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   ملخص البحث  
هدفت هذه الدراسة لبيان مدى التزام املصارف اإلسالمية 
السعودية بتطبيق مبادئ احلوكمة املرصفية، ولتحقيق هذا 
املصارف  تلك  عىل  ميدانية  دراسة  الباحث  أجرى  اهلدف 
كنموذج  البالد  بنك  يف  احلوكمة  واقع  دراسة  خالل  من 
للدراسة، وقد تم توفري بيانات الدراسة امليدانية من خالل 
الستة  املبادئ  غطت  األسئلة  من  جمموعة  شملت  استبانة 
املتعارف عليها للحوكمة املرصفية؛ حيث تم حتليل بيانات 
اإلحصائية،  االختبارات  من  جمموعة  خالل  من  الدراسة 
وقد كشفت نتائج الدراسة عن جمموعة من النتائج تتلخص 
يف أن املصارف اإلسالمية السعودية تلتزم بمبادئ احلوكمة 
وأصحاب  املسامهني  حقوق  بحامية  واملتعلقة  املرصفية، 
بالشفافية  اللتزامها  باإلضافة  بعدل،  ومعاملتهم  املصالح 
والتزام  عنها،  املنشورة  باملعلومات  يتعلق  فيام  واإلفصاح 
املهني  بالسلوك  التنفيذيني  واملدراء  اإلدارة  جملس  أعضاء 
أثناء قيامهم بأعامهلم املختلفة، كام أن تلك املصارف تقوم 
النتائج  أظهرت  حني  يف  بفعالية،  االجتامعية  بمسؤوليتها 
عدم التزام تلك املصارف بتحديد صالحيات ومسؤوليات 
أوصت  وقد  فيها.  التنفيذية  واإلدارات  اإلدارات  جمالس 
بنرش  السعودية  الرقابية  اجلهات  قيام  برضورة  الدراسة 
السعودية،  املصارف  املرصفية يف  احلوكمة  بمبادئ  الوعي 
وتعزيز  االستثامر  جذب  يف  السياسات  تلك  دور  وبيان 
اإلسالمية  السعودية  املصارف  وقيام  هلا،  السوقية  احلصة 
صالحيات  بتحديد  املتعلقة  بسياساهتا  النظر  بإعادة 
فيها. التنفيذية  واإلدارات  اإلدارات  جمالس  ومسؤوليات 
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Abstract
This study was aimed at demonstrating the 
commitment of Saudi Islamic banks to apply 
the principles of banking governance, and to 
achieve this goal the researcher conducted a 
field study on those banks through the study of 
the reality of governance in the bank of Albilad  
as a model of study. The data of the field study 
was provided through a questionnaire covered a 
set of questions covered the six accepted princi-
ples of banking governance. Where the data of 
the study was analyzed through a set of statisti-
cal tests, the results of the study revealed a set 
of results that the Saudi Islamic banks adhere to 
the principles of banking governance related to 
the protection of the rights of shareholders and 
stakeholders and their treatment of justice, in ad-
dition to their commitment to transparency and 
disclosure with regard to the information pub-
lished about them, and the commitment of board 
members and executives to professional conduct 
during the conduct of their various work, and 
that these banks perform their social responsi-
bility effectively, while the results showed the 
lack of commitment of those banks to determine 
the powers and responsibilities of the boards of 
directors and executive departments. The study 
recommended the need for Saudi regulators to 
raise awareness of the principles of banking 
governance in Saudi banks, to show the role of 
these policies in attracting investment and en-
hancing market share, and to review saudi Is-
lamic banks' policies regarding the limitation 
sought and responsibilities of their boards and 
executive departments.
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governance; banking governance; banking sec-
tor; Islamic banking; bank Albilad.
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اإلطار العام للدراسة:
املقدمة:

ــادئ  ــن املب ــة م ــة بمجموع ــة املرصفي ــل احلوكم    تتمث
ــني إدارات  ــة ب ــات القائم ــم العالق ــي تنظ ــة الت الرئيس
البنــوك وجمالــس إداراهتــا مــن جهــة واملســامهني 
ــد   ــي تع ــرى، فه ــة أخ ــن جه ــح م ــاب املصال وأصح
إســراتيجيات  حتديــد  خالهلــا  مــن  يتــم  وســيلة 
الوصــول  ووســائل  املختلفــة  وأهدافــه  املــرصف 
لتلــك االهــداف، ونظــرًا ألن القطــاع املــرصيف يتميــز 
بمجموعــة مــن العنــارص والعالقــات املتداخلــة، 
جعــل مــن تطبيــق احلوكمــة فيــه أكثــر أمهيــة مــن غــريه 
مــن القطاعــات، لــذا تلقــى احلوكمــة املرصفيــة اهتاممــًا 
متزايــدًا يف مجيــع الــدول، خاصــة بعــد ظهــور العديــد 
مــن الدراســات التــي تشــري لوجــود عالقــة بــني 
ــات  ــدوث األزم ــة وح ــادئ احلوكم ــق مب ــدم تطبي ع
ــب  ــهم يف جتني ــة يس ــادئ احلوكم ــق مب ــة، فتطبي املالي
ــايل واإلداري،  ــل امل ــر والفش ــاالت التعث ــارف ح املص
ــوقية  ــة الس ــم القيم ــا يف تعظي ــة لدوره ــذا باإلضاف ه
للمــرصف، وكســب ثقــة العمــالء واألســواق، األمــر 
النمــو واالســتمرارية  الــذي يضمــن هلــا عنــرص 
حــاالت  كشــف  خــالل  مــن  وذلــك  واملنافســة؛ 

التالعــب والفســاد وســوء اإلدارة.
إال أن اجلهــود يف جمــال تطبيــق هــذه املبــادئ تتفــاوت 
مــن دولــة ألخــرى ومــن قطــاع آلخــر، وبــام أن وجود 
ــز  ــد الركائ ــد أح ــليم يع ــتقر وس ــرصيف مس ــام م نظ
ــالمة  ــايل وس ــام امل ــتقرار النظ ــامن اس ــية لض األساس
ــة،  ــة املرصفي ــة احلوكم ــرًا ألمهي ــاد ككل، ونظ االقتص
فقــد جــاءت هــذه الدراســة لبيــان مــدى التــزام 
ــة  ــادئ احلوكم ــعودية بمب ــالمية الس ــارف اإلس املص
مــن خــالل دراســة حالــة بنــك البــالد؛ حيــث يــؤدي 
تطبيــق البنــوك اإلســالمية للحوكمــة إىل نتائــج إجيابيــة 
ــاض  ــل، وانخف ــرص التموي ــادة ف ــا زي ــددة؛ أمهه متع
تكلفــة االســتثامر، واســتقرار األســواق املاليــة، واحلــد 

مــن الفســاد، كــام أن هــذا االلتــزام يســهم يف تشــجيع 
املؤسســات التــي تقــرض مــن تلــك البنــوك بتطبيــق 
هــذه القواعــد، والتــي من أمههــا اإلفصــاح والشــفافية 
واإلدارة الرشــيدة، وبالتــايل انخفــاض درجــة املخاطــر 
عنــد تعاملهــا مــع تلــك البنــوك. وبنــاء عــىل مــا تقــدم 
ــة  ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج ــة، فق ــذه األمهي ــرًا هل ونظ
ــعودية  ــالمية الس ــارف اإلس ــزام املص ــدى الت ــان م لبي
ــادئ احلوكمــة؛ حيــث يؤمــل مــن هــذه الدراســة  بمب
ــم  ــهم يف تدعي ــي تس ــج الت ــن النتائ ــدد م ــم ع تقدي
ملبــادئ  الســعودية  اإلســالمية  املصــارف  تطبيــق 
احلوكمــة، وبــام ينعكــس عــىل ســالمة النظــام املــرصيف 

الســعودي ككل.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يــؤدي عــدم تطبيق مبــادئ احلوكمــة املرصفيــة حلدوث 
ــايل  ــرصيف، وبالت ــاع امل ــات القط ــل يف أداء مؤسس خل
ظهــور قصــور يف دورهــا املركــزي يف االقتصــاد، 
باإلضافــة لتعزيــز فــرص حــدوث أزمــات ماليــة 
ــفافية يف  ــاب الش ــاط اإلداري وغي ــف يف االنضب وضع
أعامهلــا، األمــر الــذي ســينعكس عــىل االقتصــاد ككل؛ 
ــع  ــع مجي ــرصيف م ــاع امل ــاط القط ــبب ارتب ــك بس وذل

ــة. ــادي يف الدول ــام االقتص ــات النظ مكون
ومــن هنــا فقــد جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف عــىل 
مــدى التــزام املصــارف اإلســالمية الســعودية بتطبيــق 
نظــام احلوكمــة املرصفيــة، وتتمثــل العنــارص الرئيســة 
ملشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــىل التســاؤالت التاليــة:

الســعودية . 1 اإلســالمية  املصــارف  تقــوم  هــل 
بااللتــزام بمبــادئ احلوكمــة املرصفيــة فيــام يتعلــق 
ــم  ــامهني ومعاملته ــوق املس ــىل حق ــة ع باملحافظ

ــدل؟ بع
الســعودية . 2 اإلســالمية  املصــارف  تلتــزم  هــل 

ــة  ــة باملحافظ ــة املتعلق ــة املرصفي ــادئ احلوكم بمب
عــىل حقــوق أصحــاب املصالــح ومعاملتهــم 
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بعــدل؟
هــل لــدى املصــارف اإلســالمية الســعودية آليــات . 3

واضحــة حتــدد صالحيــات ومســؤوليات جمالــس 
اإلدارات واإلدارات التنفيذيــة فيهــا؟

