ذكر
0.244 

  

0.808 

  

غير دالة 
 3.036 29.727 11 انثي إحصائيا  

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

 3.985 41.526 38 ذكر
1.022 

  

0.312 

  

غير دالة 
 1.272 40.273 11 انثي إحصائيا  

واقع تطبيق  :المحور الخامس
 نقاعدة حماية المستثمري
والمساهمين والمعاملة 

المتكافئة لام في المصارف 
 اإلسالمية في فلسطين

 2.882 28.263 38 ذكر

1.143 

  

0.259 

  

غير دالة 
 2.272 27.182 11 انثي إحصائيا  
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 المتوسط العدد الجنس المحور
االنحراف 
 المحوري

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

مدى تمتع  :المحور السادس
المصارف اإلسالمية في 
فلسطين بنرام التعويضات 

 ومكافآت عادلة

 4.677 18.421 38 ذكر
1.170 

  

0.248 

  

غير دالة 
 4.698 16.545 11 انثي إحصائيا  

الدرجة الكلية الستبانة مدى 
التزام المصرف بقواعد 
 الحوكمة المؤسسية

 18.269 198.974 38 ذكر
0.902 

  

0.372 

  

دالة غير 
 17.806 193.364 11 انثي إحصائيا  

مدى تأثير  :المحور األول
وجود نرام محكم وفعال 

لحوكمة المصارف اإلسالمية 
 في فلسطين

 3.327 32.500 38 ذكر
0.895 

  

0.375 

  

غير دالة 
 2.162 31.545 11 انثي إحصائيا  

أثر تطبيق  :المحور الثاني
الحوكمة في المصارف 

اإلسالمية العاملة في فلسطين 
 على جذب االستثمارات

 3.679 37.079 38 ذكر
0.701 

  

0.487 

  

غير دالة 
 3.945 36.182 11 انثي إحصائيا  

الدرجة الكلية الستبانة دور 
تطبيق الحوكمة على أداء 
 المصارف اإلسالمية فلسطين

 6.172 69.579 38 ذكر
0.925 

  

0.360 

  

غير دالة 
 4.429 67.727 11 انثي إحصائيا  

التحديات  :المحور األول
والمعوقات التي تواجه تطبيق 

الحوكمة في المصارف 
 اإلسالمية

 5.678 25.079 38 ذكر
1.361 

  

0.180 

  

غير دالة 
 7.897 22.182 11 انثي إحصائيا  

سبل تحسين  :المحور الثاني
مستوى تطبيق الحوكمة في 

 المصارف اإلسالمية

 1.900 16.105 38 ذكر
-0.552 

  

0.583 

  

غير دالة 
 1.635 16.455 11 انثي إحصائيا  

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

جميةةع األبعةةاد،  مررن قيمرة "ت" الجدوليررة فري لأقرأن قيمررة "ت" المحسروبة  السرابقيتضرح مرن الجرردول 
  الجنس.لمتغير تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم وهذا يدل على 

الهمية تطبيق فراد العينة( ادراك جميع العاملين في المصارف)أمن النتيجة السابقة يتضح 
سالمية في قطاع غزة بغض النظر عن متغير الجنس، وذلك مبادئ الحوكمة في المصارف اإل

ن تطبيق مبادئ الحوكمة أثر كبير في التعاطي معها، و للعوامل شخصية أال توجد ه يدل أن
 .الزامي في تطبيق بنودها

فروق في الجنس بين  تدل على عدم وجودالتي  (م2002جودة)مع دراسة  اتفقتهذه النتيجة و 
                                    في المصرف. نثى في تطبيق مبادئ الحوكمةالذكر واأل
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بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة ال  .2
العاملة في قطاع غزة  اإلسالميةمدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف  حولالمبحوثين 

 فما فوق( 42، من 45-32، من 35-22، من  25)أقل من الفئة العمرية لمتغير وتعز 

" One Way ANOVA" أسلوب تحليل التباين األحاديوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة 
  وضح ذلك:ي والجدول التالي

الفئة مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير (: 38جدول رقم )
 العمرية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

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

 12.274 3 36.822 بين المجموعات
1.658 

  

  

0.189 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 7.402 45 333.096 داخل المجموعات

   48 369.918 المجموع

مدى تمتع  :المحور الثاني
عضاء مجلس اإلدارة أ

والنزاهة بالكفاءة 
واالستقاللية في المصارف 
 اإلسالمية في فلسطين

 63.001 3 189.003 بين المجموعات
1.075 

  

  

0.369 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 58.584 45 2636.263 داخل المجموعات

   48 2825.265 المجموع

واقع  :المحور الثالث
تطبيق مبدأ المساءلة في 
المصارف اإلسالمية في 

 فلسطين

 7.768 3 23.305 بين المجموعات
0.851 

  

  

0.474 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 9.131 45 410.899 داخل المجموعات

   48 434.204 المجموع

واقع  :المحور الرابع
تطبيق مبدأ اإلفصاح 

والشفافية عن المعلومات 
في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين

 5.933 3 17.799 بين المجموعات
0.446 

  

  

0.722 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 13.317 45 599.263 داخل المجموعات

   48 617.061 المجموع

واقع  :المحور الخامس
تطبيق قاعدة حماية 

والمساهمين  نالمستثمري
والمعاملة المتكافئة لام 
في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين

 7.683 3 23.050 بين المجموعات

0.999 

  

  

0.402 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 7.687 45 345.929 داخل المجموعات

   48 368.980 المجموع

مدى  :المحور السادس
تمتع المصارف اإلسالمية 

في فلسطين بنرام 
التعويضات ومكافآت 

 عادلة

 20.175 3 60.525 بين المجموعات
0.908 

  

  

0.445 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 22.211 45 999.475 داخل المجموعات

   48 1060.000 المجموع
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

الدرجة الكلية الستبانة 
مدى التزام المصرف 

الحوكمة بقواعد 
 المؤسسية

 448.227 3 1344.682 بين المجموعات
1.397 

  

  

0.256 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 320.963 45 14443.318 داخل المجموعات

   48 15788.000 المجموع

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

 7.859 3 23.576 بين المجموعات
0.803 

  

  

0.499 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 9.787 45 440.424 داخل المجموعات

   48 464.000 المجموع

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

 االستثمارات

 8.831 3 26.493 بين المجموعات
0.624 

  

  

0.603 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 14.151 45 636.773 داخل المجموعات

   48 663.265 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
دور تطبيق الحوكمة على 
أداء المصارف اإلسالمية 

 فلسطين

 32.529 3 97.588 بين المجموعات
0.952 

  

  

0.423 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 34.158 45 1537.106 داخل المجموعات

   48 1634.694 المجموع

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

 44.322 3 132.965 بين المجموعات
1.136 

  

  

0.345 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 39.001 45 1755.035 داخل المجموعات

   48 1888.000 المجموع

سبل  :المحور الثاني
تحسين مستوى تطبيق 
الحوكمة في المصارف 

 اإلسالمية

 5.488 3 16.463 بين المجموعات
1.704 

  

  

0.180 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 3.220 45 144.884 داخل المجموعات

   48 161.347 المجموع

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

من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة أقل ن قيمة "ف" المحسوبة يتضح من الجدول السابق أ
وجد فروق ذات داللة ال تأي أنه جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة ، ( في 0005)

 .الفئة العمريةإحصائية تعزى لمتغير 

همية تطبيق مصارف)أفراد العينة( أللجميع العاملين في ال ا  ن هناك ادراكهذه النتيجة تدل على أ
سالمية في قطاع غزة بغض النظر عن الفئة العمرية، مما مبادئ الحوكمة في المصارف اإل

 يؤثر في تبني ثقافة وتوجهات متجانسة بين أفراد المصرف. 
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 الفئة العمرية( التي تدل على عدم وجود فروق في م2002ع دراسة جودة)هذه النتيجة اتفقت م
 في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرف

بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.005حصائية  عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة ال  .3
العاملة في قطاع غزة  اإلسالميةول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف حالمبحوثين 

 .)دبلوم فأقل، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(المؤهل العلميلمتغير  تعزى
 One Way" أسلوب تحليل التباين األحاديوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة 

ANOVAوضح ذلك:ي " والجدول التالي  
المؤهل مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير (: 31جدول رقم )

 العلمي

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

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

 1.280 9.748 2 19.495 بين المجموعات

  

  

0.288 

  

  

غير دالة 
 7.618 46 350.423 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 369.918 المجموع

مدى تمتع  :المحور الثاني
أعضاء مجلس اإلدارة 
بالكفاءة والنزاهة 

واالستقاللية في المصارف 
 اإلسالمية في فلسطين

 141.226 2 282.451 بين المجموعات
2.555 

  

  

0.089 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 55.279 46 2542.814 داخل المجموعات

   48 2825.265 المجموع

واقع  :المحور الثالث
تطبيق مبدأ المساءلة في 
المصارف اإلسالمية في 

 فلسطين

 0.201 1.881 2 3.762 بين المجموعات

  

  

0.819 

  

  

غير دالة 
 9.357 46 430.442 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 434.204 المجموع
واقع  :المحور الرابع

تطبيق مبدأ اإلفصاح 
والشفافية عن المعلومات 
في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين

 3.694 2 7.388 بين المجموعات
0.279 

  

  

0.758 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 13.254 46 609.673 داخل المجموعات

   48 617.061 المجموع

واقع  :المحور الخامس
تطبيق قاعدة حماية 

والمساهمين  نالمستثمري
والمعاملة المتكافئة لام 
في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين

 5.939 2 11.877 بين المجموعات

0.765 

  

  

0.471 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 7.763 46 357.103 داخل المجموعات

   48 368.980 المجموع

مدى  :المحور السادس
تمتع المصارف اإلسالمية 

في فلسطين بنرام 
التعويضات ومكافآت 

 0.665 14.904 2 29.808 بين المجموعات

  

  

0.519 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 22.395 46 1030.192 داخل المجموعات

   48 1060.000 المجموع
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 عادلة
الدرجة الكلية الستبانة 
مدى التزام المصرف 

الحوكمة بقواعد 
 المؤسسية

 0.767 254.824 2 509.647 بين المجموعات

  

  

0.470 

  

  

غير دالة 
 332.138 46 15278.353 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 15788.000 المجموع
مدى تأثير  :المحور األول

وجود نرام محكم وفعال 
لحوكمة المصارف 
 اإلسالمية في فلسطين

 0.234 2.337 2 4.673 بين المجموعات

  

  

0.792 

  

  

غير دالة 
 9.985 46 459.327 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 464.000 المجموع

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

 االستثمارات

 6.713 2 13.426 بين المجموعات
0.475 

  

  

0.625 

  

  

دالة غير 
 إحصائيا  

 14.127 46 649.840 داخل المجموعات

   48 663.265 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
دور تطبيق الحوكمة على 
أداء المصارف اإلسالمية 

 فلسطين

 0.032 1.129 2 2.258 بين المجموعات

  

  

0.969 

  

  

غير دالة 
 35.488 46 1632.436 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 1634.694 المجموع

المحور األول التحديات 
والمعوقات التي تواجه 
تطبيق الحوكمة في 
 المصارف اإلسالمية

 1.303 50.615 2 101.231 بين المجموعات

  

  

0.282 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 38.843 46 1786.769 داخل المجموعات

   48 1888.000 المجموع

الثاني سبل المحور 
تحسين مستوى تطبيق 
الحوكمة في المصارف 

 اإلسالمية

 0.810 2.744 2 5.488 بين المجموعات

  

  

0.451 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 3.388 46 155.859 داخل المجموعات

   48 161.347 المجموع

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

من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة أقل ن قيمة "ف" المحسوبة يتضح من الجدول السابق أ
وجد فروق ذات داللة ال تأي أنه جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة ، ( في 0005)

 العلمي.المؤهل إحصائية تعزى لمتغير 

بيق مبادئ الحوكمة همية تطالمصارف)أفراد العينة( أل هذا يدل على ادراك جميع العاملين في
وان بيئة العمل  ،العلمي المؤهلسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن في المصارف اإل

 لى حد كبير. إالمصرفي بيئة متجانسة 

 العلمي المؤهلدم وجود فروق في ( التي تدل على عم2002هذه النتيجة اتفقت مع دراسة جودة)
 في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرف
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بين متوسطات تقديرات  α ≤ 0.005حصائية  عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة ال  .4
العاملة في قطاع غزة  اإلسالميةمدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف  حولالمبحوثين 

علوم مالية ، محاسبة، اقتصاد، لارة أعما)إد ألكاديميالتخصص االمسمى  لمتغير تعزى
 (ومصرفية

 One Way" أسلوب تحليل التباين األحاديوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة 

ANOVA "وضح ذلك:ي والجدول التالي  
 التخصصمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير (: 40جدول رقم )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

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

 2.330 16.575 3 49.726 بين المجموعات

  

  

0.087 

  

  

غير دالة 
 7.115 45 320.192 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 369.918 المجموع

مدى تمتع  :المحور الثاني
أعضاء مجلس اإلدارة 
بالكفاءة والنزاهة 

واالستقاللية في المصارف 
 اإلسالمية في فلسطين

 47.069 3 141.208 بين المجموعات
0.789 

  

  

0.506 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 59.646 45 2684.057 داخل المجموعات

   48 2825.265 المجموع

واقع  :المحور الثالث
تطبيق مبدأ المساءلة في 
المصارف اإلسالمية في 

 فلسطين

 2.592 21.327 3 63.981 بين المجموعات

  

  

0.064 

  

  

غير دالة 
 8.227 45 370.223 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 434.204 المجموع
واقع  :المحور الرابع

تطبيق مبدأ اإلفصاح 
والشفافية عن المعلومات 
في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين

 6.352 3 19.055 بين المجموعات
0.478 

  

  

0.699 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 13.289 45 598.006 داخل المجموعات

   48 617.061 المجموع

واقع  :المحور الخامس
تطبيق قاعدة حماية 

والمساهمين  نالمستثمري
والمعاملة المتكافئة لام 
في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين

 4.346 3 13.039 بين المجموعات

0.549 

  

  

0.651 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 7.910 45 355.941 داخل المجموعات

   48 368.980 المجموع

مدى  :المحور السادس
تمتع المصارف اإلسالمية 

في فلسطين بنرام 
التعويضات ومكافآت 

 عادلة

 28.178 3 84.535 بين المجموعات
1.300 

  

  

0.286 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 21.677 45 975.465 داخل المجموعات

   48 1060.000 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
مدى التزام المصرف 

 407.019 3 1221.056 بين المجموعات
غير دالة  0.300 1.257

 323.710 45 14566.944 داخل المجموعات
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

الحوكمة بقواعد 
   48 15788.000 المجموع المؤسسية

  

  

  

  

 إحصائيا  

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

 0.784 7.679 3 23.037 بين المجموعات

  

  

0.509 

  

  