واملــدراء . 4 اإلدارة  جملــس  أعضــاء  يلتــزم  هــل 
التنفيذيــني يف املصــارف اإلســالمية الســعودية 
ــة؟ ــم املختلف ــم بأعامهل ــاء قيامه ــي أثن ــلوك املهن بالس

الســعودية . 5 اإلســالمية  املصــارف  تلتــزم  هــل 
ــات  ــق باملعلوم ــام يتعل ــاح في ــفافية واإلفص بالش

املنشــورة عنهــا؟
الســعودية . 6 اإلســالمية  املصــارف  تقــوم  هــل 

ــي  ــات الت ــاه املجتمع ــة جت ــؤوليتها االجتامعي بمس
ــا؟  ــل فيه تعم

أمهية الدراسة:
تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة املوضــوع الــذي 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــة املرصفي ــق باحلوكم ــه واملتعل تبحث
ــري إىل أن  ــي تش ــات الت ــن الدراس ــد م ــور العدي ظه
أحــد أهــم أســباب حــدوث األزمــات املاليــة الســابقة 
يتعلــق بعــدم تطبيــق أســس احلوكمــة يف القطــاع 
املــرصيف، والــذي يعتــر حجــر الزاويــة يف النظــام 
ــس يف  ــدوره الرئي ــك ل ــة، وذل ــادي ألي دول االقتص
ــي  ــذا كان تبن ــة، ل ــات االقتصادي ــع القطاع ــل مجي متوي
ــىل  ــة ع ــبيال للمحافظ ــة س ــة املرصفي ــس احلوكم أس
ــة  ــز ثق ــارف وتعزي ــني أداء املص ــاع وحتس ــذا القط ه
أصحــاب املصالــح املختلفــة؛ وذلــك مــن خــالل 
زيــادة كفــاءة املصــارف وتنظيــم العالقــات بــني 
خمتلــف األطــراف، ومنــع املــدراء مــن اســتغالل 
ــذا  ــق ه ــخصية، وينطب ــداف ش ــق أه ــم لتحقي مراكزه
األمــر عــىل املصــارف اإلســالمية والتــي هــي بأمــس 
احلاجــة ملــا يدعــم جتربتهــا ويعــزز مــن مكانتهــا حمليــًا 
وعامليــًا، خاصــة وأن للحوكمــة املرصفيــة ارتباطــا 

بأســس ومبــادئ املرصفيــة اإلســالمية.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

املتعلــق . 1 املفاهيمــي  اإلطــار  وبيــان  حتديــد 
املرصفيــة. باحلوكمــة 

يف . 2 احلوكمــة  مبــادئ  تطبيــق  أمهيــة  توضيــح 
املصــارف.

الوقــوف عــىل مــدى التــزام املصــارف اإلســالمية . 3
يف الســعودية بتطبيــق بمبــادئ احلوكمــة.

ــات . 4 ــج والتوصي ــض النتائ ــم بع ــامهة يف تقدي املس
التــي تفيــد القطــاع املــرصيف الســعودي والباحثــني 

يف هــذا املجــال.

فرضيات الدراسة:
ــة  ــكلة الدراس ــىل مش ــة ع ــث يف اإلجاب ــد الباح اعتم

ــة: ــات التالي ــىل الفرضي ــئلتها ع وأس
اإلســالمية  املصــارف  تلتــزم  ال  األوىل:  الفرضيــة 
واملتعلقــة  املرصفيــة  احلوكمــة  بمبــادئ  الســعودية 

بعــدل. ومعاملتهــم  املســامهني  حقــوق  بحاميــة 
تلتــزم املصــارف اإلســالمية  الثانيــة: ال  الفرضيــة 
واملتعلقــة  املرصفيــة  احلوكمــة  بمبــادئ  الســعودية 
بحاميــة حقــوق أصحــاب املصالــح ومعاملتهــم بعدل.
تلتــزم املصــارف اإلســالمية  الثالثــة: ال  الفرضيــة 
الســعودية بتحديــد صالحيــات ومســؤوليات جمالــس 

التنفيذيــة فيهــا؟ اإلدارات واإلدارات 
ــس اإلدارة  ــاء جمل ــزم أعض ــة: ال يلت ــة الرابع الفرضي
واملــدراء التنفيذيــني يف املصارف اإلســالمية الســعودية 

ــاء قيامهــم بأعامهلــم املختلفــة؟ ــي اثن بالســلوك املهن
ــالمية  ــارف اإلس ــزم املص ــة: ال تلت ــة اخلامس الفرضي
يتعلــق  فيــام  واإلفصــاح  بالشــفافية  الســعودية 

عنهــا؟ املنشــورة  باملعلومــات 
ــالمية  ــارف اإلس ــزم املص ــة: ال تلت ــة السادس الفرضي
ــات  ــاه املجتمع ــة جت ــؤوليتها االجتامعي ــعودية بمس الس

ــا؟  ــل فيه ــي تعم الت
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منهج الدراسة:
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي لتحقيــق 
ــذا  ــل ه ــب ملث ــج املناس ــو املنه ــة، وه ــداف الدراس أه
ــات  ــع البيان ــم جتمي ــث ت ــات؛ حي ــن الدراس ــوع م الن
الكتــب  النظــري، وذلــك مــن  باإلطــار  املتعلقــة 
واألبحــاث واملراجــع املتوفــرة حــول هــذا املوضــوع، 
أمــا فيــام يتعلــق  بالبيانــات الرئيســة ذات الصلــة 
بالدراســة، فقــد تــم جتميعهــا بواســطة االســتبانة 

ــة. ــذه الغاي ــا هل ــم تصميمه ــي ت والت

حدود الدراسة:
    أجريت هذه الدراسة ضمن احلدود التالية:

ــىل . 1 ــة ع ــذه الدراس ــرص ه ــة: تقت ــدود املكاني احل
ــذ  ــم أخ ــد ت ــعودية، وق ــالمية الس ــارف اإلس املص
ــارف. ــك املص ــن تل ــوذج ع ــالد كنم ــرصف الب م

ــة يف . 2 ــذه الدراس ــراء ه ــم إج ــة: ت ــدود الزماني احل
ــهر  ــة ش ــان ولغاي ــهر نيس ــن ش ــة م ــرة الزمني الف

أيلــول 2020م.
ــي . 3 ــن موظف ــة م ــذ عين ــم أخ ــة: ت ــدود البرشي احل

ــالد. ــك الب بن

هيكل الدراسة:
تم تقسيم البحث للعنارص التالية:

مشــكلة 	  ويشــمل  للدراســة:  العــام  اإلطــار 
ــة الدراســة، وأهــداف  الدراســة وأســئلتها، وأمهي
ــات  ــة، واملصطلح ــات الدراس ــة، وفرضي الدراس
والدراســات  الدراســة،  وحــدود  اإلجرائيــة، 

الســابقة، ومميــزات الدراســة.
اإلطــار املفاهيمــي للحوكمــة املرصفيــة: ويشــمل 	 

ذلــك تعريــف ونشــأة وتطــور احلوكمــة املرصفيــة، 
والقطــاع  اإلســالمية،  املصــارف  وحوكمــة 

ــة. ــعودي واحلوكم ــرصيف الس امل
ثــم 	  الفرضيــات،  واختبــار  امليدانيــة  الدراســة 

والتوصيــات. النتائــج 

الدراسات السابقة:
ــات  ــم الدراس ــن أه ــض م ــا لبع ــارة هن ــن اإلش يمك

ــي: ــة وه ــوع الدراس ــة بموض املتعلق

تطبيــق  "واقــع  بعنــوان   )2014 )ديــاب،  دراســة 
معايــري احلوكمــة املؤسســية يف املصــارف اإلســالمية يف 
فلســطني" ، وقــد هدفــت الدراســة لبيــان واقــع تطبيــق 
معايــري احلوكمــة املؤسســية يف املصــارف اإلســالمية يف 
فلســطني؛ حيــث اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
التحليــي، وقــد توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج 
أمههــا حــرص املصــارف اإلســالمية عــىل توفــري دليــل 
ــي  ــامت الت ــن التعلي ــة م ــىل جمموع ــوي ع ــوب حيت مكت
بأخالقيــات  املصــارف  تلــك  العاملــني يف  تعــرف 
ــري  ــىل توف ــرص ع ــا حت ــام أهن ــة، ك ــلوكيات املهن وس

ــامهني. ــع املس ــل م ــاف يف التعام ــة واإلنص العدال

دراســة )صويلــح، 2015( بعنــوان "مــدى التــزام 
املرصفيــة"  بمبــادئ احلوكمــة  األردنيــة  املصــارف 
ــزام  ــدى الت ــان م ــة لبي ــذه الدراس ــت ه ــد هدف ، وق
ــادئ احلوكمــة؛ حيــث  ــق مب ــة بتطبي املصــارف األردني
ــىل  ــا ع ــم توزيعه ــتبانة ت ــم اس ــث بتصمي ــام الباح ق
ــة، وقــد توصلــت  ــوك األردني عــدد مــن موظفــي البن
البنــوك  أن  أمههــا  النتائــج؛  مــن  لعــدد  الدراســة 
األردنيــة تلتــزم بشــكل عــام باملبــادئ املتعــارف عليهــا 
للحوكمــة، إال أن مســتوى االلتــزام يتفــاوت مــن مبــدأ 
آلخــر، وقــد أوصــت الدراســة بــرضورة قيــام البنــك 
املركــزي األردين بتوجيــه البنــوك لتطبيــق مبــادئ 