غير دالة 
 9.799 45 440.963 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 464.000 المجموع

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

 االستثمارات

 3.346 3 10.037 بين المجموعات
0.230 

  

  

0.875 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 14.516 45 653.228 داخل المجموعات

   48 663.265 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
دور تطبيق الحوكمة على 
أداء المصارف اإلسالمية 

 فلسطين

 0.321 11.430 3 34.289 بين المجموعات

  

  

0.810 

  

  

غير دالة 
 35.565 45 1600.405 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 1634.694 المجموع

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

 0.763 30.455 3 91.366 بين المجموعات

  

  

0.521 

  

  

غير دالة 
 39.925 45 1796.634 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 1888.000 المجموع

سبل  :المحور الثاني
تحسين مستوى تطبيق 
الحوكمة في المصارف 

 اإلسالمية

 0.286 1.008 3 3.023 بين المجموعات

  

  

0.835 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 3.518 45 158.324 داخل المجموعات

   48 161.347 المجموع

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

من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة أقل ن قيمة "ف" المحسوبة يتضح من الجدول السابق أ
وجد فروق ذات داللة ال تأي أنه جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة ، ( في 0005)

 .التخصصإحصائية تعزى لمتغير 

مبادئ الحوكمة  همية تطبيقفراد العينة( ألفي المصارف)أ دراك جميع العاملينعلى إ يدل هذا
نه اليوجد أكاديمي، و األ التخصصسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن في المصارف اإل

  .للعوامل الشخصية أثر كبير في التعاطي معها

( التي تدل على عدم وجود فروق في متغير م2002هذه النتيجة اتفقت مع دراسة جودة)
 .في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرفكاديمي األالتخصص 
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 تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجدال  .5

أقل من سنوات الخدمة ) تعزى إلى لمتغير االستراتيجي التخطيط تطبيق مستوى حول المبحوثين
  سنوات(. 15سنة، أكثر من  15-11سنوات، من  10-2، من سنوات 5

 One Way" أسلوب تحليل التباين األحاديوللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة 

ANOVAوضح ذلك:ي " والجدول التالي  
سنوات مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير (: 41جدول رقم )

 الخدمة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

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

 3.833 25.097 3 75.291 بين المجموعات

  

  

0.016 

  

  

 6.547 45 294.627 داخل المجموعات 0.05دالة عند 

   48 369.918 المجموع

مدى تمتع  :المحور الثاني
أعضاء مجلس اإلدارة 
بالكفاءة والنزاهة 

واالستقاللية في المصارف 
 اإلسالمية في فلسطين

 90.204 3 270.611 بين المجموعات
1.589 

  

  

0.205 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 56.770 45 2554.654 داخل المجموعات

   48 2825.265 المجموع

واقع  :المحور الثالث
تطبيق مبدأ المساءلة في 
المصارف اإلسالمية في 

 فلسطين

 1.194 10.668 3 32.003 بين المجموعات

  

  

0.323 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 8.938 45 402.201 داخل المجموعات

   48 434.204 المجموع
واقع  :المحور الرابع

تطبيق مبدأ اإلفصاح 
والشفافية عن المعلومات 
في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين

 3.168 3 9.505 بين المجموعات
0.235 

  

  

0.872 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 13.501 45 607.556 داخل المجموعات

   48 617.061 المجموع

واقع  :المحور الخامس
تطبيق قاعدة حماية 

والمساهمين  نالمستثمري
والمعاملة المتكافئة لام 
في المصارف اإلسالمية 

 في فلسطين

 5.909 3 17.726 بين المجموعات

0.757 

  

  

0.524 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 7.806 45 351.254 داخل المجموعات

   48 368.980 المجموع

مدى  :المحور السادس
تمتع المصارف اإلسالمية 

في فلسطين بنرام 
التعويضات ومكافآت 

 عادلة

 7.223 3 21.670 بين المجموعات
0.313 

  

  

0.816 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 23.074 45 1038.330 داخل المجموعات

   48 1060.000 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
مدى التزام المصرف 

 523.606 3 1570.818 بين المجموعات
غير دالة  0.190 1.657

 315.937 45 14217.182 داخل المجموعات
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

الحوكمة بقواعد 
   48 15788.000 المجموع المؤسسية

  

  

  

  

 إحصائيا  

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

 0.628 6.211 3 18.632 بين المجموعات

  

  

0.601 

  

  

غير دالة 
 9.897 45 445.368 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 464.000 المجموع

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

 االستثمارات

 22.854 3 68.562 بين المجموعات
1.729 

  

  

0.174 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 13.216 45 594.703 داخل المجموعات

   48 663.265 المجموع

الدرجة الكلية الستبانة 
دور تطبيق الحوكمة على 
أداء المصارف اإلسالمية 

 فلسطين

 0.348 12.351 3 37.053 بين المجموعات

  

  

0.791 

  

  

غير دالة 
 35.503 45 1597.641 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 1634.694 المجموع

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

 1.759 66.047 3 198.141 بين المجموعات

  

  

0.169 

  

  

غير دالة 
 37.552 45 1689.859 داخل المجموعات إحصائيا  

   48 1888.000 المجموع

سبل  :المحور الثاني
تحسين مستوى تطبيق 
الحوكمة في المصارف 

 اإلسالمية

 0.042 0.149 3 0.446 بين المجموعات

  

  

0.989 

  

  

غير دالة 
 إحصائيا  

 3.576 45 160.901 داخل المجموعات

   48 161.347 المجموع

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

من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة أقل ن قيمة "ف" المحسوبة يتضح من الجدول السابق أ
واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في  :جميع المحاور عدا المحور األول( في 0005)

وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ال تأي أنه  المصارف اإلسالمية في فلسطين
 سنوات الخدمة.

من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى أكبر ن قيمة "ف" المحسوبة يتضح من الجدول السابق أ
يق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف واقع تطب :وهوالمحور األول( في 0005داللة )

 سنوات الخدمة.وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تأي أنه  اإلسالمية في فلسطين
فراد العينة( إدراك جميع العاملين في المصارف)أيدل على أنه ويتضح من النتيجة السابقة 

 سنواتسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن بيق مبادئ الحوكمة في المصارف اإلالهمية تط
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جميع المحاور عدا المحور األول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في في  الخدمة،
 . المصارف اإلسالمية في فلسطين، وذلك يرجع ألهمية سنوات الخدمة في هذا المحور

فروق في متغير سنوات  ( التي تدل على عدم وجود2002هذه النتيجة اتفقت مع دراسة جودة)
الخدمة في تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرف في جميع المحاور ماعدا المحور األول اختلفت 

 .معه وهو واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين 

التالية توضح  ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه المحوري والجداول
 ذلك:

المحور األول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف يوضح اختبار شيفيه  في (: 42جدول رقم)
 تعزى لمتغير الخبرة اإلسالمية في فلسطين

 

 سنه فاكثر 06 سنه 05-00من سنوات 01-6من سنوات فاقل 5

20.600 19.095 18.500 21.588 

 سنوات فاقل 5

20.600 
0 

   

 سنوات 01-6من

19.095 
1.505 0 

  

 سنه 05-00من

18.500 
2.100 0.595 0 

 

 سنه فاكثر 06

21.588 
0.988 *2.493 3.088 0 

 0001*دالة عند 

سنة  16سنوات وبين الخبرة االكثر من  10-6يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين من 
 فروق في الخبرات األخرى.سنة ، ولم يتضح  16لصالح الخبرة االكثر من 
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بةين متوسةطات تقةديرات  α≤ 0.005عنةد مسةتوى داللةة   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .2
العاملةة فةي قطةاع غةزة  اإلسةالميةمدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف  حولالمبحوثين 

 ؟تعزى للمتغيرات الخاصة بالبنك )اسم البنك(

 يوضح ذلك: التاليوالجدول "  T. test" اختبارباستخدام قامت الباحثة وللتحقق من هذا الفرض 
 (43جدول )

 اسم البنكالمتوسطات واالنحرافات المحورية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير 

 المتوسط العدد  المحور
االنحراف 
 المحوري

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

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

 فلسطين

 2.130 21.700 20 اإلسالميالعربي
3.974 

 

0.000 

 
 0.01دالة عند 

الفلسطينياإلسالمي  29 18.897 2.610 

مدى تمتع  :المحور الثاني
أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة 

والنزاهة واالستقاللية في 
المصارف اإلسالمية في 

 فلسطين

 7.280 64.500 20 اإلسالميالعربي

2.958 

 

0.005 

 
 0.01دالة عند 

الفلسطينياإلسالمي  29 58.379 7.007 

واقع تطبيق  :المحور الثالث
مبدأ المساءلة في المصارف 

 اإلسالمية في فلسطين

 0.059- 3.069 29.500 20 اإلسالميالعربي

 

0.954 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

الفلسطينياإلسالمي  29 29.552 3.019 

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

 1.231 3.554 42.000 20 اإلسالميالعربي

 

0.225 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

الفلسطينياإلسالمي  29 40.724 3.575 

واقع تطبيق  :المحور الخامس
 نقاعدة حماية المستثمري
والمساهمين والمعاملة 

المتكافئة لام في المصارف 
 اإلسالمية في فلسطين

 2.477 28.850 20 اإلسالميالعربي

1.778 

 

0.082 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

الفلسطينياإلسالمي  29 27.448 2.861 

مدى تمتع  :المحور السادس
المصارف اإلسالمية في 
فلسطين بنرام التعويضات 

 ومكافآت عادلة

 5.530 18.450 20 اإلسالميالعربي
0.553 

 

0.583 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

الفلسطينياإلسالمي  29 17.690 4.107 

الدرجة الكلية الستبانة مدى 
التزام المصرف بقواعد 
 الحوكمة المؤسسية

 2.454 18.595 205.000 20 اإلسالميالعربي

 

0.018 

 
 0.05دالة عند 

الفلسطينياإلسالمي  29 192.690 16.283 

مدى تأثير  :المحور األول
وجود نرام محكم وفعال 

لحوكمة المصارف اإلسالمية 
 في فلسطين

 2.049 32.900 20 اإلسالميالعربي
1.152 

 

0.255 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

الفلسطينياإلسالمي  29 31.862 3.642 

غير دالة  0.130 1.542 2.834 37.850 20 اإلسالميالعربيأثر تطبيق  :المحور الثاني
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 المتوسط العدد  المحور
االنحراف 
 المحوري

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

الحوكمة في المصارف 
اإلسالمية العاملة في فلسطين 

 االستثماراتعلى جذب 
الفلسطينياإلسالمي  29 36.207 4.135 

 إحصائيا    

الدرجة الكلية الستبانة دور 
تطبيق الحوكمة على أداء 
 المصارف اإلسالمية فلسطين

 1.606 4.399 70.750 20 اإلسالميالعربي

 

0.115 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

الفلسطينياإلسالمي  29 68.069 6.497 

التحديات  :المحور األول
والمعوقات التي تواجه تطبيق 

الحوكمة في المصارف 
 اإلسالمية

 7.891 23.950 20 اإلسالميالعربي
-0.440 

 

0.662 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

الفلسطينياإلسالمي  29 24.759 4.990 

سبل تحسين  :المحور الثاني
مستوى تطبيق الحوكمة في 

 المصارف اإلسالمية

 0.682 1.635 16.400 20 اإلسالميالعربي

 

0.499 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

الفلسطينياإلسالمي  29 16.034 1.973 

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

جميع المحاور  من قيمة "ت" الجدولية في اقلأن قيمة "ت" المحسوبة  السابقيتضح من الجدول 
عدا المحور األول واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين 

بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف  و المحور الثاني مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة
اإلسالمية في فلسطين ، والدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية 

 البنك.لمتغير تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم وهذا يدل على 

المحرور األول  لجدوليرة فريمرن قيمرة "ت" ا أكبررأن قيمرة "ت" المحسروبة  السرابقيتضح مرن الجردول 
واقررع تطبيررق المسررئولين للمعررايير األخالقيررة فرري المصررارف اإلسررالمية فرري فلسررطين و المحررور الثرراني 
مرررردى تمتررررع أعضرررراء مجلررررس اإلدارة بالكفرررراءة والنزاهررررة واالسررررتقاللية فرررري المصررررارف اإلسررررالمية فرررري 

وهرذا يردل علرى  ،كمرة المؤسسريةفلسطين ، والدرجة الكلية الستبانة مدى التزام المصرف بقواعرد الحو 
البنك)اإلسرالمي العربري، اإلسرالمي الفلسرطيني( ولقرد لمتغير تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 كانت الفروق لصالح اإلسالمي العربي.

يجرة فري المحرور األول والثراني لصرالح البنرك االسرالمي العربري، تويتضح مرن الجردول السرابق أن الن
 .لى قلة عدد فروعه في قطاع غزةموظفينه وقدرة السيطرة عليهم، وأيضا إ ويرجع ذلك لقلة عدد
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 الفصل الخامس 

 نتائج والتوصيات
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 نتائج الدراسة
 لى مجموعة من النتائج: توصلت الدراسة إ

حرص المصرف على توفير دليل مكتوب يحتوي على مجموعة من التعليمات والقيم يساعد في  .5
خالقيات وسلوكيات المهنة، ويلتزم به جميع المصارف اإلسالمية بأالعاملين في تعريف 
العاملين.

التي التقريررر السرررنوي للمصرررف يشرررتمل علرررى مجموعررة اإلجرررراءات والخطرروات، وكرررذلك األنشرررطة  .3
 . وسلوكيات المهنة األخالقياتل ضمان تطبيق دليل من أجالمصرف يتخذها 

ات العمل، نتظام وفق لضرور البنك  وهو ينعقد باكبر ألموال ألادارة هو المالك أن مجلس اإل .3
مكان يتمثل في وجود استراتيجية  واضحة إلدارة المخاطر، ومتابعة لتفادي المخاطر قدر اإل

 األعمال أوال  بأول. 
بها ل يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية عم .4

اره من قبل المساهمين وقد يكونوا غير مأهلين وال ويرجع ذلك الن المجلس يتم اختي سابقا
يتمتعون بخبرات كبيرة في العمل المصرفي قد يتسبب ذلك في الحاق المصرف خسائر جسيمة 

 قد يكون لها أثر  كبير  على استقرار المصرف واستمراره وزيادة استثماراته وارباحه. 

 سلطة النقدموافقة وظيفة تنفيذية في المصرف دون  ئهرئيس المجلس أو أحد أعضال يشغ .3
 وتغاضي المصرف عن اخذ الموافقات وذلك وفقا  للوائح واالجراءات.

لك ضمن يجاد دائرة مختصة بذدور التدقيق والتفتيش وحرصه على إاك المصرف بأهمية و ر دإ .3
تطبيقا  عادال  عطائها كافة الصالحيات التي من شأنها أن توفر الهيكل التنظيمي للمصرف وا  

 لمبدأ المساءلة والنزاهة. 

يرأس لجنة المراجعة في المصرف أحد أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى أنه يمكن أن يكون  .3
 .أحد أعضائها عضوا  بمجلس اإلدارة

حرص المصرف على عرض بياناته المالية على مدقق خارجي  يتمتع بكفاءة وسمعة مهنية  .0
يي على قدرة المصرف على الوقوف على أبرز االشكاليات وتحديدها يجابإعالية، وهذا له أثر 

 وهو ما يساعد المصرف على وضع الحلول واالجراءات المناسبة لتفاديها. 
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عالمهم عند وجود أو ممارسة سلوك غير أخالقي،  .3 حرص المصرف باإلفصاح للمساهمين  وا 
مما سيعزز  المساهمينجميع نصاف في التعامل مع ا  اهتمام المصرف بتوفير عدالة وا  وايض

 ثقة المساهمين في المصرف. 

د المساهمينحرص  .58 اكهم حقهم في ممارسة ر على المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة وا 
 التصويت النتخابات مجلس إدارة المصرف.

المصرف ملتزم  باللوائح الصادرة من سلطة النقد والمتعلقة بأال تزيد مساهمة مجموعة  .55
% من أسهم 10تبطة والمشتركة والعائلة من الدرجة األولى والثانية عن ما نسبته المصالح المر 

المصرف، حرص المصرف بأهمية موافقة سلطة النقد في حال زيادة أسهم هذه المجموعات 
 بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة العمل المصرفي في فلسطين.

معروف لدى يضات والحوافز والمكافآت دراك المصرف إلى أهمية وجود نظام محدد للتعو إ .53
وهو ما سيمثل  ،جور واضح يتسم بالعدالة والموضوعية بشكل مقبولالعاملين، ووجود هيكل أ
ملين وانتمائهم الوظيفي داء العالين مما سيكون له بالغ األثر في أاألمان الوظيفي للعام

 للمصرف.

تطبيقها وثقته الكبيرة بأنها ستعمل إدراك المصرف بأهمية الحكومة المؤسسية وحرصه على  .53
 على تطوير مؤشرات االداء داخل المصرف.

لعالقات بينها قسام ويبين ادارات والدوائر واألحرص المصرف على توفير هيكل تنظيمي لإل .54
العملية التنظيمية للمؤسسات. باإلضافة دارة المتعلق بالثاني من مبادئ اإل وهو العنصر الرئيس

ليات و في محدد ودقيق لكل مكونات الهيكل التنظيمي يحدد المسؤ لى وجود وصف وظيإ
 والصالحيات. 

اهتمام المصرف بسرية المعلومات الخاصة بالمساهمين والمستثمرين، وهذا يضمن  .53
 الخصوصية، ويحافظ على سرية المعلومات، ويزيد من ثقة المساهمين.

لزيادة هذا الوعي من دور  ستثماري لدى األفراد لماالمصرف يعمل على زيادة الوعي اال .53
مهم وفاعل في زيادة حجم االستشمار، وذلك من خالل نشر منشورات توعية، أو من خالل 

 ندوات توعية.
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ل المصرف، ويعمل جراءات ومسارات العمل داخنظام للمتابعة والتقويم لكافة اإلوجود  .53
دار قرارات مستقبلية دارة المخاطر يتنبؤ بالمشاكل ويقوم بالعمل على إصالمصرف وفق خطة إل

 ب مسارات العمل قبل حدوث مشكالت.تعمل على تصوي

اهتمام المصرف بتطوير العالقة مع المساهمين والمستثمرين بشكل دائم، مما يزيد من ثقة  .50
 المساهمون بالمصرف وبالتالي زيادة حجم االستثمارات داخل المصرف.

 همية تطبيق مبادئد العينة( ألن قبل جميع العاملين في المصارف)أفرادراك مك  إهنا .53
الحوكمة في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة بغض النظر عن متغير الجنس، المؤهل 
 العلمي، والفئة العمرية وذلك يدل أنه ال توجد للعوامل شخصية أثر كبير في التعاطي معها،

 تطبيق بنودها. وأنها بيئة عمل متجانسة إلى حد كبير، وأن تطبيق مبادئ الحوكمة إلزامي في
بين متوسطات  α ≤ 00005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة ال  .38

مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع  حولتقديرات المبحوثين 
 الجنسمتغير ل غزة تعزى

طات بين متوس α ≤ 00005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة ال  .35
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع  حولتقديرات المبحوثين 

 الفئة العمرية. متغيرل غزة تعزى

بين متوسطات  α ≤ 00005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة ال  .33
لعاملة في قطاع مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية ا حولتقديرات المبحوثين 

 المؤهل العلمي. متغيرل غزة تعزى

بين متوسطات  α ≤ 00005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة ال  .33
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع  حولتقديرات المبحوثين 

 التخصص. متغيرل غزة تعزى

بين متوسطات  α ≤ 00005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة ال  .34
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف االسالمية العاملة في قطاع  حولتقديرات المبحوثين 

 .سنوات الخدمة متغيرل غزة تعزى
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بين متوسطات تقديرات  α ≤ 00005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة  .33
 واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين حوللمبحوثين ا

 .سنوات الخدمةوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تأي أنه 

بين متوسطات تقديرات  α ≤ 00005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة  .33
واقع تطبيق المسئولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين  حولالمبحوثين 

البنك)اإلسالمي العربي، اإلسالمي الفلسطيني( ولقد كانت الفروق لصالح اإلسالمي لمتغير تعزى 
 العربي.

بين متوسطات تقديرات  α ≤ 00005توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة  .33
مدى تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية في المصارف  حولالمبحوثين 

البنك)اإلسالمي العربي، اإلسالمي الفلسطيني( ولقد كانت لمتغير اإلسالمية في فلسطين تعزى 
 الفروق لصالح اإلسالمي العربي.
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 (44جدول )
 النتائج حسب المحوريوضح 

 

 النتيجة المعيار المحور م.

1. 
للمعايير  نتطبيق المسؤولي

 بمستوى ال يقل عن األخالقية
(70 ) % 

رف على توفير دليل مكتوب يحتوي على مجموعة من التعليمات والقيم يساعد في احرص المصت .خالقيات وسلوكيات المهنة داخل المصرفيتوفر دليل مكتوب أل
اإلسالمية باخالقيات وسلوكيات المهنة، ويلتزم به جميع العاملين.تعريف العاملين في المصارف 

التي يتخذها من اإلجررررررررررررررررررررررراءات التقرير السنوي للمصرف يوضح 
  .األخالقياتل ضمان تطبيق دليل أج

التي التقريرررر السرررنوي للمصررررف يشرررتمل علرررى مجموعرررة اإلجرررراءات والخطررروات، وكرررذلك األنشرررطة 
 .وسلوكيات المهنة األخالقياتل تطبيق دليضمان ل من أجالمصرف يتخذها 

2. 

تتصف مجالس إدارة 
المصارف اإلسالمية بالكفاءة 

بمستوى  والنزاهة واإلستقاللية
% ( 70ال يقل عن )

بالغ حرص مجلس االدارة على تفادي المخاطر قدر االمكان واعطاء هذا الموضوع اهتمام ي .يقوم مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة المخاطر
 يتمثل في وجود استراتيجية  واضحة إلدارة المخاطر.

مجلس اإلدارة بإنتظام وفق لضرورات العمل، لتفادي المخاطر قدر المستطاع، ومتابعة ينعقد  .ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا  لضروات العمل
 األعمال أوال  بأول.

 يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة
 .بها سابقال لمؤسسة مصرفية عم

بها ل يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية عم
ويرجع ذلك الن المجلس يتم اختياره من قبل المساهمين وقد يكونوا غير مأهلين وال  سابقا

 يتمتعون بخبرات كبيرة. 
وظيفة تنفيذية في  ئهرئيس المجلس أو أحد أعضال يشغ 

 .سلطة النقدموافقة المصرف دون 
 سلطة النقدموافقة وظيفة تنفيذية في المصرف دون  ئهرئيس المجلس أو أحد أعضال يشغ

 وتغاضي المصرف عن اخذ الموافقات وذلك وفقا  للوائح واالجراءات.

3. 
 
 

تلتزم المصارف اإلسالمية 
العاملة في فلسطين بمبدأ 

 مورفيااالمساءلة مع 

رف أهمية ودور التدقيق والتفتيش ويحرص على ايجاد دائرة مختصة بذلك ضمن ادرك المصت التفتيشوتوجد بالمصرف دائرة مختصة بالتدقيق 
التي من شأنها أن توفر تطبيقا  عادال   كافة الهيكل التنظيمي للمصرف واعطائها الصالحيات

 لمبدأ المساءلة والنزاهة.
.يرأس لجنة المراجعة في المصرف أحد أعضاء مجلس اإلدارة المراجعة أو أحد أعضائها هو عضو بمجلس اإلدارةرئيس لجنة 

4. 
تلتزم المصارف اإلسالمية 
العاملة في فلسطين بمبدأ 

المصرف يلتزم بعرض بياناته المالية على مدقق خارجي ذو 
 وسمعة مهنية محترمةكفاءة 

علررى عرررض بياناترره الماليررة علررى مرردقق خررارجي  يتمتررع بكفرراءة وسررمعة مهنيررة  رفاحرررص المصررت
 عالية.
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يرررررتم اإلفصررررراح للمسررررراهمين عنرررررد وجرررررود ممارسرررررة أو سرررررلوك غيرررررر   اإلفصاح والشفافية
  أخالقي

رف للمساهمين  ويعلمهم عند وجود أو ممارسة سلوك غير أخالقي، وهذا يعزز ثقة افصح المصت
 المساهمين في المصرف. 

5. 

 

اإلسالمية  تطبق المصارف
العاملة في فلسطين قاعدة 

"حماية المستثمرين" والمعاملة 
المتكافئة لام

، ة العامةرات الهيئريحرص المساهمون على حضور اجتماع
ن المراجع الخارجي راالستفسار م، وممارسة حقهم في التصويت
 .عن أمور المصرف المالية

داكهرررم لحقهرررم فررري ممارسرررة يحررررص المسررراهمون علرررى المشررراركة فررري اجتماعرررات الهيئرررة الع امرررة وا 
 .التصويت النتخابات مجلس إدارة المصرف

ة المصالح ررررررررررساهمة  مجموعررررررررررد مررررررررررلدى المصرف التزام بأال تزي
والعائلية )الدرجة األولى والثانية( عن والمشررررررررررررررررررررررررررررررررتركة المرتبطة 

ل تجاوز ذلك يتم الحصول اررررررررري حرررررررروف، %من أسهم المصرف58
  .سلطة النقدن رسبقة مرعلى الموافقة الم

يلتزم  المصارف باللوائح الصادرة من سرلطة النقرد والمتعلقرة برأال تزيرد مسراهمة مجموعرة المصرالح 
% مرن أسرهم المصررف، 10المرتبطة والمشتركة والعائلة من الدرجة األولى والثانية عرن مرا نسربته 
 ويحرص على موافقة سلطة النقد في حال زيادة أسهم هذه المجموعات.

6. 

المصارف اإلسالمية  توفر
العاملة في فلسطين نرام 
تعويضات ومكآفات عادلة 

لمورفياا

مجلس اإلدارة ل يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قب
 ومعروف لدى العاملين

يوفر المصارف نظرام محردد للتعويضرات والحروافز والمكافرآت ويعمرل علرى نشرره وتعريرف العراملين 
 اداء العاملين وانتمائهم الوظيفي للمصرف. به مما سيكون له بالغ األثر في

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

7. 

يوثر تطبيق مبادئ      
الحكومة المؤسسية على 
تحسين أداء المصارف 
اإلسالمية العاملة في 

.فلسطين

الحوكمة  تطبق مبادئ كمؤسسة الثقة المتزايدة في المصرف 
 المصرفاداء المؤسسية لها عالقة وثيقة بتطور مؤشرات 

بأنها سرتعمل علرى تطروير تدرك المصارف أهمية الحكومة المؤسسية وتحرص على تطبيقها وتثق 
 مؤشرات االداء داخل المصرف.

تنظيمي  ووصف وظيفي وتحديد المسؤوليات  هيكل يتوفر 
 .الحوكمةيساهم في تطوير والصالحيات 

وصرف وظيفري محردد ودقيرق لكرل مكونرات الهيكرل التنظيمري و رف هيكرل تنظيمري االمص بتوفر في
 يحدد المسؤليات والصالحيات. 

8. 
مبادئ الحكومة  يوثر تطبيق

المؤسسية على جذب 
في المصارف  االستثمارات

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

تهررتم المصررارف بسرررية المعلومررات الخاصررة بالمسرراهمين والمسررتثمرين، وهررذا يضررمن الخصوصررية، 
 ة المعلومات، ويزيد من ثقة المساهمين.ويحافظ على سري

حظررررر االتجرررررار أو الترررررداول لحسررررراب المطلعرررررين علرررررى الترررررى تكافرررررة تأخررررذ المصرررررارف اإلجرررررراءات حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات 
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اإلسالمية العاملة في 
 فلسطين.

بذلك، وهذا يزيد من ثقة المساهمين ويضمن الخصوصرية ويحرافظ علرى سررية  المعلومات الداخلية الداخلية يزيد من ثقة المساهمين في السوق المالي
 المعلومات.

9. 

تواجه المصارف اإلسالمية  
العاملة في فلسطين عدة 
معوقات في تطبيق مبادئ 

 الحكومة المؤسسية

يوجد ضعف في الوعي اإلستثماري لدى األفراد. .األفرادضعف الوعي االستثماري لدي 

المعلومات الالزمة بالدقة والسرعة المصارف إدارة ال توفر 
 المطلوبة للمستثمرين

في توفير المعلومات الالزمة للمستثمرين. يجود بطء

11. 

سبل تحسين مستوى تطبيق  
مبادئ الحكومة المؤسسية 
في المصارف اإلسالمية 
العاملة في فلسطين

المصرف قرارات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات  رسمي
عمله قبل حدوث مشكالت فيها

تعمرل المصررارف وفرق قرررارات وسياسرات مسررتقبلية تتعلرق بتصررويب مسرارات العمررل وتفرادي حرردوث 
 المشكالت قبل وقوعها. 