ــًا. ــر وضوح ــكل أكث ــة بش ــة املرصفي احلوكم

دراســة )عمــراوي، 2016( بعنــوان "تطبيــق احلوكمــة 
املرصفيــة يف القطــاع املــرصيف اجلزائــري"، وقــد هدفت 
ــاع  ــق القط ــدى تطبي ــىل م ــرف ع ــة للتع ــذه الدراس ه
املــرصيف اجلزائــري ملبــادئ احلوكمــة املرصفيــة، وذلــك 
ــوك  ــي البن ــىل موظف ــت ع ــتبانة وزع ــالل اس ــن خ م
ــة  ــت الدراس ــث توصل ــة؛ حي ــل الدراس ــة حم اجلزائري
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لنتيجــة تشــري لقيــام البنــوك اجلزائريــة بتطبيــق مبــادئ 
أوصــت  وقــد  مرتفعــة،  وبمســتويات  احلوكمــة 
ــري  ــزي اجلزائ ــك املرك ــام البن ــرضورة قي ــة ب الدراس
معايــري  بتطبيــق  للبنــوك  بتوجيهاتــه  باالســتمرار 

ــاس. ــة للقي ــؤرشات قابل ــالل م ــن خ ــة م احلوكم

"أثــر حوكمــة  بعنــوان  دراســة )محــني، 21016( 
ــت  ــد هدف ــالء"، وق ــة العم ــى ثق ــة ع ــوك املرصي البن
الدراســة لبيــان مــدى تطبيــق البنــوك املرصيــة ملبــادئ 
ــالء  ــة العم ــىل ثق ــك ع ــر ذل ــة وأث ــة املرصفي احلوكم
لدهيــا، وقــد توصلــت الدراســة لوجــود مســتوى 
مرتفــع مــن التطبيــق ملبــادئ احلوكمــة يف القطــاع 
ــة  ــا للحوكم ــريا قوي ــاك تأث ــرصي، وأن هن ــرصيف امل امل
ــة  ــت الدراس ــد أوص ــالء، وق ــة ووالء العم ــىل ثق ع
بــرضورة تطويــر أدوات لقيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ 

ــرصي. ــرصيف امل ــاع امل ــة يف القط احلوكم

دراسة )Khazalia, Nino ، 2016( بعنوان
Corporate Governance And Social Re-

sponsibilityIn Banking And Insurnce"، 
 وقــد هدفــت الدراســة لبيــان أثــر حوكمــة الــرشكات
ــتخدم ــد اس ــة، وق ــوك األوروبي ــايل للبن ــىل األداء امل  ع
 الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي؛ حيــث توصلــت
ــىل األداء ــر ع ــة تؤث ــل احلوكم ــة إىل أن عوام  الدراس
 املــايل للبنــوك، وقــد أوصــت الدراســة بــرضورة
 وضــع حــدود دنيــا لتطبيــق مبــادئ احلوكمــة يف

ــرصيف ــاع امل .القط

دراســة )الرسحيــي، 2018( بعنــوان "أثــر تطبيــق 
احلوكمــة املرصفيــة عــى جــودة التقاريــر املاليــة يف 
البنــوك اإلســالمية األردنيــة"، وقــد هدفــت هــذه 
وإجــراءات  قواعــد  تطبيــق  أثــر  لبيــان  الدراســة 
ــة عــىل جــودة  ــوك اإلســالمية األردني احلوكمــة يف البن
التقاريــر املاليــة فيهــا، وقــد توصلــت الدراســة لوجــود 
عالقــة بــني تطبيــق قواعــد ومبــادئ احلوكمــة وقواعــد 

ــة، وأوصــت الدراســة بــرضورة  ــر املالي جــودة التقاري
ــة. ــة املرصفي ــة احلوكم ــرصيف بأمهي ــي امل ــز الوع تعزي

ــة  ــع احلوكم ــوان "واق ــاد، 2018( بعن ــة )مرغ دراس
ــة  ــة الربك ــة جمموع ــة حال ــالمية: دراس ــوك اإلس يف البن
املرصفيــة خــالل عــام2016"، وقــد هدفــت الدراســة 
ملعرفــة واقــع تطبيــق معايــري احلوكمــة يف البنــوك 
اإلســالمية مــن خــالل دراســة حالــة جمموعــة الركــة 
املرصفيــة، وقــد توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائج؛ 
أمههــا حــرص جمموعــة الركــة املرصفيــة عــىل وضــع 
إطــار عــام وفعــال وشــامل للحوكمــة املرصفيــة، وبــام 
ــري واألنظمــة املعتمــدة  ــام للمعاي ــال الت يضمــن االمتث

ــًا هبــذا الشــأن. دولي

دراسة )anginer، 2018( بعنوان
"orporate Governance of Banks and finan-

cial stability"
 وقــد هدفــت الدراســة ملعرفــة العالقــة بــني احلوكمــة
وقــد للمصــارف،  املــايل  واالســتقرار   املرصفيــة 
ــاك ــا أن هن ــج؛ أبرزه ــدة نتائ ــة لع ــت الدراس  توصل
املرصفيــة احلوكمــة  أســس  تطبيــق  بــني   عالقــة 
ــني ــة ب ــارا هام ــاك آث ــام أن هن ــايل، ك ــتقرار امل  واالس
ــايل، ــان امل ــبكة األم ــارف وش ــة املص ــل حوكم  تفاع
ــي ــر الت ــة املخاط ــىل درج ــس ع ــذي ينعك ــر ال  األم

.تتعــرض هلــا املصــارف

 )Hallerberg &Markgraf، 2018  ( دراســة 
 The corporate Government of بعنــوان" 
public Banks" before and after the Glob-

al financial crisis "، وقــد هدفــت الدراســة لبيــان 

العالقــة بــني احلوكمــة املرصفيــة وحــدوث األزمــات 
املاليــة؛ حيــث توصلــت الدراســة لنتيجــة تشــري 
ــة  ــس احلوكم ــق أس ــدم تطبي ــني ع ــة ب ــود عالق لوج
ــة يف القطــاع املــرصيف، هــذا  وحــدوث األزمــات املالي
باإلضافــة  لوجــود أثــر لألزمــة املاليــة يف تــدين أربــاح 
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ــارف. املص

دراســة )هيــام، 2019( بعنــوان "تطبيــق احلوكمــة 
املرصفيــة وأثــره عــى كفــاءة البنــوك اجلزائريــة"، وقــد 
ــة  ــات احلوكم ــق آلي ــر تطبي ــان أث ــت الدراســة لبي هدف
املرصفيــة عــىل حتقيــق الكفــاءة املرصفيــة، وذلــك مــن 
خــالل اســتبانة تــم توزيعهــا عــىل عينــة مــن موظفــي 
تلــك البنــوك، وقــد توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج؛ 
أبرزهــا أن املصــارف اجلزائريــة تطبــق مبــادئ احلوكمــة 
املرصفيــة وبمســتويات مرتفعــة، وأن هنــاك عالقــة بني 
ــوك،  ــاءة البن ــق كف ــة وحتقي ــة املرصفي ــق احلوكم تطبي
وقــد أوصــت الدراســة بإجــراء املزيــد مــن الدراســات 
املتخصصــة لقيــاس أثــر تطبيــق احلوكمــة عــىل البنــوك 

ــة وبشــكل دوري. اجلزائري
مميزات الدراسة:

ــات  ــن الدراس ــا م ــن غريه ــة ع ــذه الدراس ــز ه تتمي
الســابقة بأهنــا دراســة متخصصــة يف مــدى التــزام 
ــة،  ــادئ احلوكم ــعودية بمب ــالمية الس ــارف اإلس املص
فهــي دراســة متخصصــة يف املصــارف اإلســالمية، 
هــذا باإلضافــة حلداثــة الدراســة؛ حيــث تــم إجراؤهــا 

ــام 2020. ــالل الع خ

مصطلحات الدراسة:
احلوكمــة: هــي احلكــم الرشــيد الــذي يتــم تطبيقــه 	 

عــر حزمــة مــن القوانــني والقواعــد التــي تــؤدي 
ــد،  ــه، حمم ــون )الفقي ــق القان ــفافية وتطبي إىل الش

 .)2020
ــة: نظــام حيكــم العالقــات بــني 	  احلوكمــة املرصفي

ــام،  ــرصف )هي ــر يف أداء امل ــي تؤث ــراف الت األط
.)2019

أبعــاد احلوكمــة املرصفيــة: تشــمل أبعــاد احلوكمــة 	 
املرصفيــة البعــد الســيايس، والبعــد التقنــي، والبعد 

االقتصــادي واالجتامعي )هيــام، 2019(. 
ماليــة 	  "مؤسســات  اإلســالمية:  املصــارف 

مرصفيــة وســيطة، هتــدف لتحقيــق الربــح، تلتــزم 
ــالمية"  ــة اإلس ــكام الرشيع ــا بأح ــع أعامهل يف مجي

.)21 )إســامعيل،2014: 

اإلطار املفاهيمي للحوكمة املرصفية:
ــة  ــات احلديث ــن املصطلح ــة م ــح احلوكم ــد مصطل يع
ــة  ــة العربي ــي الرمج ــة، وه ــة العربي ــتخدمة يف اللغ املس
لكلمــة )Governance (، والتــي يعــود أصلهــا يف 
ــذي  ــاين وال ــح)Kubernan(   اليون ــاس ملصطل األس
ــك يف  ــد ذل ــتعمل بع ــم اس ــرة، ث ــادة الباخ ــي قي يعن
ــى، وكان  ــة )Gubernare( وبنفــس املعن اللغــة الالتيني
يقصــد بــه الفــن أو طريقــة احلكــم )محــدان، 2019(، 
ــد  ــي العدي ــوم تبن ــذا املفه ــار ه ــهم يف انتش ــد أس وق
ــض  ــة لبع ــه، باإلضاف ــني ل ــني والباحث ــن االقتصادي م
ــة الدوليــة؛ كصنــدوق النقــد الــدويل  املؤسســات املالي
والبنــك الــدويل؛ حيــث اســتخدم أوالً عــىل املســتوى 
ــىل  ــم ع ــة، ث ــة الدولي ــمى باحلوكم ــا يس ــكي أو م ال
املســتوى اجلزئــي أو مــا يســمى بحوكمــة املؤسســات 