عالقته مع المساهمين  لتطوير مجلس اإلدارة خطة يضع
  المستثمرين

وضع الخطط واالستراتيجيات التي تعنى بتطوير العالقة مع المساهمين تهتم المصارف في 
والمستثمرين بشكل دائم مما يساهم في زيادة ثقة المساهمون.
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 توصيات الدراسة
توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات التالية:

التي يجب أن يشتمل التقرير السنوي للمصرف على مجموعة اإلجراءات والخطوات، وكذلك األنشطة  .5
 وسلوكيات المهنة. األخالقياتل ضمان تطبيق دليل من أجالمصرف يتخذها 

 ضرورة تعزيز وتطبيق لقاعدة حماية المستثمرين والمساهمين وتوفير معاملة متكافئة لهم.  .3
 المساءلة ومبدأ اإلفصاح والشفافية في المصارف. ضرورة العمل على تعزيز مبدأ .3
 .ممارسة أو سلوك غير أخالقياي  اإلفصاح للمساهمين عنمواصلة  .4
 التأكيد على اختيار اصحاب الكفاءة ومن يتمتعون بخبرات كبيرة كأعضاء في مجلس اإلدارة . .3

موافقة إال بعد ف رارئيس المجلس أو أحد أعضاؤه وظيفة تنفيذية في المصل شغد على عدم يالتأك .3
 .سلطة النقد

أن ال يترأس لجنة المراجعة في المصرف أحد أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى أن ال يكون أحد  .3
 أعضائها عضوا  بمجلس اإلدارة.

ضرورة ان تقوم المصارف بمراجعة وتطوير الهيكل تنظيمي لالدارات والدوائر واالقسام ويبين العالقات  .0
 لصالحيات.ويحدد المسؤليات وا

 .والحياديةهيكل اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية  ضرورة العمل على تطوير .3

زيادة الوعي اإلستثماري لدى األفراد ووضع الخطط المناسبة التى تعزز من ذلك باالضافة الى إعداد   .58
منشورات توعية،وعقد ندوات توعية.

 المعلومات الالزمة للمستثمرين .العمل على معالجة البطئ الموجود في توفير  .55

ضرورة اخذ المصرف االجراءات المناسبة وتبسيطها بغية تمكين المساهمين من الحصول على ما  .53
 يلزمهم من معلومات.

التأكيد على أهمية قيام المصارف باخذ موافقة سلطة النقد في حال زيادة أسهم مجموعات المصالح بصفته 
 بة العمل المصرفي في فلسطينالجهة المسؤولة عن تنظيم ومراق
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 أواًل: المراجع العربية:

 الكتب العربية: - أ

 جدة.  خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، .الوجيز في طرق البحث العلمي م(.2002األشعري، أحمد.) .1

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

 م.2006،مؤسسة الوراق للنشر ،عماناألردن، ، مناهج البحث العلمي .الحمداني، موفق  .3

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

 .غزة. فلسطين في وتطبيقاتها الرشيد الحكم دارةإ م(.3853) .نافذ المدهون، .3
 المركز: اهلل رام.الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات في اإلصالح عمليةم(.3884) .أحمد دية، أبو .3

  .المسحية والدراسات للبحوث الفلسطيني
  المصارف في الحوكمة تطبيقات(التجارب-المبادئ-المفاهيم) الشركات حماد،طالب،حوكمة .3
 مواجهتها، استراتيجية-العولمة تحديات-بازل لجنة مقررات اإلسالمية المصارف(.3880خصاونة،أحمد.) .0

 الحديث،اربد،عمان. الكتب ،عالم5ط
 الفكر ،دار5الشركات،ط قانون في الحوكمة مبادئ كأحد الشفافية و اإلفصاح(.3853خضر،علي.) .3

  .غزة،فلسطين اإلسالمية، الجامعة مكتبة ،األسكندرية، الجامعي
 .الحديث،إربد،عمان الكتاب ،عالم5اإلسالمية،ط البنوك(.3883خلف،فليح.) .58
 الجامعة ،مكتبة األولى الطبعة فلسطين، في المصارف لحوكمة الفضلى والممارسات القواعد دليل .55

   .3883، غزة،فلسطين اإلسالمية،
 .التقوى،القاهرة،مصر مكتبة 5التطبيق،ط و الفكر بين اإلسالمية المصارف(.3883شحاته،حسين.) .53
 اإلستراتيجي المالي األداء و المؤسسية الحوكمة(.3855،عالء،المشهداني،ايمان.) طالب .53

 .فلسطين اإلسالمية،غزة الجامعة األردن،مكتبة-عمان-التوزيع و للنشر الصفاء دار ،5للمصارف،ط
-تداعياتها-اسبابها-جذورها)الشركات حوكمة و العالمية اإلقتصادية المالية كافي،مصطفى،األزمة .54

 .فلسطين اإلسالمية،غزة، الجامعة ،مكتبة3853التوزيع، و للنشر العربي المجتمع ،مكتبة5ط(أفاقها
 .3858الفساد،مقال، مواجهة في المساءلة و الشفافية و مصلح،عبير،النزاهة .53
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 الدوريات:المجالت و  - ب

 .3853 السنوي العربي،التقرير اإلسالمي البنك .5
 على تطبيقية دراسة: الحوكمة متطلبات لتفعيل الداخلية المراجعة وظيفة أداء الحيزان،فهد،تطوير .3

 ،38القاهرة،العدد التجارة،جامعة التأمين،كلية اإلدارةو و المحاسبة السعودية،مجلة المساهمة الشركات
3880 . 

 ورقة( المضاربة و المرابحة)اإلسالمية الصيغ في التعاقد أطراف بين العالقة حوكمة الرقيبي،جمعة، .3
 .الثاني اإلسالمية المالية الخدمات لمؤتمر مقدمة عمل

 الشركات في منه الوقاية و الفساد ظاهرة مكافحة في دورها تقييم و الحوكمة الشواورة،فيصل،قواعد .4
 ،العدد33والقانونية،المجلد اإلقتصادية للعلوم دمشق جامعة األردنية،مجلة العامة المساهمة
   .3883الثاني،

 الشركات حوكمة ظل في التأمين شركات كفاءة تقدير في الكمية النماذج إبراهيم،رأفت،استخدام .3
 .3883 ،33العدد القاهرة جامعة التجارة كلية ولية،الناشرالمسؤ  و الممتلكات تأمينات على بالتطبيق

 الصمود من عقد: المالية لألوراق فلسطين سوق"فلسطين، في حوكمة الئحة تطوير دياب،نبيل،آفاق أبو .3
 .3883الفلسطيني،فلسطين، المال رأس لسوق األول السنوي الملتقى"التحدي و االنجاز و

 للشركات الجيدة الحوكمة تفعيل في أثرها و المراجعة لجان فعالية تحسين حجازي،وجدي،مؤشرات .3
 .3883سنوية،يوليو، ،ربع35ميدانية،العدد و نظرية دراسة

 بكر أبو ،جامعة MECAS دفاتر في منشور ،بحث نشأة،تطور،آفاق:اإلسالمية خالدي،خديجة،البنوك .0
  .3883، 538-588ص ، األول تلمسان،العدد بلقايد

 للتنمية الدولة وزارة,  افريقيا وشمال وسطاأل الشرق بمنطقة السياسات صالحإ حول حالة دراسات .3
  .3858 – العربية مصر جمهورية داريةاإل
 ،5فلسطين،ط في المصارف لحوكمة الفضلى الممارسات و القواعد دليل الفلسطينية، النقد سلطة .58

3883. 
،بنك اإلستثمار ،محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر،محمديوسف .11

 6112القومي،
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 العلمية:الرسائل  - ج
 دراسة" الحوكمة آليات ضوء في التنافسية القدرة تفعيل في التكاليف بيانات دور3858 األسطل،أحمد، .5

 ماجستير،الجامعة ،رسالة"المالية لألوراق فلسطين سوق في المدرجة الصناعية الشركات على تطبيقية
 . التجارة،غزة،فلسطين اإلسالمية،كلية

 موثوقية على اإلبداعية للمحاسبة السلبي التأثير من الحد في الشركات حوكمة دور3855 عماد، األغا، .3
 . االزهر،غزة ،جامعة منشورة غير ماجستير المالية،رسالة البيانات

 منشور، غير ماجستير دراسة ،"والزكاة الضريبي اإلسالمية البنوك" ،(م3883) محمد لنا الخماش، .3
 .فلسطين نابلس، الوطنية، النجاح جامعة

 غير ماجستير الغربية،رسالة الضفة بلديات في الحوكمة معايير تطبيق مدى3880الداعور،اسالم، .4
 . الخليل الخليل، ،جامعة منشورة

 على انعكاساتها و المحاسبية المعلومات جودة تحقيق في الشركات حوكمة دور3853 الرازق، الشيخ،عبد .3
 رسالة" فلسطين بورصة في المدرجة المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة"السهم سعر

 . فلسطين التجارة،غزة اإلسالمية،كلية ماجستير،الجامعة
 الفضلى الممارسات و للقواعد الفلسطينية الوطنية المصارف تطبيق مدى 3883ممدوح، ، العزايزة .3

 .االسالمية،غزة التجارة،الجامعة منشورة،كلية غير ماجستير رسالة ، فلسطين في المصارف لحوكمة
، دراسرة ماجسرتير على أعمال المصارف اإلسرالمية ةالرقابة التشريعيم(، 6111عليات، أحمد عبد العفو )ال .2

 غير منشور، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
 مجلس عن الصادرة مالية خدمات تقديم على تقتصر التي المؤسسات ادارة لضوابط االرشادية المبادئ .0

 . المالية الخدمات
: اإلسالمية المصارف ربحية في المالي المركز عناصر متغيرات أثر" ،(م3883) أحمد المشهراوي، .3

 ماجستير رسالة ،"3883 إلى 5333 من للفترة فلسطين في اإلسالمية المصارف على تحليلية دراسة
 .فلسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة منشور، غير

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

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

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

 على تطبيقية دراسة"الشركات حوكمة تفعيل في اإلدارية المحاسبة أساليب دور3853 بركة،كامل، .54
 .  التجارة،غزة،فلسطين اإلسالمية،كلية ماجستير،الجامعة رسالة"غزة قطاع في العاملة الصناعية الشركات

 التعاون منظمة لمبادئ وفقا   الفلسطينية المصارف في الحوكمة تطبيق مدى3880 جودة،فكري، .53
 اإلسالمية،كلية ماجستير،الجامعة المصرفية،رسالة للرقابة بازل لجنة مبادئ و التنمية و االقتصادي

 .   ،فلسطين غزة التجارة،
 دراسة"الشركات حوكمة بقواعد الفلسطينية العامة المساهمة الشركات إلتزام مدى3883 حبوش،محمد، .53

 ،رسالة"العامة المساهمة الشركات مدراء و الخارجين المراجعين الداخليين، المراجعين آلراء تحليلية
 .التمويل،غزة،فلسطين و المحاسبة اإلسالمية،كلية ماجستير،الجامعة

 المالية المعلومة و للمحاسبة الدولية للمعايير االنتقال اهمية 3858الحميد،حسياني، عبد .53
IAS/IFRS)) )الجزائر ،جامعة منشورة غير ماجستير رسالة المؤسسات، حوكمة لتفعيل كإطار 

 .،الجزائر3
 التمويل حول دراسي االسالمية،يوم المصارف في الحوكمة3858،نعيمة،عبدي، ثابت ،بن عالل .50

 . الثليجي،االغواط عمار االسالمي،جامعة
 محافظات في الفلسطينية الدخل ضريبة دواائر في الحوكمة معايير تطبيق مدى3858عمرو،بيان، .53

 الخليل ،جامعة منشورة غير ماجستير رسالة األداء، وفاعمية كفاءة زيادة في وأثرها الغربية الضفة
 .،الخليل

 تحسين يرف الداخلية المراجعة وظيفة لجودة المحددة  العوامل 3880 ،محمد كامل سمير ،عيسى .38
 جامعة العلمية للبحوث  التجارة كلية مجلة ،محكم بحث ، تطبيقية دراسة مع-  الشركات حوكمة جودة

 .يناير ،43مجلد5 رقم العدد اإلسكندرية
 قرارات ترشيد في دورها و للمصارف المالية الفوائم في المحاسبي الفصاح و القياس 3883اليقة،روال، .35

 .تشرين،سوريا ،جامعة منشورة غير ماجستير ،رسالة االستثمار
 ماجستير رسالة الحوكمة، مبادئ لتفعي في الداخلية المراجعة إدارات دور 3883ابراهيم، ، نسمان .33

 . ،غزة االسالمية ،الجامعة التجارة منشورة،كلية غير
 باجي جامعة ماجستير، المالي،رسالة السوق استقرار في البنوك حوكمة دور 3883 وهيبة،ناصري، .33

 .التسيير،الجزائر علوم و اإلقتصادية العلوم كلية عنابة، مختار
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 :المراجع اإللكترونية- د

/ http://www.islamicbank.ps ، متوفر من خالل الرابط:الفلسطيني اإلسالمي البنك صفحة .5
 . <83/55/3853>،تاريخ اإلطالع 

موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية متوفر من خالل الرابط  .3
http://www.elcafi.com/wp <:53/3/3853تاريخ اإلطالع> 

 تاريخ ، http://www.acc4arab.com  ، متوفر من خالل الرابط:ن العربشبكة المحاسبي  موقع .3
 <33/80/3853: >اإلطالع

: اإلطالع تاريخ ، http://www.bltagi.com  ، متوفر من خالل الرابط:المصارف اإلسالمية موقع .4
<33/80/3853> 

، http://www.bchaib.net/mas/index.phpمتاح من خالل الرابط:  مقالة للطيب،بلوصيف، .3
 ، > 3853-0-55<تاريخ اإلطالع : 

 تاريخ ، /http://www.kau.edu.sa ، متوفر من خالل الرابط:جامعة الملك عبد العزيز موقع .3
 <83/3/3853: >اإلطالع

 ، http://www.mouhasaba.3oloum.org  ، متوفر من خالل الرابط:المحاسب العربي موقع .3
 <83/3/3853: >اإلطالع تاريخ

 www.Wikipedia.org":  ويكيبيديا" اإللكترونية الحرة الموسوعة موقع .0
: اإلطالع تاريخ ، http://www.pma.ps:  الرابط خالل من متوفر: الفلسطينية النقد سلطة موقع .3

<30/83/3854> 
 المراجعة دار(الوساطة شركات-التأمين شركات-البنوك)المصرفية و المالية الشركات حوكمة مؤتمر .58

 .http://iefpedia.com/arab 3883الرياض،ابريل،  الشرعية،
 متوفر مصر، في تطبيقها لنمط خاصة اشارة مع معاييرها و الحوكمة محددات 3883.يوسف،محمد .55

 .http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc: الرابط خالل منن
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 الجامعة اإلسالمية –دارة أعمال إ ا.د فارس أبو معمر  .5

 الجامعة اإلسالمية  -علوم مالية ومصرفية  د. ياسر الشرفا  .3

 الجامعة اإلسالمية  -دارة أعمال إ د. محمد الفرا  .3

 الجامعة اإلسالمية  -دارة أعمال إ د. يوسف بحر  .4

 الجامعة االسالمية  - منهجية البحث العلمي منار الفراد.   .3

 الجامعة اإلسالمية  -دارة أعمال إ د. سامي أبو الروس  .3

 الجامعة اإلسالمية  -منهجية البحث العلمي  د. وسيم الهابيل  .3

 جامعة األقصى –منهجية البحث العلمي  ا.د رائد الحجار  .0

 الجامعة اإلسالمية    -دارة أعمال إ ا. مازن البلعاوي  .3
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 (2ملحق)
 