 .)2016 )صالحــات، 
واحلوكمــة يف اللغــة مأخــوذة مــن حكــم الــي؛ 
أي منعــه مــن الفســاد )املواجــي، 2017(، أمــا يف 
االصطــالح فتعــرف احلوكمــة بشــكل عــام عــىل أهنــا 
"جمموعــة مــن العالقات التــي تربــط بــني إدارة الرشكة 
وجملــس إدارهتا ومســامهيها واألطـــراف األخــرى التي 
هلــا اهتــامم بالرشكــة، كــام أهنـــا توضــح الطريقــة التــي 
ــة  ــق أهــداف الرشكــة، باإلضاف ــم مــن خالهلــا حتقي يت
لوســائل حتقيــق تلــك األهــداف ومراقبتهــا" )مرغــاد، 
2018: 7(، كــام تعــرف أيضــًا بأهنــا "جمموعــة القواعد 
واإلجــراءات التــي حتكــم املؤسســة يف إطارهــا الزمنــي 
واملــكاين، وإجيــاد تــوازن بــني الســلطة واملســؤولية" ) 
ــة  ــأن احلوكم ــول ب ــن الق ــذا يمك ــدان، 2019(. ل مح
التــي  تعنــي جمموعــة مــن األدوات واإلجــراءات 
تضبــط العالقــات بــني خمتلــف األطــراف ذات العالقة 
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ــة.  باملؤسس

أمهية احلوكمة :
ُيشــري كثــري مــن الباحثــني ألمهيــة احلوكمــة مــن 
ــة،  ــة االقتصادي ــة التنمي ــع عجل ــا يف دفـ ــالل دوره خ
ــة  ــض درج ــام، وخف ــكل ع ــتوى األداء بش ــع مس ورف
ــن  ــايل، ويمك ــاد اإلداري وامل ــة بالفس ــرة املتعلق املخاط
اإلشــارة هلــذه األمهيــة عــر املحــاور التالية )الشــقران، 

 :)2020
تعمــل آليــات احلوكمــة عــىل وضــع إطــار تنظيمي 	 

ــق تلــك  واضــح  ألهــداف املؤسســة وســبل حتقي
ــبة  ــز مناس ــري حواف ــالل توف ــن خ ــداف، م األه
ألعضــاء جملــس اإلدارة لكــي يعملــوا عــىل حتقيــق 

تلــك األهــداف ويراعــوا مصلحــة املســامهني. 
عــىل 	  االنفتــاح  إىل  احلوكمــة  تطبيــق  يــؤدي 

األســواق املاليــة وجــذب املزيــد مــن املســتثمرين؛ 
لتمويــل املشــاريع اجلديــدة أو التوســعية .

يســهم تطبيــق احلوكمــة يف وضــع أســس واضحــة 	 
ــا  ــس إدارهت ــة وجمل ــني إدارة املؤسس ــات ب للعالق
حقــوق  توضيــح  يتــم  بحيــث  ومســامهيها؛ 
تلــك األطــراف،  وواجبــات كل طــرف مــن 
ــاءة  ــع الكف ــة لرف ــات املتاح ــتغالل اإلمكاني واس

االقتصاديــة للمؤسســة.
حقــوق 	  يضمــن  احلوكمــة  قواعــد  تطبيــق 

ثقتهــم. زيــادة  يف  يســهم  ممــا  املســتثمرين 
تعمــل احلوكمــة عــىل اإلفصــاح الكامــل عــن أداء 	 

ــرارات  ــة للق ــايل واإلداري، باإلضاف ــة امل املؤسس
العليــا،  اإلدارة  قبــل  مــن  املتخــذة  اجلوهريــة 
ويســاعد ذلــك عــىل حتديــد املخاطــر املرتبــة عــىل 

ــات. ــك املؤسس ــتثامر يف تل االس
لكافــة 	  احلقــوق  ضــامن  يف  احلوكمــة  تســاعد 

ــق يف  ــت، واحل ــق يف التصوي ــل احل ــامهني؛ مث املس
املشــاركة يف القــرارات اخلاصــة بــأي تغــريات 

ــة . ــىل أداء املؤسس ــر ع ــد تؤث ــة ق جوهري

احلوكمة يف القطاع املرصيف :
ــوم  ــن املفه ــة ع ــة املرصفي ــوم احلوكم ــف مفه ال خيتل
ُتعنــى  احلوكمــة  أن  إىل  يشــري  والــذي  الســابق، 
ــن  ــي تضم ــة الت ــائل الرقابي ــط والوس ــع الضواب بوض
حســن إدارة املــرصف بــام حيافــظ عــىل مصالــح مجيــع 
ــؤولة،  ــري املس ــات غ ــن الترصف ــد م ــراف، وحي األط
)صالحــات2016(.  اإلدارة  جمالــس  دور  ويفعــل 
وتعــرف احلوكمــة املرصفيــة بعــدد مــن التعاريــف التي 
ختتلــف بحســب زاويــة النظــر هلــذا املفهــوم، فيعرفهــا 
بنــك التســويات الدوليــة بأهنــا "األســاليب التــي تديــر 
هبــا املصــارف أعامهلا من خــالل جملــس اإلدارة واإلدارة 
العليــا، وبيــان كيفيــة وضــع أهــداف البنك، وسياســاته 
ــع  ــة، م ــاب العالق ــح أصح ــة مصال ــغيلية، ومحاي التش
االلتــزام بالعمــل وفقــًا للقوانــني واألنظمــة الســائدة، 
)مرغــاد،  املودعــني"  مصالــح  محايــة  حيقــق  وبــام 
ــة أداء  ــا "مراقب ــا بأهن ــن تعريفه ــام يمك 2018:8(، ك
املصــارف مــن قبــل اجلهــات اإلرشافيــة، ومحايــة 
حقــوق محلــة األســهم واملودعــني، وحتديــد إطــار 
ــرصف  ــة امل ــدد عالق ــة حت ــلطات رقابي ــي وس تنظيم

بالفاعلــني اخلارجــني" )عصمــت، 2017: 12(.

أمهية احلوكمة يف القطاع املرصيف:
ــه املصــارف يف  نظــرًا للــدور املحــوري الــذي تقــوم ب
االقتصــاد، فــإن تطبيــق احلوكمــة املرصفيــة يعــد أمــرًا 
ــالمة  ــامن س ــا يف ض ــك لدوره ــة؛ وذل ــة األمهي يف غاي
اجلهــاز املــرصيف وحتقيــق الكفــاءة يف األداء، مــن خالل 
تطويــر اهليــاكل الداخليــة للمصــارف، باإلضافــة 
لوجــود قوانــني واضحــة حتــدد دور هيئــات اإلرشاف 
ــة  ــب احلوكم ــرصيف، وتلع ــاز امل ــىل اجله ــة ع والرقاب
دورًا هامــًا أيضــًا يف رفــع كفــاءة عمليــات املصــارف؛ 
وذلــك من خــالل عــدة اجتاهــات )املواجــي، 2017(، 
ويمكــن تلخيــص أمهيــة احلوكمــة يف القطــاع املــرصيف 
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ــريي، 2018(: ــي )بش ــام ي في
تعتــر احلوكمــة املرصفيــة نظامــًا شــاماًل يتــم . 1

مــن خاللــه توجيــه ورقابــة العمليــات التشــغيلية 
ــارف. ــل املص داخ

الكفــاءة . 2 رفــع  يف  املرصفيــة  احلوكمــة  تســهم 
التشــغيلية للمصــارف، ممــا يعــزز االســتقرار 

لالقتصــاد. واملــايل  االقتصــادي 
تطبيــق احلوكمــة املرصفيــة يســهم يف منــح العمالء . 3

ــد  ــي ق ــر الت ــق باملخاط ــام يتعل ــة في ــة وخاص الثق
تتعــرض هلــا أمواهلــم.

أبعاد تنفيذ احلوكمة املرصفية:
ــة  ــة إىل أن للحوكم ــال احلوكم ــون يف جم ــري الباحث يش
املرصفيــة بعديــن رئيســني؛ مهــا البعــد الداخــي والبعــد 

اخلارجــي، وهــذا بيــان هلــام )مرغــاد، 2018(:

1-البعد اخلارجي للحوكمة املرصفية: 
ــي  ــة الت ــد االحرازي ــد بالقواع ــذا البع ــل ه      ويتمث
ــن  ــة م ــن جمموع ــارة ع ــي عب ــرصف، وه ــا امل يعتمده
اإلجــراءات التــي متكــن املــرصف مــن التحكــم 
ــام  ــة للنظ ــات املختلف ــن املكون ــة ع ــر النامج باملخاط
املــرصيف، وحماولــة ختفيضهــا ألدنــى مســتوى؛ أي 
ــق  ــة األوىل حتقي ــتهدف بالدرج ــد تس ــذه القواع أن ه
هدفــني رئيســني؛ مهــا اســتقرار النظــام املــرصيف، 
ــة  ــالل تقوي ــن خ ــك م ــني، وذل ــوق الدائن ــة حق ومحاي
الســالمة البنكيــة وتطويــر أعــامل املرصف بشــكل عام.