 برنامج الدراسات العليا المشترك بين
 أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى

 برنامج القيادة واإلدارة
 

 (2ملحق رقم )

 رسالة تحكيم االستمارة
 

 ,,................................................   حفره اهللسعادة الدكتور  :      

 الموضوع : تحكيم استمارة بحثية 

الماجستير تخصص إدارة أقوم بإعداد رسالة للحصول على باإلشارة للموضوع أعاله يرجى التكرم بالعلم بأنني 

تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في  واقع"دارة والسياسة للدراسات العليا بعنوان كاديمية اإلأوقيادة في 

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بالمساعدة في تحكيم االستمارة البحثية المرفقة  "المصارف اإلسالمية في فلسطين

وفروضها ة وأسئلتها على مشكلة الدراس ات الرسالة التي تحتوي بشكل رئيسبدقة وموضوعية مسترشدا  بمرفق

 .تقييم أفضل لموضوع الدراسة آملين مساعدتنا للوصول إلى 

 

 

 ،،      واالحترام،وتقبلوا خالص التقدير 

 

 

 الباحثة/     

 رنا مصطفى دياب
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 :شخصية بيانات

 الجنس: .1 ذكر                  أنثى

 سنة 43 -33سنة            33 -33سنة             33أقل من الفئة العمرية: .2
.سنة 43أكبر من                              

 بكالوريوسماجستيرفمافوق  دبلومفمادونالمؤهل العلمي: .3

ألكاديمي:التخصص ا .4 علوم مالية ومصرفية       محاسبة اقتصاد ل    إدارة أعما

حدد ..................................................     أخرى

 عدد سنوات الخبرة في العمل المصرفي:  .5

سنة15إلى11سنواتمن10إلى6سنواتفأقلمن5               

سنةفأكثر. 16

 :        الوظيفي سمىالم .2

 مسؤول دائرة التدقيق الداخلي                                                  عاممدير  عضو مجلس إدارة                
                مدير فرع                           مراقبمراقب امتثال                                      

 رئيس قسم التسايالت              رئيس قسم الودائع                    رئيس قسم الحسابات            
           

 .البنك بيانات

  اسم البنك
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 الجزء الثاني : 

 المجال األول مدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المؤسسية:

الفرضية الرئيسة: جميع المصارف اإلسالمية في قطاع غزة تلتزم بتنفيذ مبادئ الحوكمة في المصارف و تتفرع 
 التالية.الفرعية هذه الفرضية إلى الفرضيات من 

 في فلسطين: واقع تطبيق المسؤولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالميةالمحور األول: 















موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .يتوفر دليل مكتوب الخالقيات و سلوكيات المهنة داخل المصرف  .5
بين الموظفين والقيام بالجهد الالزم ل يقوم المصرف بنشر هذا الدلي  .3

 .دهلتعريفهم ببنو
     

ل تضمن تطبيق دلي إجراءاتيتخذ مجلس إدارة المصرف   .3
 .األخالقيات والتزام جميع الموظفين به

     

ل التي يتخذها من أج اإلجراءاتالتقرير السنوي للمصرف يوضح   .4
 .األخالقياتل ضمان تطبيق دلي

     

      يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده.  .3
      .المصرفيتوفر دليل مكتوب الخالقيات و سلوكيات المهنة داخل   .3
بين الموظفين والقيام بالجهد الالزم ل يقوم المصرف بنشر هذا الدلي  .3

 دهلتعريفهم ببنو
     

ل تضمن تطبيق دلي إجراءاتيتخذ مجلس إدارة المصرف   .0
 .األخالقيات والتزام جميع الموظفين به

     

ل التي يتخذها من أج اإلجراءاتالتقرير السنوي للمصرف يوضح   .3
 .األخالقياتل ضمان تطبيق دلي
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 تمتع المسؤولين بمجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واألهلية واإلستقاللية فيمدى المحور الثاني: 
 فلسطين: المصارف اإلسالمية في

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

        .االنتخابات العضاء مجلس االدارة استنادا الى خبراتهم االداريةتقوم   .5
الجمعية العمومية أو خارجها لعضوية مجلس  أعضاءمن  األكفاءترشيح يتم   .3

 .اإلدارة
     

مجلس اإلدارة في مجالس  أعضاءيضع المصرف معايير تحدد عضوية   .3
  .ومصارف  أخرى شركاتإدارات 

     

      .المجلس ذوي مؤهالت علمية مناسبة أعضاء  .4
وظيفة تنفيذية في المصرف دون  ئهرئيس المجلس أو أحد أعضال ال يشغ  .3

 .سلطة النقد موافقة
     

ال يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة   .3
 بها سابقال مصرفية عم

     

في توزيع األعباء بين الوظيفتين التنفيذية ورئاسة مجلس اإلدارة ل يسهم الفص  .3
 بين الموظفين.

     

المجلس لتحقيقه لألهداف اإلستراتيجية ومعايير قياس  وأداء كفاءةيتم تقييم   .0
 األخرى األداء

     

      يطبق مجلس اإلدارة مهامه بمعايير أخالقية عالية.  .3
      يعمل مجلس اإلدارة على أساس من المعلومات الكاملة.   .58
      يعمل مجلس اإلدارة بحيادية ودون تمييز تجاه كافة المساهمين.   .55
      يقوم مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة المخاطر.  .53
      يقوم مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائه.  .53
      الموظفين ومعايير مكافأتهم.يشرف مجلس اإلدارة على كبار   .54
دارة أي تعارض بين مجلس اإلدارة والمساهمين.  .53       يتم رقابة وا 
      يوجد نظم سليمة وفاعلة للرقابة.  .53
      يشرف مجلس اإلدارة على عمليات اإلفصاح واالتصاالت.  .53
      ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا  لضروات العمل.  .50
يقوم مجلس اإلدارة بوضع األهداف واالستراتيجيات والسياسات العامة   .53

 على تطويرها ل للمصرف ويعم
     

بما في ذلك الوصف ، التنظيمي وإقرارهل الهيكل يشرف المجلس على تشكي  .38
 الوظيفي

     

      الهيكل التنظيمي لالدارة مصمم بشكل واضح العضاء مجلس االدارة و الموظفين   .35
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 المحور الثالث: واقع تطبيق المصارف اإلسالمية لمبدأ الرقابة و المساءلة:

 

 

 

 

 

 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يتبنى مجلس اإلدارة إقرار برامج التدريب لكافة المستويات اإلدارية في   .33
ويحرص على تطويرها ذاتهم . مجلس اإلدارة  أعضاءالمصرف بما في ذلك 

 باستمرار.

     

بعناية ويتم اتخاذ يتم دراسة أي مقترح متعلق بإعادة الهيكلة أو التنظيم   .33
 مجلس اإلدارةل القرار داخ

     

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تم استحداث وظيفة مراقب امتثال وفقا للتعليمات المقرة في سلطة   .5
 النقد

     

      التفتيش  وتوجد بالمصرف دائرة مختصة بالتدقيق   .3
      تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية و الكفاءة  .3
يتمتع رئيس الدائرة وموظفيها بالمهارة والخبرات الالزمة لتأدية   .4

 عملهم بكفاءة   
     

لجنة  المراجعة " وفقا لمتطلبات اإلفصاح والشفافية إنشاء " يتم   .3
 وتعليمات سلطة النقد 

     

      رئيس لجنة المراجعة أو أحد أعضائها هو عضو بمجلس اإلدارة  .3
من واجبات  لجنة المراجعة االساسية التأكد من أن التقارير التي   .3

 يصدرها المصرف تعبر عن حقيقة مركزة
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المحور الرابع:  واقع تطبيق  المصارف اإلسالمية في فلسطين لمبدأ األفصاح و الشفافية عن 
 :المعلومات

 

 

 

 

 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .مسؤولية اإلفصاح تقع أساسا على مجلس اإلدارة وإدارته التنفيذية  .5
إضافة إلى ، ذات األهمية النسبيةيتم اإلفصاح عن جميع المعلومات   .3

ل تلك التي حددها  القانون في الوقت المناسب وبما يضمن وصو
  .المعلومة إلى جميع أصحاب المصالح

     

كفاءة المصرف يلتزم بعرض بياناته المالية على مدقق خارجي ذو   .3
 .وسمعة مهنية محترمة

     

      .مهمتهألداء يتميع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة   .4
ل نشر المعلومات الخاصة بهيكل يحافظ مجلس اإلدارة من خال  .3

أعضاء من أسهم  جزء وتسهيالت ذوي الصلة وبيع أي ل رأس الما
  .مجلس اإلدارة على مصالح صغار المالّك

     

      يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير أخالقي.   .3
      عناصرالمخاطر الجوهرية المتوقعة.يتم اإلفصاح عن   .3
ظهار فاعليته وقوته.  .0       يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية وا 
يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين وكيفية   .3

 اختيارهم. 
     

يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا  باإلضافة إلى اإلفصاحات   .58
 اإلجبارية.

     

يتضمن التقرير السنوي للمصرف، بيان لمدى تطبيق المصرف   .55
لمبادئ الحوكمة والتزامه بالممارسات المثلى لمعايير الحوكمة ووفقا  

 لدليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد. 
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في  المتكافئة لهم تطبيق قاعدة "حماية المسثمرين و المساهمين " و المعاملةالمحور الخامس: واقع 

 المصارف اإلسالمية في فلسطين:

 

 

 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

أعضاء ل المساهمون وحدهم هم أصحاب الحق في تعيين وفص  .5
 المصرفل والتصرف في أصول وزيادة رأس الما، مجلس اإلدارة

     

الخارجي عن أمور يحق ألي مساهم االستفسار من المراجع   .3
 ل االجتماع السنوي للهيئة العامةالمصرف خال

 

     

المصرف ملتزم بالمعاملة العادلة مع جميع المساهمين مع ضمان   .3
المصرف لبعض المساهمين دون ل عدم تسريب المعلومات من داخ

 غيرهم طالما لم يتم اإلفصاح عن هذه المعلومات .

     

يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص الطبيعي واالعتباري بأال   .4
%، وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة 58يزيد عن 

 المسبقة من سلطة النقد. 

     

 المصالح ةرمجموع  ساهمةرم درتزي بأال التزام المصرف لدى  .3
 عن والثانية( األولى )الدرجة والعائلية والمشتركة المرتبطة

 على لالحصو يتم ذلك تجاوز لارح يروف ،المصرف أسهم %من58
 .النقد سلطة نرم سبقةرالم الموافقة

     

صرف  ررالم  سيرمؤس صصرح رلتق أالرب التزام المصرف لدى  .3
 الباقي ويطرح ل،الما رأس نرر% م38 نررع دررتزي وال% 38نررع

 .العاملالكتتاب 

     

 رأس زيادة ،المجلس أعضاء لوفص تعيين في الحق العامة للهيئة  .3
 .المصرفل  أصو في التصرف ل،الما

     

 ،العامة ةرالهيئ اتراجتماع حضور على المساهمون يحرص  .0
 الخارجي المراجع نرم االستفسار ،التصويت في حقهم وممارسة

 .المالية المصرف أمور عن
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بنرام تعويضات ومكافآت يتصف  المصارف اإلسالمية في فلسطينتمتع المحور السادس: مدى 
 :بالشفافية والعدالة

 

 المجال الثاني: اثر تطبيق المصارف اإلسالمية في فلسطين للحوكمة:

 في فلسطين: و فعال لحوكمة المصارف اإلسالميةتأثير وجود نرام محكم مدى المحور األول: 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

مجلس اإلدارة ل يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قب  .5
 ومعروف لدى العاملين

     

      والحياديةهناك هيكل اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية   .3
ل من خالل عادل يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس  اإلدارة بشك  .3

 المجلس المشكلة بقرار من لجنة" المكافآت والتعويضات " 
     

لجنة ذات ل يتم إقرار المكافآت والبدالت للموظفين من خال  .4
 والكفاءةصالحية تتصف بالنزاهة 

     

      مهمتهيتميع المدقق الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء   .3
ل نشر المعلومات الخاصة بهيكل يحافظ مجلس اإلدارة من خال  .3

أعضاء من أسهم  جزء وتسهيالت ذوي الصلة وبيع أي ل رأس الما
 مجلس اإلدارة على مصالح صغار المالّك 

     

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

المؤسسية دورا مهما في تجنيب  المصرف الحوكمة يلعب تطبيق مبادئ   .5
 مخاطر التعثر.

     

المالي ل  من فاعلية  اتخاذ القرار وتجنب الفشالحوكمة يزيد تطبيق   .3
 واإلداري.

     

و يعزز ضمان تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية يشعر المساهمين بالثقة   .3
 حقوقهم.

     

المؤسسية لها الحوكمة  تطبق مبادئ كمؤسسة الثقة المتزايدة في المصرف   .4
 المصرف.اداء عالقة وثيقة بتطور مؤشرات 
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 المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على جذب اإلستثمارات:المحور الثاني: أثر تطبيق الحوكمة في 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يتمتع المصرف بميزة تنافسية ملموسة عن منافسيه نتيجة لتطبيق مبادئ   .3
 وقواعد الحوكمة المؤسسية.

     

 مصالح تحقيق ضمان مع المسئوليات دتحد واضحةت تشريعا تتوفر  .3
المدرجة. المؤسسات في الجمهور  

     

المؤسسات.الحوكمة ألداء  جوانب كافة يضبط لفعا تنظيمي إطار يتوفر  .3         
 والصالحيات  المسؤوليات وتحديد وظيفي ووصف  تنظيمي هيكل يتوفر  .0

الحوكمة. تطوير في يساهم  
     

 وطريقة مهني بأسلوب بواجبها السوق في  والرقابية اإلشرافية الهيئات تقوم  .3
الحوكمة. متطلبات لتنفيذ موضوعية  

     

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى وجود المنافسة الكاملة في السوق المالي و   .5
 ذلك بتوفير عدد كبير من المستثمرين، ويقلل من فرص نشوء االحتكار.

     

      يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى عمق واتساع السوق المالي.  .3
      السوق.في المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى زيادة ثقة المؤسسات   .3
حظر االتجار أو التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية يزيد من   .4

 ثقة المساهمين في السوق المالي.
     

توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة وموافقتهم على   .3
 أي تغيرات في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة في السوق المالي.

     

احترام حقوق األطراف ذات الصلة أو المصلحة في الشركة كما حددها   .3
 القانون يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بهذه المؤسسات.

     

توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس   .3
 اإلدارة يزيد درجة الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي.

     

يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى ضمان الطمأنينة للمستثمرين وحملة األسهم   .0
 على تحقيق عائد مناسب الستثماراتهم.

     

   المستثمرين عالوة أو زيادة ألسهم الشركات التي يعتبرونها ذات نظمقد يدفع   .3
 حوكمة مؤسسية. 
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المحور المجال الثالث:المعوقات التي تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين وسبل تحسيناا: 
 :األول:أهم التحديات و المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية

 

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

 

 

  

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      لسوق الماليا في المدرجة الشركات لدي واللوائح القوانين وضوح عدم    .5
        الخاص. القطاع الشركات إدارة علي اإلفراد ملكية سيطرة   .3
 أعضائها التزام ضمان  متابعه  الحكومية غير المؤسسات دور في غياب    .3

    مهنيًا وأخالقيا
     

 الشركات علي الرقابة في دورها وضعف الداخلية الرقابة أجهزة كفاءة عدم   .4
   المدرجة.

     

                    األفراد. االستثماري لدي الوعي ضعف   .3
 المطلوبة بالدقة والسرعة الالزمة المعلومات المصارف إدارة توفر ال  .3

 للمستثمرين.
     

        الحوكمة. تطبيق علي القدرة من يحد سليم لبشك المراجعة مهنة تنظيم عدم  .3
      للمستثمرين. والموضوعية الثقة للمصرف المالية التقارير توفر ال  .0

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

      اإلدارة خطة لدى مجلس لتطوير عالقته مع المساهمين المستثمرين.   .5
      لدى مجلس اإلدارة رسالة محددة وواضحة في أعمالها.  .3
      لدى المصرف خطة بعيدة المدى لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للزبائن.  .3
      لدى المصرف خطة ثالثية أو خماسية لتطوير أعمالها.  .4
يتخذ المصرف قرارات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات عملها قبل   .3

 حدوث مشكالت فيها. 
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 (3ملحق رقم )

 تسهيل مهمة باحث

 



123 
 

 (4ملحق )

 بعد التحكيم –االستبانة النهائية 

 شخصية. بيانات

 الجنس: .7 ذكر                  أنثى

 سنة 43 -33سنة            33 -33سنة             33أقل من الفئة العمرية: .1
.سنة 43أكبر من                              

 بكالوريوسماجستيرفمافوق  دبلومفمادونالمؤهل العلمي: .1

 ألكاديمي:التخصص ا .10

  علوم مالية ومصرفية       محاسبة اقتصاد         ل    إدارة أعما
.........حدد ..................................................     أخرى

 عدد سنوات الخبرة في العمل المصرفي:  .11

ةسن15إلى11سنواتمن10إلى6سنواتفأقلمن5               

سنةفأكثر. 12

 :        الوظيفي سمىالم .12

 مورف            مراقب             ئيس قسمر      مدير         
                                                        

 .البنك بيانات

  اسم البنك

 



124 
 

 المؤسسيةمدى التزام المصرف بقواعد الحوكمة المجال األول: 

 الفرضية الرئيسة: جميع المصارف اإلسالمية في قطاع غزة تلتزم بتنفيذ مبادئ الحوكمة في المصارف

 ويمكن قياس هذه الفرضية من خالل المحاور التالية:
 المحور األول: واقع تطبيق المسؤولين للمعايير األخالقية في المصارف اإلسالمية في فلسطين

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

يتوفر دليل مكتوب الخالقيات وسلوكيات المهنة داخل المصرف. -5

بين الموظفين والقيام بالجهد الالزم ل يقوم المصرف بنشر هذا الدلي -3
 ده.لتعريفهم ببنو



األخالقيات ل تضمن تطبيق دليإجراءات يتخذ مجلس إدارة المصرف  -3
 والتزام جميع الموظفين به.



ضمان ل التي يتخذها من أجاإلجراءات التقرير السنوي للمصرف يوضح  -4
 األخالقيات.ل تطبيق دلي



 يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده. -3

 واإلستقاللية في المصارف اإلسالمية في فلسطينمجلس اإلدارة بالكفاءة والنزاهة واألهلية أعضاء المحور الثاني: مدى تمتع 
موافق  الفقرة الرقم

بشدة

غير مترددموافق
موافق

غير موافق 
بشدة

 الى خبراتهم االدارية.   عضاء مجلس االدارة استنادا  يتم انتخاب أ -5

الجمعية العمومية أو خارجها لعضوية أعضاء من األكفاء ترشيح يتم  -3
 مجلس اإلدارة.



مجلس اإلدارة في مجالس أعضاء يضع المصرف معايير تحدد عضوية  -3
 ومصارف  أخرى.شركات إدارات 



وظيفة تنفيذية في المصرف دون  ئهرئيس المجلس أو أحد أعضال يشغ -4
 سلطة النقد.موافقة 



يضم المجلس بين أعضائه من تسبب في إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة  -3
 .بها سابقا لمصرفية عم



يقوم مجلس اإلدارة بوضع األهداف واالستراتيجيات والسياسات العامة  -3
 .على تطويرهال للمصرف ويعم



المجلس لتحقيقه لألهداف اإلستراتيجية ومعايير كفاءة وأداء يتم تقييم  -3
 .األخرىاألداء قياس 
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موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

موافق غير 
 بشدة

 يقوم مجلس اإلدارة بوضع إستراتيجية إلدارة المخاطر. -0

 يقوم مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائه. -3

دارة أي تعارض بين مجلس اإلدارة والمساهمين. -58  يتم رقابة وا 

 يعمل مجلس اإلدارة على أساس من المعلومات الكاملة. -55

 اإلدارة بحيادية ودون تمييز تجاه كافة المساهمين.يعمل مجلس  -53

 يشرف مجلس اإلدارة على كبار الموظفين ومعايير مكافأتهم. -53

 يشرف مجلس اإلدارة على عمليات اإلفصاح واالتصاالت. -54

 ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقا  لضروات العمل. -53

بما في ذلك ، التنظيمي وإقراره كلالهي كيليشرف المجلس على تش -53
 .الوصف الوظيفي



 المصارف اإلسالمية  في تطبيق مبدأ المساءلة المحور الثالث: واقع

موافق  الفقرة الرقم
بشدة

غير مترددموافق
موافق

غير موافق 
بشدة

 .تم استحداث وظيفة مراقب امتثال وفقا للتعليمات المقرة في سلطة النقد -5

 .التفتيشوتوجد بالمصرف دائرة مختصة بالتدقيق  -3

 .تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية و الكفاءة -3

عملهم يتمتع رئيس الدائرة وموظفيها بالمهارة والخبرات الالزمة لتأدية  -4
 .بكفاءة



وتعليمات لجنة  المراجعة " وفقا لمتطلبات اإلفصاح والشفافية إنشاء " يتم  -3
 .سلطة النقد



 .رئيس لجنة المراجعة أو أحد أعضائها هو عضو بمجلس اإلدارة -3

من واجبات  لجنة المراجعة االساسية التأكد من أن التقارير التي يصدرها  -3
 .المصرف تعبر عن حقيقة مركزة



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

موافق  الفقرة الرقم
بشدة

غير مترددموافق
موافق

غير موافق 
بشدة

 على مجلس اإلدارة وإدارته التنفيذية. مسؤولية اإلفصاح تقع أساسا  -5

إضافة إلى تلك ، المعلومات ذات األهمية النسبيةيتم اإلفصاح عن جميع  -3
المعلومة ل التي حددها  القانون في الوقت المناسب وبما يضمن وصو

 إلى جميع أصحاب المصالح.



كفاءة المصرف يلتزم بعرض بياناته المالية على مدقق خارجي ذو  -3
 وسمعة مهنية محترمة.
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 مهمته.باالستقاللية الالزمة ألداء ع المدقق الخارجي تيتم -4

رأس  كلنشر المعلومات الخاصة بهيل يحافظ مجلس اإلدارة من خال -3
مجلس أعضاء من أسهم جزء وتسهيالت ذوي الصلة وبيع أي ل الما

 اإلدارة على مصالح صغار المالّك.



 يتم اإلفصاح للمساهمين عند وجود ممارسة أو سلوك غير أخالقي. -3

 المخاطر الجوهرية المتوقعة. يتم اإلفصاح عن عناصر -3

ظهار فاعليته وقوته -0  .يتم اإلفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية وا 

 يتم اإلفصاح عن مكافأة مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين. -3

 اإلجبارية. يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا  باإلضافة إلى اإلفصاحات -58

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

موافق  الفقرة الرقم
بشدة

غير مترددموافق
موافق

غير موافق 
بشدة

 يحق ألي مساهم االستفسار من المراجع الخارجي عن أمور المصرف -5
 .ل االجتماع السنوي للهيئة العامةخال



المصرف ملتزم بالمعاملة العادلة مع جميع المساهمين مع ضمان عدم  -3
المصرف لبعض المساهمين دون غيرهم ل تسريب المعلومات من داخ

 .طالما لم يتم اإلفصاح عن هذه المعلومات



واالعتباري بأال يزيد يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص الطبيعي  -3
%، وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة المسبقة من 58عن 

 سلطة النقد.



ة المصالح المرتبطة رساهمة  مجموعرد مرلدى المصرف التزام بأال تزي -4
%من أسهم 58والعائلية )الدرجة األولى والثانية( عن والمشتركة 
ن رسبقة مرعلى الموافقة المل الحصوتجاوز ذلك يتم ل اري حروف، المصرف

 سلطة النقد.



% 38نررصرف  عررسي  المرصص مؤسرحرل أال تقرلدى المصرف التزام ب -3
 العام.لالكتتاب ويطرح الباقي ل، ن رأس المارر% م38ن ررد عرروال تزي



ل، زيادة رأس الما، المجلسل أعضاء للهيئة العامة الحق في تعيين وفص -3
 المصرف.ل  في أصو التصرف



وممارسة ، ة العامةرات الهيئريحرص المساهمون على حضور اجتماع -0
ن المراجع الخارجي عن أمور راالستفسار م، حقهم في التصويت
 المصرف المالية.
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دلةاالمحور السادس: مدى تمتع المصارف اإلسالمية في فلسطين بنرام تعويضات ومكافآت ع

موافق  الفقرة الرقم
بشدة

غير مترددموافق
موافق

غير موافق 
بشدة

مجلس اإلدارة ومعروف ل يوجد نظام تعويضات ومكافآت معتمد من قب -5
 لدى العاملين



 والحياديةهناك هيكل اجور واضح يتسم بالعدالة و الموضوعية  -3

لجنة" ل من خالل عادل مجلس  اإلدارة بشك اءيتم تحديد مكافآت أعض -3
 المجلسالمشكلة بقرار من فآت والتعويضات" كاالم



لجنة ذات صالحية ل فآت والبدالت للموظفين من خالكايتم إقرار الم -4
 كفاءة.تتصف بالنزاهة وال



رأس  كلنشر المعلومات الخاصة بهيل يحافظ مجلس اإلدارة من خال -3
مجلس أعضاء من أسهم  جزء وتسهيالت ذوي الصلة وبيع أي ل الما

 .اإلدارة على مصالح صغار المالّك



المصارف اإلسالمية في فلسطينالحوكمة على أداء تطبيق  دورالمجال الثاني: 

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

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

المؤسسية دورا مهما في تجنيب  المصرف الحوكمة يلعب تطبيق مبادئ  -5
 مخاطر التعثر.



المالي ل  من فاعلية  اتخاذ القرار وتجنب الفشالحوكمة يزيد تطبيق  -3
 واإلداري.



و يعزز ضمان المؤسسية يشعر المساهمين بالثقة  كمةتطبيق قواعد الحو -3
 حقوقهم.



المؤسسية الحوكمة  تطبق مبادئ كمؤسسة الثقة المتزايدة في المصرف  -4
 .المصرفاداء لها عالقة وثيقة بتطور مؤشرات 



المسئوليات مع ضمان تحقيق مصالح د واضحة تحدت تتوفر تشريعا -3
 .المدرجةالمؤسسات الجمهور في 



 .الحوكمة ألداء المؤسساتجوانب كافة يضبط ل يتوفر إطار تنظيمي فعا -3

والصالحيات تنظيمي  ووصف وظيفي وتحديد المسؤوليات  هيكل يتوفر  -3
 .الحوكمةيساهم في تطوير 



تقوم الهيئات اإلشرافية والرقابية  في السوق بواجبها بأسلوب مهني  -0
 .الحوكمةلتنفيذ متطلبات موضوعية وطريقة 
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 :أثر تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين على جذب اإلستثمارات:نيالمحور الثا
موافق  الفقرة الرقم

بشدة

غير مترددموافق
موافق

غير موافق 
بشدة

المالي يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى وجود المنافسة الكاملة في السوق  -5
 وذلك بتوفير عدد كبير من المستثمرين، ويقلل من فرص نشوء االحتكار.



 يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة إلى عمق واتساع السوق المالي. -3

المعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلى زيادة ثقة المؤسسات المدرجة  -3
 في السوق.



التداول لحساب المطلعين على المعلومات الداخلية يزيد حظر االتجار أو  -4
 .من ثقة المساهمين في السوق المالي



توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة وموافقتهم  -3
 على أي تغيرات في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة في السوق المالي.



الصلة أو المصلحة في الشركة كما حددها احترام حقوق األطراف ذات  -3
 القانون يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بهذه المؤسسات.



توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء  -3
 مجلس اإلدارة يزيد درجة الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي.



إلى ضمان قدر مالئم من الطمأنينة يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة  -0
 للمستثمرين وحملة األسهم على تحقيق عائد مناسب الستثماراتهم.



قد يدفع المستثمرين عالوة أو زيادة ألسهم الشركات التي يعتبرونها ذات  -3
 نظم حوكمة مؤسسية.



وسبل تحسينااالمجال الثالث:المعوقات التي تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين 

 المحور األول:أهم التحديات و المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية
موافق  الفقرة الرقم

بشدة

غير مترددموافق
موافق

غير موافق 
بشدة

 .لسوق الماليالمدرجة في االشركات عدم وضوح القوانين واللوائح لدي  -5

 القطاع الخاص.  الشركات اإلفراد علي إدارة ملكية سيطرة  -3

الداخلية وضعف دورها في الرقابة علي الرقابة أجهزة كفاءة عدم  -3
 المدرجة.  الشركات 



 األفراد. ضعف الوعي االستثماري لدي  -4

المعلومات الالزمة بالدقة والسرعة المطلوبة المصارف ال توفر إدارة  -3
 للمستثمرين.



سليم يحد من القدرة علي تطبيق  كلعدم تنظيم مهنة المراجعة بش -3
 الحوكمة.