2-البعد الداخيل للحوكمة املرصفية:
يتمثــل البعــد الداخــي للحوكمــة املرصفيــة يف طريقــة 
ــوذج  ــامد نم ــالل اعت ــن خ ــك م ــرصف، وذل إدارة امل
ــس اإلدارة،  ــل جمل ــة يف عم ــيد، وخاص ــم الرش احلك
األمــر الــذي يســهم يف إجيــاد قيــادة أكثــر فعاليــة 
للمــرصف، خاصــة مــع تطــور عمــل جملــس اإلدارة؛ 
وضــع  عــىل  تركــز  مســؤولياته  أصبحــت  حيــث 
اإلســراتيجيات طويلــة األمــد ألعــامل املــرصف، 

ــد  ــة، والتأك ــة الداخلي ــة الرقاب ــق أنظم ــاء وتطبي وإنش
بطريقــة  اختاذهــا  تــم  املــرصف  قــرارات  أن  مــن 

مســؤولة وشــفافة.

احلوكمة يف القطاع املرصيف اإلسالمي: 
ــؤولية  ــي املس ــة تعن ــإن احلوكم ــابقًا ف ــا س ــام أرشن ك
واملســاءلة والشــفافية والعدالــة وكلهــا مفاهيــم ترتبــط 
بالعــدل واإلنصــاف، وهــو مــا يتفــق مــع مــا جــاءت 
أعــامل  اختــالف  أن  إال  اإلســالمية،  الرشيعــة  بــه 
املصــارف اإلســالمية ُيدخــل بعــدًا جديــدًا للحوكمــة 
ــة  ــة الرشعي ــة الرقاب ــام هيئ ــدور ومه ــق ب ــو املتعل وه
) شــحادة، 2016(، وعــىل الرغــم مــن أن مبــادئ 
ــة  ــة الدولي ــات املالي ــن املؤسس ــادرة م ــة الص احلوكم
ــات  ــس اخلدم ــات، إال أن جمل ــع املؤسس ــة جلمي موجه
واملراجعــة  املحاســبة  وهيئــة  اإلســالمية،  املاليــة 
للمؤسســات املاليــة اإلســالمية، ومهــا مــن املؤسســات 
التــي تعنــى بضبــط وتنظيــم عمــل املرصفية اإلســالمية 
ــة  ــري إضافي ــا معاي ــد أصدرت ــدويل ق ــتوى ال ــىل املس ع
للحوكمــة املطبقــة يف املرصفيــة اإلســالمية، والتــي 
ــن  ــض م ــة لبع ــة باإلضاف ــري الدولي ــىل املعاي ــمل ع تش
املعايــري التــي تتناســب وطبيعــة عمــل املصــارف 
ــاح، 2017(: ــي ) رب ــري ه ــذه املعاي ــالمية، وه اإلس

ــة  ــات املالي ــس اخلدم ــن جمل ــادرة م ــري الص 1- املعاي
اإلســالمية:

ــالمية  ــة اإلس ــات املالي ــس اخلدم ــن جمل ــدرت ع ص
عــام 2006م جمموعــة مــن املعايــري اخلاصــة باحلوكمــة 
ــق عليهــا  ــي أطل ــالمي، والت ــرصيف اإلس يف القطــاع امل
ــي  ــات الت ــط إدارة املؤسس ــادية لضواب ــادئ اإلرش املب
املبــادئ  إســالمية، وهــذه  ماليــة  تقــدم خدمــات 

 :)2018 هي)الرسحيــي، 

1-املبــدأ األول: ويركــز هــذا املبــدأ عــىل رضورة 
ــإدارة  ــط ل ــع ضواب ــالمية بوض ــارف اإلس ــام املص قي
الشــاملة، مــن خــالل حتديــد األدوار والوظائــف 
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ــارص اإلدارة، ومســؤولياته جتــاه  لــكل عنــرص مــن عن
ــح. ــاب املصال أصح

ــام  ــرضورة قي ــدأ ب ــذا املب ــق ه ــاين: ويتعل ــدأ الث 2-املب
املختلفــة  تقاريرهــا  بإعــداد  اإلســالمية  املصــارف 
حســب املعايــري املعتمــدة دوليــًا، باإلضافــة للضوابــط 
الرشعيــة املعتمــدة يف هــذا املجــال، وإجيــاد جلــان 

ــة. ــم املالي ــة القوائ ــة ملراجع داخلي

باإلفصــاح  املبــدأ  هــذا  هيتــم  الثالــث:  3-املبــدأ 
ــاب  ــامح ألصح ــالل الس ــن خ ــك م ــفافية، وذل والش
حســابات االســتثامر باالطالع عــىل تقاريــر مفصلة عن  
ــا.  ــون هل ــد يتعرض ــي ق ــر الت ــتثامراهتم واملخاط أداء اس

ــالمية  ــارف اإلس ــىل املص ــب ع ــع: جي ــدأ الراب 4-املب
أن تتبنــى إســراتيجية واضحــة بخصــوص آليــات 

ــه. ــر في ــة املخاط ــط مواجه ــتثامر، وخط االس

5-املبــدأ اخلامــس: يتعلق هــذا املبــدأ بالتــزام املصارف 
اإلســالمية بأحــكام الرشيعــة اإلســالمية، وحتديــد 
ــع رضورة  ــكام، م ــك األح ــىل تل ــول ع ــادر احلص مص

ــة.  ــة الرشعي ــة الرقاب ــاوى هيئ ــزام بفت االلت

6-املبــدأ الســادس: جيــب عــىل املصــارف اإلســالمية 
أن تلتــزم بقواعــد الرشيعــة اإلســالمية بكافة أنشــطتها، 

والســامح للعمــالء باالطــالع عــىل تلــك االحــكام.

ــالمية  ــارف اإلس ــىل املص ــب ع ــابع: جي ــدأ الس 7-املب
ــتثامر  ــابات االس ــن حس ــة ع ــات تفصيلي ــري بيان توف

ــة. ــورة دوري ــا وبص ــي تديره الت

ــة  ــبة واملراجع ــة املحاس ــن هيئ ــادرة ع ــري الص 2-املعاي
ــالمية: ــة اإلس ــات املالي للمؤسس

أصــدرت هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات 
املاليــة اإلســالمية يف البحريــن عــددًا مــن املعايــري التــي 
تنظــم عمــل املصــارف اإلســالمية، والتــي تســتهدف 
يف جمملهــا العــرض واإلفصــاح والشــفافية والعــدل يف 
التعامــل، وعــدم أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وهــو ما 

يتفــق مــع املعايري الدوليــة للحوكمة )مرغــاد، 2018(.

دور احلوكمة يف تعزيز العمل املرصيف اإلسالمي: 
ــا  ــن املزاي ــد م ــة العدي ــة املرصفي ــق احلوكم ــر تطبي يوف
للمصــارف اإلســالمية، ويمكــن اإلشــارة ألهــم تلــك 

ــا وهــي )الشــلبي، 2015(: املزاي
إنجــاز أعــامل املصــارف اإلســالمية وفقــًا لدائــرة . 1

احلــالل. 
للمــرصف . 2 االجتامعيــة  باألهــداف  االهتــامم 

القــروض احلســنة،  اإلســالمي؛ مثــل تقديــم 
الــزكاة،  وإخــراج  حســاب  عمليــة  وتنظيــم 
أفضــل.  بصــورة  املرصفيــة  اخلدمــات  وتقديــم 

توفــري احلاميــة للمــرصف اإلســالمي أثنــاء تــداول . 3
أســهمه يف الســوق املــايل. 

ــالمية، . 4 ــارف اإلس ــر يف املص ــني إدارة املخاط حتس
ــني.  ــرصف واملودع ــوال امل ــىل أم ــظ ع ــام حياف وب

ــة . 5 ــات املرصفي ــة العملي ــة ملراقب ــات فعال ــري آلي توف
ــرصف. ــل امل داخ

تقليــص تكاليــف رأس املــال ممــا يســاعد املــرصف . 6
عــىل حتقيــق النمــو يف أنشــطته املختلفــة.

مســاعدة املــرصف عــىل املنافســة يف الســوق املحي . 7
والدويل. 

تعزيز ثقة عمالء املرصف اإلسالمي. . 8

القطاع املرصيف السعودي واحلوكمة:
أهــم  أحــد  الســعودي  املــرصيف  القطــاع  يعتــر 
ــو  ــريب، فه ــتوى الع ــة عــىل املس القطاعــات املرصفي
حيتــل املرتبــة األوىل مــن حيــث إمجــايل القــروض 
ورأس املــال، واملرتبــة الثانيــة مــن حيــث املوجــودات، 
املاليــة،  اخلدمــات  اســتخدام  يف  الرابعــة  واملرتبــة 
ــة  ــاع  أربع ــذا القط ــارف يف ه ــدد املص ــغ ع ــذا ويبل ه
وعرشيــن مرصفــًا، متتلــك 2078 فرعــًا، وقــد حققــت 
املصــارف الســعودية املحليــة أرباحــًا تقــدر ب 52 