 الثقة والموضوعية للمستثمرين.للمصرف ال توفر التقارير المالية  -3



129 
 

المحور الثاني: سبل تحسين مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف اإلسالمية

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  متردد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 عالقته مع المساهمين المستثمرين. لتطوير مجلس اإلدارة خطة يضع -5

 رسالة مجلس اإلدارة محددة وواضحة في أعمالها. -3

 لدى المصرف خطة بعيدة المدى لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للزبائن. -3

المصرف قرارات مستقبلية فيما يتعلق بتصويب مسارات عمله قبل  رسمي -4
 حدوث مشكالت فيها.
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 (5) ملحق
 الدراسات الفلسطينيةمصفوفة  

 

 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة اسم الباحث م.

عماد األغا   .1
 (م2111)

حوكمةةةةة الشةةةةركات فةةةةي  دور
الحةةةةد مةةةةن التةةةةأثير السةةةةلبي 

اإلبداعيةةةةة علةةةةى للمحاسةةةةبة 
 موثوقية البيانات المالية

  وجرررود دور لتطبيرررق حوكمرررة الشرررركات ذو
داللررررررررة إحصررررررررائية عنررررررررد مسررررررررتوى داللررررررررة 

( فررررري الحرررررد مرررررن الترررررأثير السرررررلبي 0.05)
للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات 

 المالية  .
  هنررررراك دور للمبررررراديء المختلفرررررة لحوكمرررررة

الشررررركات فرررري الحررررد مررررن التررررأثير السررررلبي 
للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات 

 .المالية
 

  ضرورة متابعة أسباب حدوث االنهيارات
المالية السرريعة للبنروك العالميرة، والعمرل 

دئ حوكمرررررة علرررررى تعرررررديل وتطررررروير مبرررررا
 نهيارات.الشركات للحد من تلك اال

  حرررررررث البنررررررروك علرررررررى األهتمرررررررام الكرررررررافي
 بمفهوم حوكمة الشركات.

 المحاسرررررررربية  تركيررررررررز الجهررررررررات ضرررررررررورة
المختلفرررررة علرررررى إيجررررراد اآلليرررررات الكفيلرررررة 
بتعزيرررز ورفرررع السرررلوك األخالقررري لررردورها 

 الكبير في تقليل المخاطر.

بيان عمرو   .2
 م(2111)

 الحوكمة معايير تطبيق مدى
 فةي الةدخل ضريبة دواائر في

 الغربيةةةةةة الضةةةةةفة محافرةةةةات
  كفةةةةةاءة زيةةةةةادة فةةةةةي وأثرهةةةةةا
 األداء وفاعمية

 معايير بررررررين  قوية ارتباط عالقة هناك نا
 والكفرراءة الفاعلية وبررينجهة  الحوكمررة مررن

 لمعام لخال من وذلك ،أخرىجهررررة  من
 لمعام أشار حيث بيرسون االرتبرررررررررررررررررررررررراط

بين (  1.81)الررررررررررررررررررررررررى  بيرسون رتباطاال
 الحوكمة.و الكفاءة

  دوائر   في والفاعليةحقيررررررررررررق الكفرررررررررررراءة ت
تطبيق  يتطلب  الفلسطينية لالدخ ضررررريبة
 .واحدةكحزمة  الحوكمة معايير

 دليررل وتوفير  الحوكمررة، بمعايير االلتزام
 المناسبة واالقتصادية السياسية البيئررررررررررررررة

 لتطبيقها.  لالدخضريبة  دوائر في
 للحوكمررررررة  عملي لدلي توفير على لالعم

فررري المؤسسرررات بشرررفافية ونزاهرررة وعادلرررة 
 ومسؤولية اخالقية .

  زيادة عدد الدورات التدريبية لزيادة مقردرة
ي التعامرررررررل مرررررررع معرررررررايير المررررررروظفين فررررررر

 الحوكمة.

 مدوح م  .3
 م(2119)العزايزة 

 المصةةةةةةةارف مةةةةةةدى تطبيةةةةةةق
 للقواعةةد الوطنيةةة الفلسةةطينية

 الفضلى الممارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات و
المصةةةةةةةارف فةةةةةةةي  لحوكمةةةةةةةة
 فلسطين

 
 

  التزام المصارف الفلسطينية ضررررررررررررررررررررررررورة
الصادرة  الحوكمررررررةادات رررررررايير وإرشررررررربمع

ل اهتمام من قب ، ووجررررررررررودعن سلطة النقد
صارف ررررررررررررررك المررررررررررررررالقائمين على إدارة تل

 إلدراكهرررررمنتيجة  الحوكمرررررةبتطبيق معايير 
 .ل تطبيقهاللمزايا التي تتحقق حا

 حوكمررررررررررررررررررررررررررررررةل اإلسراع في إصدار دلي 
اللجنة الوطنية ل من قب الشرررررررررررررررررررررررررررررررررركات

 للحوكمة. 
  وتعزيزها.  الحوكمةنشر ثقافة 
  إلزام المصارف تضمين تقريرها

يستعرض فصرررررررررررررررال ملحقرررررررررررررررا منالسنوي 
  .في المصرف الحوكمةوضع 

 في  كيررررررةالمعايير األخالقية والسلول جع
نها كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومرتبة أعلى من االهتمام 

األساس في الرقي بالعنصر البشري 
 والمؤسسة.
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ماجد أبو حمام   .4
 م(2119)

 الحوكمةاثر تطبيق قواعد 
على على  اإلفصاح  

المحاسبي وجودة التقارير  
 المحاسبي وجودة التقارير

 المالية

  قد ساهم   الحوكمرررررررررررررررررررررررررةأن تطبيق قواعد
في تعزيز دور اإلفصاح  كبيررررررررررل شكررررررررررب

، كمرررررررراالمحاسبي وجودة التقارير المالية  
ل انعكس بشك الحوكمرررررةة ررررررأن تطور ثقاف

الشرررررررررررررركات تحسين موقع  علرررررررررررررىرئيسي 
 .استمراريتها

 ل يم  إداري ومهني متكامررررررررررتنظ  إنشررررررررراء
على يقوم أسس مصداقية  مجلس 

  .التنفيذييناء  اإلدارة  والمدر

  ضرورة تعميق المفاهيم واإللتزام
ا منظمة رررررررررررررضت بهررررررررررررري قرررررررررررربالقواعد الت

ل التعاون االقتصادي والتنمية من خال
التأهليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة عقد الدورات التدريبية 

 ة.  رالالزم
 على متابعة تحديث وتطوير ررررررررررررررررررررررل العم

 . الحوكمةالتطبيقات السليمة  لقواعد 

 صة مشكله ررررررررررضرورة قيام لجنة متخص
لهذا الغرض بمتابعه تطبيقات مبادئ 

والضوابط المرتبطة  الحوكمررررررررررةوقواعد 
 بها.

ابراهيم نسمان   .5
 م(2119)

المراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دور إدارات  
مبادئ ل في تفعيالداخليةةةةةةةةةةة 

 الحوكمة

  األخالقي للميثررررررراق  كبيررررررررا   ا  تأثيرأن هناك
 المصارف  حوكمةعلى للمراجعة الداخلية 

 يساهم المراجعررة الداخليررة معايير يررر  ورررتط
في الحوكمرررررررررررررة رئيسي في تحسين ل بشك

، من األهدافالعديررررد از رررررإلنجالمصررررارف 
يجب أن اعمرررال الحوكمرررة تنفيذ ولضرررمان 
والمهنررررررررررررررررررررري اإلداري التنظررررررررررررررررررررريم يتواجد 

لى وجود عل يشتمالمتكامررررررررررررررررل والررررررررررررررررذي 
وإدارة ولجنررررررررة المراجعررررررررة مجلس اإلدارة 

المخراطر إدارة المراجعة الداخليرة  ولجنرة 
 ل .جانب وظيفة مراقبة االمتثاإلى 

 المفرررررررراهيم والمبرررررررراديء  قرررررررررضرورة تعمي
المعرررررررررررررايير الدوليرررررررررررررة قضت بها التررررررررررررري 

المررراجعين  كافررةللمراجعررة الداخليررة لرردى 
الرررررررررررررررررردورات عقد ل من خالالررررررررررررررررررداخلين 
على ليرررة الالزمرررة والعمرررل التدريبيرررة التأهي
وتطررررررررررررررروير التطبيقررررررررررررررررات متابعة تحديث 

 السلمية لمعايير المراجعة الداخلية .
 ل من قبل العنايررررررررة الكاملررررررررة ضرورة بذ

ل الترررزام  في مجاالنقرررد الفلسرررطينية سلطة 
الحوكمرررررررررررة بمبادئ وقواعد المصرررررررررررارف 

 والتعليمات الصادرة عنها.
  الحوكمرة مفهوم وثقافة  ى نشررعلالعمل

العالقررررررررة، ذات  كافررررررررة ألطرررررررررافا لرررررررردى
النشررررررررات والتعليمرررررررات   التررررررري وإصدار 

الحوكمررررة، وااللتررررزام تعكس دور وأهمية 
المصررررررررررررررررررررررررررررررررارف بقواعدها ومبادئها في 

 بفلسطينالعاملة 

 أبو موسري  .6
 م(2111)

حوكمةةةةةة الشةةةةةركات و أثرهةةةةةا 
علةةى كفةةاءة سةةوق فلسةةطين 

 لألوراق المالية.
 

  ان الشرررركات المدرجرررة فررري السررروق المرررالي
تلتررررررزم بتطبيررررررق بعررررررض مبرررررراديء حوكمررررررة  

 الشركات التزام جزئيا.
  ان اإلطار القانوني والرقابي المنظم لعمرل

  المسررررتثمرين نشررررر ثقافررررة الحوكمررررة لرررردى
 والمراجعين والشركات ذات العالقة.

 عررداد الئحررة الحوكمررة فرري إسررراع فرري اإل
 فلسطين لضبط عمل الشركات.
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السوق المالي الفلسطيني يتالئم الى درجة  
 معقولة مع مباديء حوكمة الشركات.

  وجررود عالقررة طرديررة بررين تطبيررق مبرراديء
 .حوكمة الشركات وكفاءة السوق المالي

 م(2111) جودة  .7

مةةةةةةةةدى تطبيةةةةةةةةق مبةةةةةةةةادىء 
الحوكمةةةةةة المؤسسةةةةةية فةةةةةةي 
المصةةةارف الفلسةةةطينية وفقةةةا 
لمبةةاديء لجنةةة بةةازل للرقابةةة 

 المصرفية.

  ان بنرررررررررك فلسرررررررررطين يطبرررررررررق مبررررررررراديء
 مرتفعة .الحوكمة بدرجة 

  تطبيررق مبررراديء الحوكمرررة يرررؤثر إيجابيرررا
 على مؤشرات أداء البنك.

  تطرروير تعليمررات سررلطة النقررد الفلسررطينية
في مجال الحوكمة المؤسسية مرن خرالل 
اعتمرررررررراد نمرررررررروذج الحوكمررررررررة المؤسسررررررررية 
المقترررررح كإطررررار عمررررل ملررررزم للمصررررارف 

 الفلسطينية .
  اسرررررررتحداث مجلرررررررس إدارة البنرررررررك للجنرررررررة

المخراطر تكرون مهمتهررا المختصرة برإدارة 
تحديررررررد وتصررررررنيف المخرررررراطر التشررررررغيلية 
ومخرررراطر السرررروق ورسررررم اإلسررررتراتيجيات 
الخاصررة بالتعامررل مررع كررل نرروع مررن هررذه 

 المخاطر.

 الداعور  .8
 م(2111)

مدى تطبيق معايير الحوكمة 
 في بلديات الضفة الغربية

  تطبيرررررررق معرررررررايير الحوكمرررررررة فررررررري بلرررررررديات
 كانت متوسطة.الضفة الغربية 

  النتيجرررة المتوسرررطة لتطبيرررق معرررايير وهرررذه
الحوكمرررة الجيررردة جررراءت نتيجرررة انتخابرررات 

مجالس البلدية التي اجريت فري معظرم 11
 بلديات الضفة.

 الحوكمررررة ثقافة ضرررررورة االهتمررررام بنشررررر 
 الضررررررفة بلديات لرررررردى وتعزيزها الجيررررردة
 .الغربية

  ضررررررررورة وجرررررررود هيئرررررررة حكوميرررررررة تعنررررررري
بمتابعرررررررررررة وممارسرررررررررررة وتنفيرررررررررررذ معرررررررررررايير 

 الحوكمة.
  اشررررراك الجمهررررور فرررري قرررررارات البلررررديات

 وفعالياتها.

 الدراسات العربية :ثانيا
 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة اسم الباحث م.

9.  

 دقاعو  أبو
م(2111)

 أثةةر لقيةةاس مقتةةرح إطةةار

 الشةةةفافية أبعةةةاد ممارسةةةة
 تطةوير محةاور فةي اإلداريةة

 .األعمال



 فري ا  ايجابير ا  أثرر  الشفافية أبعاد لممارسة أن 

 أعمالهرا وتطروير اإلداريرة األجهرزة تنميرة

 .السلبية الممارسات درجة من والتخفيف
 علرى الملقرى الردور أهميرة علرى التأكيرد 

 ممارسررة تعزيررز فرري الحكومررات عرراتق

 .الشفافية

 قبرل مرن المقتررح اإلطرار تطبيرق ضررورة 

 .األردنية األعمال منظمات

 مرن عاليرة مسرتويات ضرمان ضررورة 

 .والمالي المعلوماتي اإلفصاح

 والوضوح بالدقة تتميز تشريعات صياغة. 

 اتخراذ فري العراملين مشراركة مسرتوى رفرع 
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 اإلداريرة الشفافية أبعاد ممارسة مستوى أن 

 لمحراور العرام المتوسرط وأن مرتفعرا ، جراء

 .مرتفعا جاء األعمال تطوير
 اإلدارية الشفافية أبعاد لممارسة تأثيرا   هناك 

 كاملة األعمال تطوير محاور في مجتمعة

 .األردنية األعمال منظماتي ف

  .القرارات

 

11.  

 عبد الحميد

م(2111)

 للمعةةةةةةةةاييراالنتقال  اهميةةةةةةةةة
 والمعلومةةةللمحاسبة  الدوليةةة

 ( (IAS/IFRS الماليةةةةةةةةةةةةةة
 حوكمةةةةةةةةة لتفعيةةةةةةةةل كإطةةةةةةةةار

 المؤسسات


 في الحوكمرررررررررررررررررررة ادئررررررررررررررررررررمب تطبيق أهمية 
 إال مرررريت ال وذلك ،ةرررالجزائري اترررررالمؤسس
 اآلليات من مجموعة على باالعتماد

 ةررررررررررررررررالبيئ لتحضير والمعايير والتشريعات
 المبادئ. هذه لمث لتطبيق المناسبة

 تتمتع يرررررررررررررررررررالت المحاسبية المعايير تطبيق 
 تلك   مرررررررررررررررررررررررررررررررررأه بين من العالية بالجودة

 المؤسسات على التي المتطلبات
 معها. التكيف الجزائرية

  بتطرروير عررردد تشرركيل فريررق عمرررل يكلررف
مرررررررررن التشرررررررررريعات المرتبطرررررررررة بحوكمرررررررررة 
المؤسسرات مثررل قرانون الشررركات وقررانون 
سرررررررروق المررررررررال، وقررررررررانون تنظرررررررريم مهنررررررررة 
المحاسرررررربة والمراجعرررررررة، وقرررررررانون تنظررررررريم 

  المنافسة ومنع االحتكار.