مليــار ريــال عــام  2019م )هنــدي، 2020(.
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ويعمــل يف القطــاع املــرصيف الســعودي أربعــة مصارف 
إســالمية؛ وهــي: مــرصف الراجحــي، ومــرصف 
ــغ  ــد بل ــالد، وق ــك الب ــرة، وبن ــك اجلزي ــامء، وبن اإلن
حجــم أصــول املصــارف اإلســالمية يف الســعودية 
عــام 2019م حــوايل 160.9 مليــار دوالر، وهــو مــا 
يشــكل نســبة 26 % مــن إمجــايل األصــول املرصفيــة يف 
اململكــة، كــام بلــغ حجــم ودائــع العمــالء يف املصــارف 
ــار دوالر،  ــوايل 106.2 ملي ــعودية ح ــالمية الس اإلس
ــاع ككل،  ــع يف القط ــايل الودائ ــن إمج ــبة 29 % م وبنس
وبلــغ رأس مــال املصــارف اإلســالمية الســعودية 
ــارف  ــت املص ــام حقق ــار دوالر، ك ــوايل 24.4 ملي ح
اإلســالمية الســعودية أرباحــًا بلغــت حــوايل 3.8 
مليــار دوالر عــام 2019م ) العبــد الوهــاب، 2020(. 
املــرصيف  القطــاع  يف  باحلوكمــة  يتعلــق  فيــام  أمــا 
الســعودي فقــد صــدر عــن هيئــة الســوق املــايل 
ــتهدف  ــي تس ــد الت ــن القواع ــة م ــعودي جمموع الس
ضــامن الشــفافية والوضــوح يف أعــامل املصــارف، 
املصالــح،  وأصحــاب  املســامهني  حقــوق  ومحايــة 
ــدرت  ــعودي أص ــريب الس ــد الع ــة النق ــام أن مؤسس ك
املــرصيف،  القطــاع  يف  للحوكمــة  الرئيســة  املبــادئ 
ــة  ــة املرصفي ــة للحوكم ــادئ الرئيس ــمل املب ــي تش والت
باإلضافــة إلرشــادات وتعليــامت هبــذا اخلصــوص 

.)2019 )اخلواجــا، 

املبحث الثالث: الدراسة امليدانية:
مصادر البيانات:

ــث  ــتخدم الباح ــد اس ــة، فق ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــا: ــات؛ ومه ــع البيان ــيني جلم ــن أساس مصدري

ــة  ــالل مراجع ــن خ ــك م ــة: وذل ــادر الثانوي 1-املص
األدبيــات النظريــة؛ كالكتــب واألبحــاث املتعلقــة 
ــة. ــب الدراس ــن جوان ــًا م ــة بعض ــة؛ لتغطي بالدراس

ــتخدام  ــم اس ــث ت ــة: حي ــات األولي ــادر البيان 2-مص
ــة،  ــة للدراس ــات األولي ــع البيان ــتبانة؛ جلم أداة االس

ــات  ــري والدراس ــار النظ ــىل اإلط ــامدًا ع ــك اعت وذل
ــابقة. الس

جمتمع الدراسة: 
لقيــاس مــدى التــزام املصــارف اإلســالمية الســعودية 
بتطبيــق مبــادئ احلوكمــة املرصفيــة، تــم اختيــار بنــك 
ــة مــن املجتمــع العــام للدراســة، والــذي  البــالد كعين
يشــمل البنــوك اإلســالمية الســعودية؛ وهــي: مــرصف 
ــك  ــرة، وبن ــك اجلزي ــالد، وبن ــك الب ــي، وبن الراجح
ــك  ــي بن ــن موظف ــة م ــار عين ــم اختي ــد ت ــامء، وق اإلن
البــالد يف مســتويات إداريــة خمتلفــة، تشــمل )املــدراء، 
ــث  ــني(؛ حي ــبني، واملدقق ــام، واملحاس ــاء األقس ورؤس

ــل. ــردادها بالكام ــم اس ــتبانة ت ــت 180 اس وزع

أداة الدراسة:
ــدد  ــوع لع ــم الرج ــة ت ــم أداة الدراس ــبيل تصمي يف س
ــوع؛  ــذا املوض ــة هب ــابقة واملتعلق ــات الس ــن الدراس م
حيــث تــم تقســيم االســتبانة لقســمني رئيســني؛ ومهــا: 
ــة  األول الــذي خصــص للمعلومــات الشــخصية لعين
ــة  ــريات الدراس ــص ملتغ ــاين فخص ــا الث ــة، أم الدراس
مثلــت  ســؤاالً   42 وضــع  تــم  حيــث  الرئيســة؛ 
فرضيــات الدراســة، كــام تــم تصميــم أجوبــة أداة 
ــق  ــاميس )مواف ــرت اخل ــاس ليك ــًا ملقي ــة وفق الدراس
ــق  ــري مواف ــق، غ ــري مواف ــد، غ ــق، حماي ــدًا، مواف ج
ــا  ــة ووزن ــة معياري ــل درج ــي كل بدي ــًا(، وأعط إطالق
نســبيا ) شــاويش، 2017(، كــام يف اجلــدول رقــم )1(.

جــدول رقــم )1( األوزان النســبية والدرجــة املعياريــة لعينــة الدراســة وفقــًا 
ملقيــاس ليــكارت اخلــاميس

الوزن النسبيالدرجة املعياريةاملقياس
100%5موافق جدًا

80%4موافق
60%3حمايد

40%2غري موافق
20%1غري موافق إطالقًا
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جدول رقم )2( قياس صدق املحتوى لفقرات الدراسة

جدول رقم )3( معامل االتساق الداخي ألداة الدراسة

صدق وثبات أداة الدراسة:
يف هذا املجال تم إجراء االختبارات التالية:

1-صدق املحتوى ألداة الدراسة: 
ــان مــدى تعبــري فقــرات  ــار عــىل بي يركــز هــذا االختب
كل جمــال مــن جمــاالت الدراســة للبعــد الــذي تنتمــي 
ــذي  ــد ال ــس البع ــتبانة تقي ــرات االس ــه؛ أي أن فق إلي

معامل االرتباطعدد الفقراتاملجالالتسلسل
70.842محاية حقوق املسامهني ومعاملتهم بعدل.األول
90.796محاية حقوق أصحاب املصالح ومعاملتهم بعدل.الثاين

60.785حتديد صالحيات ومسؤوليات جمالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية فيها.الثالث

التزام أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني يف املصارف اإلسالمية السعودية الرابع
60.812بالسلوك املهني أثناء قيامهم بأعامهلم املختلفة.

التزام املصارف اإلسالمية السعودية بالشفافية واإلفصاح فيام يتعلق باملعلومات اخلامس
70.645املنشورة عنها.

التزام املصارف اإلسالمية السعودية بمسؤوليتها االجتامعية جتاه  املجتمعات التي السادس
70.692تعمل فيها.

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

تنتمــي إليــه بشــكل دقيــق وحمــدد، وقــد تــم ذلــك مــن 
خــالل اســتخدام معامــل ســبريمان لالرتبــاط؛ حيــث 
ــن %30  ــد ع ــي تزي ــاط الت ــات االرتب ــدت عالق اعتم
ــار  ــج االختب ــن نتائ ــني م ــد تب ــي، 2015(، وق ) منج
وجــود صــدق بنائــي لفقــرات أداة الدراســة واجلــدول 

رقــم )2( يوضــح ذلــك.

ــج  ــىل نتائ ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــن إع ــدر: م املص
ــي. ــل اإلحصائ التحلي

2-ثبات أداة الدراسة: 
ويقصــد بثبــات أداة الدراســة إمكانيــة احلصــول عــىل 
ــس  ــىل نف ــة ع ــادة الدراس ــال إع ــات يف ح ــس البيان نف
املجتمــع بنفــس األداة يف ظــل ظــروف متشــاهبة؛ 

ــة  ــىل أداة الدراس ــة ع ــدى االعتامدي ــان م ــك لبي وذل
)مرفــوق، 2014(، ولقيــاس ذلــك تــم اســتخدام 
ــات  ــاخ إلجاب ــا كرنب ــي الف ــاق الداخ ــاس االتس مقي
عينــة الدراســة، والقيمــة املقبولــة يف هــذا املجــال هــي 

ــك. ــح ذل ــم )3( يوض ــدول رق ــر، واجل 70% فأكث

معامل ثبات االتساق الداخيعدد الفقراتاملجالالتسلسل
70.812محاية حقوق املسامهني ومعاملتهم بعدل.األول
90.742محاية حقوق أصحاب املصالح ومعاملتهم بعدل.الثاين

حتديد صالحيات ومسؤوليات جمالس اإلدارات واإلدارات الثالث
60.772التنفيذية فيها.

الرابع
التزام أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني يف املصارف 
اإلسالمية السعودية بالسلوك املهني أثناء قيامهم بأعامهلم 

املختلفة.
60.842

التزام املصارف اإلسالمية السعودية بالشفافية واإلفصاح فيام اخلامس
70.862يتعلق باملعلومات املنشورة عنها.
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معامل ثبات االتساق الداخيعدد الفقراتاملجالالتسلسل

التزم املصارف اإلسالمية السعودية بمسؤوليتها االجتامعية السادس
70.785جتاه املجتمعات التي تعمل فيها. 

املعدل العام 
420.802لألداة ككل

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

ــار  ــم اختب ــابق أن قي ــار الس ــج االختب ــر نتائ     وتظه
ــات  ــري لثب ــا يش ــة، مم ــوبة مرتفع ــاخ املحس ــا كرنب الف
ــول  ــم احلص ــي ت ــات الت ــة والبيان ــال ألداة الدراس ع
ــج البحــث  ــم نتائ ــا مــن تعمي ــا يمكنن عليهــا، وهــو م

.)Sekaran, 2015(

3-اختبار حتيز عدم االستجابة:
ــتبانة  ــة أول 25 اس ــالل مقارن ــن خ ــك م ــم ذل ــد ت وق
مــع آخــر 20 اســتبانة؛ حيــث أظهــرت النتائــج عــدم 

ــتجابة. ــدم االس ــز بع ــود حتي وج
املعاجلات اإلحصائية: 

اســتخدم الباحــث برنامــج spss لتحليــل أداة الدراســة 

واســتخراج االختبــارات اإلحصائيــة التاليــة: مقاييــس 
النزعــة املركزيــة )التكــرارات، املتوســطات احلســابية، 
االنحرافــات املعياريــة، النســب املئويــة(، واختبــار 
معامــل الفــا كرنبــاخ، واختبــار معامــل بريســون 
 One Sample  للعينــة الواحــدة t لالرتبــاط، واختبــار

ــات. ــار الفرضي t test الختب

حتليل البيانات واختبار الفرضيات:
أوالً: خصائص أفراد العينة:

يوضــح اجلــدول رقــم )4( اخلصائــص العامــة ألفــراد 
عينــة الدراســة:

جدول رقم )4( خصائص أفراد العينة

النسبة املئويةالتكرارالفئات واملسمياتاملتغري

املؤهل العلمي

71.5%129بكالوريوس
20%36ماجستري
5%9دكتوراة

3.5%6غري ذلك

املستوى الوظيفي

9.5%17مدير
15.5%28رئيس قسم

39.5%71حماسب
35.5%64مدقق

سنوات اخلرة

18%32أقل من 5 سنوات
44%79من 5 - 10سنوات

20.5%37من 10-15 سنة
11.5%21من 15-20 سنة
6%11أكثر من 20 سنة

التخصص
76.5%138علوم اقتصادية
21.5%39علوم رشعية

2%3غري ذلك
100%180املجموع

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
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جدول رقم )5( األسئلة املتعلقة باملحور األول

ــم )4( أن  ــدول رق ــح اجل ــي: يوض ــل العلم 1-املؤه
ــن  ــن الذي ــت م ــتجيبني كان ــن املس ــىل م ــبة األع النس
ــث  ــوس(؛ حي ــي )البكالوري ــل العلم ــون املؤه حيمل
نســبة  يشــكلون  مســتجيبًا   )129( عددهــم  بلــغ 
العلمــي  املؤهــل  حيملــون  الذيــن  ثــم   ،%71.5
ــبة  ــتجيبًا بنس ــم )36( مس ــغ عدده ــتري(، وبل )املاجس
درجــة  حيملــون  الذيــن  عــدد  كان  بينــام   ،%20
)الدكتــوراة( )9( مســتجيبني بنســبة 5%، وضمــت 
ــبة  ــك( بنس ــري ذل ــة )غ ــن فئ ــتجيبني م ــة )6( مس العين
3.5%، ممــا يشــري لوجــود كفــاءة علميــة لــدى أفــراد 
ــئلة  ــىل أس ــة ع ــم باإلجاب ــمح هل ــة، تس ــة الدراس عين

الدراســة بطريقــة علميــة صحيحــة.

ــن  ــني الذي ــدد املبحوث ــغ ع ــي: بل ــتوى الوظيف 2-املس
يشــغلون وظيفــة حماســب الفئــة األعــىل يف فئــات 
ــث  ــي؛ حي ــتوى الوظيف ــث املس ــن حي ــني؛ م املبحوث
ــام  ــبة 39.5%، في ــًا، وبنس ــم )71( مبحوث ــغ عدده بل
ــق  ــة مدق ــغلون وظيف ــن يش ــني الذي ــدد املبحوث كان ع
)64( مبحوثــًا، وبنســبة 35.5%، بينــام بلــغ عــدد 
املبحوثــني الذيــن يشــغلون وظيفــة رئيــس قســم 
)28( مبحوثــًا، وبنســبة 15.5%، أمــا املبحوثــون 
الذيــن يشــغلون وظيفــة مديــر فكانــوا )17( مبحوثــًا، 
وبنســبة 9.5%، وتشــري هــذه النتائــج إىل وجــود تنــوع 
ــي،  ــمى الوظيف ــث املس ــن حي ــني؛ م ــات املبحوث يف فئ
ــول  ــم ح ــة منه ــات املقدم ــة يف املعلوم ــم الثق ــا يدع مم

ــة. ــع الدراس موض

أن  أعــاله  اجلــدول  يوضــح  اخلــربة:  3- ســنوات 

ــراوح  ــن ت معظــم املبحوثــني هــم مــن املوظفــني الذي
خرهتــم مــا بــني 5- 15 ســنة؛ حيــث ببلــغ عددهــم 
)116( مبحوثــًا، وبنســبة 64.5%، بينــام بلغــت نســبة 
املبحوثــني الذيــن تقــل خرهتــم عــن 5 ســنوات )32( 
مبحوثــًا، وبنســبة 18%، فيــام كان عــدد املبحوثــني 
ــًا،  ــنة )32( مبحوث ــن 15 س ــم ع ــد خراهت ــن تزي الذي
قــدرة  يعكــس  األمــر  وهــذا   ،%17.5 وبنســبة 
ــم  ــن ث ــة، وم ــوع الدراس ــم موض ــىل فه ــني ع املبحوث
ــة  ــتبانة بطريق ــئلة االس ــىل أس ــة ع ــىل اإلجاب ــدرة ع الق
تعطــي نتائــج قريبــة للواقــع الــذي جتــرى فيــه األمــور 

ــة.  ــل الدراس ــك حم يف البن

4-املؤهــل العلمــي: أمــا فيــام يتعلــق باملؤهــل العلمي، 
فيمكــن مالحظــة أن معظــم املبحوثــني هــم مــن محلــة 
عددهــم  بلــغ  حيــث  االقتصاديــة؛  التخصصــات 
ــدد  ــغ ع ــام بل ــبة 76.5%، بين ــًا، وبنس )138( مبحوث
املبحوثــني املتخصصــني يف العلــوم الرشعيــة )39( 
ــذا  ــك، وه ــري ذل ــبة 21.5%، و2% لغ ــًا، وبنس مبحوث
ــة لطبيعــة  األمــر ُيشــري لتناســب التخصصــات العلمي
ــات املقدمــة  العمــل املــرصيف، ممــا يدعــم الثقــة بالبيان

ــة.  ــة الدراس ــن عين م

ثانيًا: نتائج اإلحصاء الوصفي ملحاور االستبانة:
1-حتليل الفقرات املتعلقة باملحور األول: 

ركــز املحــور األول مــن أداة الدراســة عــىل بيــان 
املامرســات املطبقــة يف املــرصف، حــول محايــة حقــوق 
املســامهني، وهــي األســئلة مــن 1-7 مــن أســئلة 
االســتبانة، وكانــت النتائــج كــام يف اجلــدول رقــم )5(.

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

حيرص املرصف عىل دعوة املسامهني الجتامعات اهليئة العامة، ويتم اختاذ 1
4.4800.68589.6القرارات بناء عىل التصويت الذي يتم من قبلهم.

حيق للمسامهني مساءلة أعضاء جملس إدارة املرصف عن أي شأن من 2
4.5600.49591.5شؤون املرصف.
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مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

4.2800.46585.6ملسامهي املرصف احلق يف االطالع عىل حمارض اجتامعات جملس اإلدارة.3

يضمن املرصف للمسامهني احلق يف املشاركة والتصويت عىل القرارات 4
4.2000.50084املهمة.

4.3200.48086.4حيصل مسامهو املرصف عىل أرباحهم  السنوية حال حتققها.5
1.5500.56031ينتهج املرصف سياسة تضمن معاملة املسامهني بعدالة ودون متييز.6
4.5500.49691حيق ملسامهي املرصف التصويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة.7

3.990.24879.870                        مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن  الفقــرة رقــم 2 "حيــق 
للمســامهني مســاءلة أعضــاء جملــس إدارة املــرصف عن 
أي شــأن مــن شــؤون املــرصف" قــد حلــت يف الرتيب 
بلــغ 4.560 وانحــراف  األول بمتوســط حســايب 
معيــاري 0.495، يف حــني حلــت الفقــرة رقــم 6 
ــامهني  ــة املس ــن معامل ــة تضم ــرصف سياس ــج امل "ينته
ــط  ــري بمتوس ــب األخ ــز" يف الرتي ــة ودون متيي بعدال
ــاري 0.560،  ــراف معي ــغ 1.550 وانح ــبي بل حاس
ــور األول  ــرات املح ــع فق ــايب جلمي ــط احلس ــا املتوس أم
فقــد بلــغ 3.990، وهــو أكــر مــن املتوســط احلســايب 
االفــرايض للدراســة )3(، كــام أن االنحــراف املعياري 

جلميــع فقــرات املحــور بلــغ أقــل مــن 1، يف حــني بلــغ 
ــو  ــاًل 79.870%، وه ــور كام ــبي للمح ــوزن النس ال
أيضــًا أكــر مــن الــوزن النســبي املتوســط )70%(، لــذا 
ــعودية  ــالمية الس ــارف اإلس ــأن املص ــول ب ــن الق يمك
ــة  ــة بحامي ــة املتعلق ــة املرصفي ــادئ احلوكم ــزم بمب تلت

ــدل. ــم بع ــامهني ومعاملته ــوق املس حق

2-حتليل الفقرات املتعلقة باملحور الثاين:
ويتعلــق هــذا املحــور بحاميــة حقــوق أصحــاب 
ــور  ــذا املح ــس ه ــدل، ويقي ــم بع ــح ومعاملته املصال
األســئلة مــن 8- 16 مــن أســئلة االســتبانة، واجلــدول 

ــك. ــح ذل ــم )6( يوض رق
جدول رقم )6(  األسئلة املتعلقة باملحور الثاين

رقم 
السؤال

السؤال
الوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

8
يلتزم املرصف بتنفيذ التعليامت الصادرة من اجلهات الرقابية يف الدولة، ويزودها بالبيانات 

املطلوبة بدقة ووضوح.
4.1900.74883.8

4.3500.30087لدى املرصف سياسة واضحة للتعامل مع املصارف األخرى تتصف باملصداقية واملهنية.9