  المشررررررراركة الفاعلرررررررة فررررررري عقرررررررد نرررررررردوات
ومرررررررررؤتمرات حرررررررررول موضررررررررروع حوكمررررررررررة 
المؤسسررات، ودراسررت الجوانررب التطبيقيررة 

قعيرررررة للمؤسسرررررات الجزائرية،خاصرررررة والوا
  المقيدة في البورصة.

11.  

آل غزوي 
م(2111)

حوكمةةةةةة الشةةةةةركات و اثرهةةةةةا 
علةةى مسةةتوى اإلفصةةاح فةةةي 

 المعلومات المحاسبية


  تفاوت مستوى اإلفصاح في القوائم المالية
فرررررري الشررررررركات المسرررررراهمة فرررررري المملكررررررة 

 العربية السعودية .
  عرررررردم وجررررررود عالقررررررة  سررررررالبة ذات داللررررررة

احصرررائية برررين اسرررتقاللية أعضررراء مجلرررس 
اإلدارة في الشركات المسراهمة العامرة فري 

 المملكة العربية السعودية .
  عرررردم وجررررود عالقررررة  إيجابيررررة ذات داللررررة

احصائية بين تركيز الملكية فري الشرركات 
في المملكة و بين مسرتوى االفصراح  العامة

 في القوائم المالية.

  المراجعررررررة تعميررررررق الرررررروعي برررررردور لجنررررررة
وأهميتهررا فرري الشررركات المسرراهمة العامررة 
لمررا لهررا مرررن أهميررة كبيرررة فررري زيررادة ثقرررة 

 المساهمين.
  اإلفصاح عن وجود لجنرة للمراجعرة دون

قيررررررام هررررررذه اللجنررررررة بمهامهررررررا وواجباتهررررررا 
اليؤدي الى تحسن في مستوى االفصاح 

 في القوائم المالية .
  يجرررب علررررى الهيئررررات المنظمررررة لشررررركات

عامررررة زيررررادة الرررردور الرقررررابي المسرررراهمة ال
علرررررى الشرررررركات المسررررراهمة العامرررررة مرررررن 
خررررررالل الررررررزام الشررررررركات بتطبيررررررق لرررررروائح 

 حوكمة الشركات
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12.  

بن ثابت وعبدي 
م(2111)

الحوكمةةةةةةة فةةةةةةي المصةةةةةةارف 
االسالمية

  المصارف برأمس الحاجرة  لتطبيرق مبرادئ
متجرررذرة مرررن الشرررريعة  التررري هررريالحوكمرررة 
 .االسالمية

  للمصررررررررارف توحيررررررررد الهيئررررررررات الشرررررررررعية
والمؤسسررررات الماليررررة اإلسررررالمية، لتكررررون 
تحررت هيئررة واحرردة وتخضررع إلشررراف مررا 

 يسمى بالمصرف المركزي اإلسالمي.
  قيررررررررام كررررررررل مصرررررررررف ومؤسسررررررررة ماليررررررررة

إسررررالمية بإنشرررراء قسررررم خرررراص لمشرررررفي 
الشرررررررريعة الرررررررداخليين، ليتأكرررررررد أن عمرررررررل 
المصرررررررررررررف يتمشررررررررررررى مررررررررررررع الشررررررررررررريعة 

 اإلسالمية.
  المصررررارف إنشرررراء لجنررررة مراجعررررة داخررررل

اإلسرررالمية وتتشررركل مرررن األعضررراء غيرررر 
التنفرررذيين ممرررن تتررروافر لرررديهم الخبررررة فررري 

 مجال المحاسبة والمراجعة.

13.  

القيةةةةةةةةةةةةةةةاس و الفصةةةةةةةةةةةةةةةاح م(2115اليقة)
المحاسبي في الفوائم المالية 
للمصةةةةةةارف و دورهةةةةةةا فةةةةةةةي 

 ترشيد قرارات االستثمار

  عرردم كفايررة المعلومررات الترري تررم االفصرراح
الماليرررررررة التررررررري تلبررررررري عنهرررررررا فررررررري القررررررروائم 

 .المستخدمين احتياجات

  لرررررم يعرررررد المصررررررف القررررروائم الماليرررررة وفرررررق
 للمعايير المحاسبية الدولية.

  بالنسررررررربة للميزانيرررررررة العامرررررررة لرررررررم تصرررررررنف
االصررول و الخصرروم فرري الميزانيررة حسررب 

 طبيعتها وتم عرضها بشكل عشوائي .

  ضرررررورة قيررررام المصرررررف بإعررررداد القرررروائم
 المعيار الدولي.المالية التي نص عليها 

  تطبيررررررررق المعررررررررايير الدوليررررررررة المحاسرررررررربية
الصررادرة عررن لجنررة المحاسرربين الرردوليين 
عنررررررررد القيررررررررام بإعررررررررداد القرررررررروائم الماليررررررررة 
للمصرررررررررف النرررررررره يكسرررررررربها المصررررررررداقية 

 والثقة.

 ثالثا : الدراسات االجنبية

 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة اسم الباحث م.

14.  

ماركو بيشت 
 (2112واخرون)

وجررررررررررود مرررررررررروظفين متخصصررررررررررين بررررررررررإدارة   فروقات حوكمة البنوك
المخرررررررررررررراطر، ومجررررررررررررررالس إدارة مسررررررررررررررتقلة 
باإلضررافة إلررى مرردراء تنفيررذيين ثررابتين كرران 
 سيكبد البنوك في المتوسط خسائر أقل.

  كما أنه ال يوجرد أي دليرل علرى أن حقروق
المسرررراهمين لررررن يتررررأثر فرررري حررررال اعتمرررراد 

 البنك نظام إدارة المخاطر. 

  ضرررررورة االبتعرررراد عررررن تطبيررررق الحوكمررررة
التقليديررررة للشررررركات غيررررر الماليررررة داخررررل 
البنررررروك والعمرررررل علرررررى إجرررررراء تعرررررديالت 
ومراجعررات جذريرررة لتطبيررق نظرررم حوكمرررة 

 خاصة بالبنوك.
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 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة اسم الباحث م.

15.  

روي وكيستين 
(م2112)

الحوكمةةةةةةةةةةةةةة واألداء فةةةةةةةةةةةةةي 
 المؤسسات المالية الصغيرة

 

  األداء المررالي يتحسررن مررن خررالل القرروانين
 المحميررة أكثررر مررن الدوليررة، لجنررة الترردقيق

 .الداخلي
  ال يوجررد هنرراك فرررق بررين المؤسسررات غيررر

الربحيررررة ومسرررراهمي الشررررركات فرررري األداء 
 .المالي

 ال يوجد هناك أثر لعملية تنظيرم البنك 

  صناعة إلى  ةهناك حاجة من قبل أيأن
اسلوب الحوكمة بشرأن يرؤدي إلرى تعزيرز 

 .اإليجابيات و التقليل من السلبيات

16.  

الحاكميةةة المؤسسةةية و أداء م(2114كايلور )
 المؤسسات

 ن األداء المتوقرررررررررع يررررررررررتبط مرررررررررع ثرررررررررالث أ
مجموعرررررررررررات تصرررررررررررنيفية مرررررررررررن المقيررررررررررراس 
الحكرررومي، وال يررررتبط مرررع المؤشرررر العرررام، 

المقيرررراس الحكررررومي نسرررربيا بشرررركل ويرررررتبط 
أفضل باألداء المتوقع، ألنه مقيراس واسرع 
ويركررررز بشرررركل أقررررل علررررى المقرررراييس الترررري 

 تمنع االستيالء القهري من الغير.

 

4. 
 كيرن الكسندر

(2004) 
 والخدمات الشركات حوكمة

 الالئحة المصرفية

 المملكررة فرري الماليررة والمؤسسررات الشررركات 
 بررررررين الترررررروازن بتحقيررررررق نجحررررررت المتحرررررردة
 المختلفرررررة، المصرررررلحة أصرررررحاب مصرررررالح

 محردودة الزات المتحردة الواليرات فري بينمرا
  الخاصة االمريكية المحاكم قرارات  بسبب

 الشرررررررركات علرررررررى التحوطيرررررررة بالتوجهرررررررات
 .المالية والمؤسسات

 مصرررررالح تمثيرررررل علرررررى العمرررررل بضررررررورة 
 ضرررررمان أجرررررل مررررن المصرررررلحة أصررررحاب
 داخررررررل الرشرررررريد الحكررررررم معررررررايير تحقيررررررق

 المصررررررررررررررفية والمؤسسرررررررررررررات الشرررررررررررررركات
 الترردخالت مررن الحررد وضرررورة والبنكيررة،
 إلى تؤدي أن الممكن من التي القضائية

 األمثل المستوى دون تنظيمية نتائج
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 (6) ملحق
 مصفوفة الفجوة البحثية

 

 البلد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م.
مجتمع 

 الدراسة
 ما تمّيزت به دراستي

1.  

الشركات حوكمة  دور
في الحد من التأثير 
السلبي للمحاسبة 

اإلبداعية على موثوقية 
 البيانات المالية

 

عماد األغا 
 (م6111)

  الشركات  المالية فلسطين حوكمة الشركات

 ت الدراسة بما يلي:تمّيز

من الباحثين في  يتناول أي ه لمأن   .1
موضوع  المؤسسات الماليةمجال 

واقع تطبيق معايير الحوكمة 
 المؤسسية في المصارف اإلسالمية

واقع تطبيق معايير تم دراسة  .2
الحوكمةالمؤسسية في المصارف 

 اإلسالمية
 مصرفينُأجريت هذه الدراسة على  .3

 العربي، هما: البنك  اإلسالمي
في  الفلسطيني اإلسالميبنك الو 

 قطاع غزة
 



2.  

 معايير تطبيق مدى
 دواائر في الحوكمة
 الدخل ضريبة

 في الفلسطينية
 الغربية الضفة محافرات
  كفاءة زيادة في وأثرها

 األداء وفاعلية

بيان عمرو 
 م(6111)

تطبيق الحوكمة وأثرها 
على زيادة كفاءة 
 وفاعلية األداء

 ضريبة الدخل فلسطين

3.  

 المصارف مدى تطبيق
 الوطنية الفلسطينية

 الممارسات و للقواعد
 لحوكمة الفضلى

 المصارف في فلسطين

مدوح م
العزايزة 

 م(6118)

تطبيق الحوكمة في 
 المصارف

المصارف  فلسطين
الوطنية 
 الفلسطينية

4.  

ثر تطبيق قواعد أ
على على   الحوكمة

اإلفصاح  المحاسبي 
وجودة التقارير  
المحاسبي وجودة 

 المالية التقارير

ماجد أبو 
حمام 

 م(6118)

تطبيق الحوكمة، 
وجودة التقارير 
 المحاسبية

 المؤسسات المالية فلسطين

5.  
المراجعة دور إدارات 
ل في تفعيالداخلية 
 الحوكمةمبادئ 

ابراهيم 
نسمان 

 م(6118)

إدارات المراجعة 
الداخلية، ودورها في 
 تفعيل مبادئ الحوكمة

إدارات المراجعة  فلسطين
 الداخلية
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 البلد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م.
مجتمع 

 الدراسة
 ما تمّيزت به دراستي

6.  

حوكمة الشركات و أثرها 
على كفاءة سوق 
فلسطين لألوراق 

 المالية.

 أبو موسري
 م(3880)

الشركات، حوكمة 
وكفاءة سوق األوراق 

 المالية

سوق فلسطين  فلسطين
 لألوراق المالية

7.  

مدى تطبيق مبادىء 
الحوكمة المؤسسية في 
المصارف الفلسطينية 

وفقا لمباديء لجنة بازل 
 للرقابة المصرفية.

 

 جودة
 م(3880)

تطبيق الحوكمة في 
 المصارف اإلسالمية

المصارف  فلسطين
 الفلسطينية

8.  

تطبيق معايير مدى 
الحوكمة في بلديات 

 الضفة الغربية

 الداعور
 م(3880)

تطبيق الحوكمة في 
 البلديات

بلديات الضفة  فلسطين
 الغربية

9.  

مدى اعتماد المصارف 
التجارية على التحليل 
المالي في ترشيد القرار 

 االئتماني
 

الكحلوت 
 (م3883)

مدى ترشيد القرار في 
 التحليل المالي

المصارف  فلسطين
 التجارية

11.  

 أثر لقياس مقترح إطار

 الشفافية أبعاد ممارسة
 محاور في اإلدارية

 .األعمال تطوير
 

 دقاعو  أبو
م(6111)

أثر الشفافية في 
 تطوير األعمال

منظمات األعمال  األردن
 األردنية

11.  

 للمعاييراالنتقال  أهمية
للمحاسبة  الدولية

 المالية والمعلومة
IAS/IFRS) ) كإطار 

 حوكمة لتفعيل
 المؤسسات

 

 حسياني
م(3858)

تفعيل الحوكمة 
المؤسسية في  
 المعايير المحاسبية

حوكمة  الجزائر
 المؤسسات

12.  
حوكمة الشركات و أثرها 
على مستوى اإلفصاح 

 حوكمة الشركات السعوديةحوكمة الشركات آل غزوي 
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 البلد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م.
مجتمع 

 الدراسة
 ما تمّيزت به دراستي

في المعلومات 
 المحاسبية

 

 ومستوى اإلفصاحم(3858)

13.  

المصارف الحوكمة في 
 االسالمية

بن ثابت 
وعبدي 

م(3858)

المصارف  لجزائرا الحوكمة
 اإلسالمية

14.  

القياس و الفصاح 
المحاسبي في الفوائم 
المالية للمصارف و 

دورها في ترشيد قرارات 
 االستثمار

 اليقة
م(3883)

اإلفصاح المحاسبي 
ودورها في ترشيد 

 القرار

 المصارف سوريا

15.  

 فروقات حوكمة البنوك
 

ماركو بيشت 
واخرون

(2012) 

 المصارف أمريكا حوكمة البنوك

16.  

الحوكمة واألداء في 
المؤسسات المالية 

 الصغيرة
 

روي 
وكيستين 

(م3883)

 المؤسسات المالية النرويج الحوكمة  واألداء

17.  

الحاكمية المؤسسية و 
 أداء المؤسسات

كايلور 
م(3884)

الحوكمة وأداء 
 المؤسسات

 الماليةالمؤسسات  مريكاأ

18.  

حوكمة الشركات ولوائح 
 العمل المصرفي

 الكسندر

 م(3488)

 المصارف  بريطانيا الحوكمة والمصارف

 
 
 
 
 

 