10
يقوم املرصف بمنح أصحاب املصالح حقوقهم املختلفة بحسب األنظمة والتعليامت 

الصادرة هبذا الشأن.
2.2501.17045

4.4850.48589.7يلتزم املرصف بتعويض أصحاب املصالح يف حال اإلرضار بحقوقهم.11

12
يوفر املرصف ألصحاب املصالح معلومات صحيحة ودقيقة متكنهم من اختاذ القرارات 

املناسبة.
3.5600.31071.2

3.7800.62675.6يقوم املرصف بمنح العمالء حقوقهم املختلفة وبحسب األنظمة والتعليامت.13
4.2800.75585.6هناك إجراءات حمددة وواضحة لغايات التوظيف يف املرصف.14
2.9400.58458.8تتم إجراءات ترقية املوظفني يف املرصف بطريقة شفافة وعادلة.15
2.4820.62949.6نظام الرواتب يف املرصف حيقق العدالة بني املوظفني. 16

4.0400.31071.8                           مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
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مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

جدول رقم )7( األسئلة املتعلقة باملحور الثالث

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن الفقــرة رقــم 11 
"يلتــزم املــرصف بتعويــض أصحــاب املصالــح يف 
ــب  ــاءت يف الرتي ــد ج ــم" ق ــال اإلرضار بحقوقه ح
األول، بمتوســط حســايب بلــغ 4.485 وانحــراف 
معيــاري 0.485، فــام حلــت الفقــرة رقــم 10 "يقــوم 
املــرصف بمنــح أصحــاب املصالــح حقوقهــم املختلفــة 
بحســب األنظمــة والتعليــامت الصــادرة هبــذا الشــأن" 
يف الرتيــب األخــري، بمتوســط حســايب بلــغ 2.250 
ــايب  ــط احلس ــا املتوس ــاري 1.170، أم ــراف معي وانح
جلميــع فقــرات املحــور الثــاين فقــد بلــغ 4.040 وهــو 
أكــر من املتوســط احلســايب االفــرايض للدراســة )3(، 
ــور  ــرات املح ــع فق ــاري جلمي ــراف املعي ــام أن االنح ك

ــبي  ــوزن النس ــوص ال ــا بخص ــن 1، أم ــل م ــغ أق بل
ــر  ــغ 71.8%، وهــو أيضــًا أك ــد بل للمحــور ككل فق
ــن  ــذا يمك ــط )70%(، ل ــبي املتوس ــوزن النس ــن ال م
ــزم  ــعودية تلت ــالمية الس ــارف اإلس ــأن املص ــول ب الق
بمبــادئ احلوكمــة املرصفيــة واملتعلقــة بحاميــة حقــوق 

ــدل. ــم بع ــح ومعاملته ــاب املصال أصح

2-حتليل الفقرات املتعلقة باملحور الثالث:
اإلســالمية  املصــارف  التــزام  بمــدى  واملتعلــق 
الســعودية بتحديــد صالحيــات ومســؤوليات جمالــس 
اإلدارات واإلدارات التنفيذيــة فيهــا، ويقيــس هــذا 
املحــور األســئلة مــن 17-22 مــن أســئلة االســتبانة، 

ــك. ــح ذل ــم )7( يوض ــدول رق واجل

السؤالرقم السؤال
الوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

3.860.74877.2النظام الداخي للمرصف حيدد صالحيات جملس اإلدارة بوضوح.17
2.111.12042.2يمتلك املرصف نظام رقابة داخلية فعال.18
3.060.74261.2يلتزم املرصف بعقد اجتامعات دورية ملجلس اإلدارة.19

20
ألعضاء اهليئة العامة احلق يف مساءلة جملس اإلدارة عن القرارات التي 

يتخذها.
4.151.26083

2.180.82343.6ختضع اإلدارة التنفيذية للمرصف لرقابة مبارشة من قبل جملس اإلدارة.21
2.131.11842.6تأخذ إدارة املرصف بامللحوظات واالقراحات املقدمة من جلان التدقيق.22

2.9151.30458.3مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

ــم 20  ــرة رق ــابق أن الفق ــدول الس ــن اجل ــظ م يالح
"ألعضــاء اهليئــة العامــة احلــق يف مســاءلة جملــس 
ــاءت  ــد ج ــا" ق ــي يتخذه ــرارات الت ــن الق اإلدارة ع
يف الرتيــب األول، بمتوســط حســايب بلــغ 4.15 
ــرة  ــاءت الفق ــني ج ــاري 0.86، يف ح ــراف معي وانح
رقــم 18 "يمتلــك املــرصف نظــام رقابــة داخليــة 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــري، بمتوس ــب األخ ــال" يف الرتي فع
املتوســط  أمــا  2.11 وانحــراف معيــاري 1.12، 
احلســايب للمحــور ككل فقــد بلــغ 2.915 وهــو أقــل 
مــن املتوســط احلســايب االفــرايض للدراســة )3(، كــام 
ــغ  ــور بل ــرات املح ــع فق ــاري جلمي ــراف املعي أن االنح

ــور  ــبي للمح ــوزن النس ــوص ال ــا بخص 1.304، أم
ككل فقــد بلــغ 58.3%، وهــو أقــل أيضــًا مــن الــوزن 
النســبي املتوســط )70%(، ممــا يشــري  بصفــة عامــة إىل 
أن املصــارف اإلســالمية الســعودية ال تلتــزم  بتحديــد 
صالحيات ومســؤوليات جمالــس اإلدارات واإلدارات 

ــا. ــة فيه التنفيذي

4- حتليل الفقرات املتعلقة باملحور الرابع:
    والــذي يوضــح مــدى التــزام أعضــاء جملــس اإلدارة 
واملــدراء التنفيذيــني يف املصارف اإلســالمية الســعودية 
ــة،  ــم املختلف ــم بأعامهل ــاء قيامه ــي أثن ــلوك املهن بالس
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مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

أســئلة االســتبانة، واجلــدول رقــم )8( يوضــح ذلــك.ويقيــس هــذا املحــور األســئلة مــن 23-28 مــن 
جدول رقم )8( األسئلة املتعلقة باملحور الرابع

جدول رقم )9( األسئلة املتعلقة باملحور اخلامس

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

4.1300.62482.6يسهم أعضاء جملس إدارة املرصف بدعم استقاللية املدقق اخلارجي. 23
4.0100.42680.2هيتم أعضاء جملس اإلدارة باملحافظة عىل أرسار املرصف.24

يترصف أعضاء جملس إدارة املرصف بمسؤولية يف احلاالت التي حيدث فيها 25
3.6500.35873تعارض بني مصاحلهم الشخصية ومصالح املرصف.

4.1700.54083.4يتصف أعضاء جملس إدارة املرصف باألمانة والصدق.26

يقدم أعضاء جملس إدارة املرصف مجيع التسهيالت للجان التدقيق لتنفيذ 27
3.4850.68569.7مهامها بكفاءة واستقاللية.

3.6200.79572.4يتخذ أعضاء جملس إدارة املرصف قراراهتم باستقاللية.28
3.8400.66576.9مجيع الفقرات

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن الفقــرة رقــم 26 
"يتصــف أعضــاء جملــس إدارة املــرصف باألمانــة 
ــط  ــب األول، بمتوس ــاءت يف الرتي ــد ج ــدق" ق والص
ــاري 0.540  ــراف معي ــغ 4.170 وانح ــايب بل حس
ووزن نســبي 83.4%، فيــام جــاءت الفقــرة رقــم 
مجيــع  املــرصف  إدارة  جملــس  أعضــاء  "يقــدم   27
ــاءة  ــا بكف ــذ مهامه ــق لتنفي ــان التدقي ــهيالت للج التس
ــايب  ــط حس ــري بمتوس ــب األخ ــتقاللية" يف الرتي واس
ووزن   0.685 معيــاري  وانحــراف   3.485 بلــغ 
نســبي 69.7، أمــا بخصــوص املتوســط احلســايب 
للمحــور ككل فقــد بلــغ 3.84، وهــو أكــر مــن 
املتوســط احلســايب االفــرايض للدراســة )3(، كــام 
ــغ  ــور بل ــرات املح ــع فق ــاري جلمي ــراف املعي أن االنح

ــور  ــبي للمح ــوزن النس ــاء ال ــني ج ــن 1، يف ح ــل م أق
الــوزن  مــن  أكــر  أيضــًا  وهــو   ،%76.9 ككل 
ــة  ــة عام ــري  بصف ــا يش ــط )70%(، مم ــبي املتوس النس
ــني  ــدراء التنفيذي ــس اإلدارة وامل ــاء جمل ــزام أعض اللت
ــي  ــلوك املهن ــعودية بالس ــالمية الس ــارف اإلس يف املص

ــة. ــم املختلف ــم بأعامهل ــاء قيامه أثن

5- حتليل الفقرات املتعلقة باملحور اخلامس:
واملتعلــق بمدى التــزام املصارف اإلســالمية الســعودية 
باملعلومــات  يتعلــق  فيــام  واإلفصــاح  بالشــفافية 
ــن  ــئلة م ــور األس ــذا املح ــس ه ــا، ويقي ــورة عنه املنش
ــم )9(  ــدول رق ــتبانة، واجل ــئلة االس ــن أس 29-35 م

ــك. ــح ذل يوض

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

3.7640.65275.9يقوم املرصف باإلعالن عن  خططه املستقبلية.29
4.1880.32583.7للمرصف أهداف واضحة ومعلن عنها.30
3.1250.74562.5يلتزم املرصف بنرش بيانات مالية مدققة بفرات منتظمة.31
3.4850.87469.7يقوم املرصف بنرش تقارير مالية سنوية ضمن املدد القانونية.32

يقدم املرصف بيانات مفصلة وصحيحة عن مؤهالت أعضاء جملس اإلدارة 33
4.6580.315.93.1واملدراء التنفيذيني.



مدى التزام املصارف اإلسالمية السعودية بمبادئ احلوكمة املرصفية )بنك البالد أنموذجًا(198

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

جدول رقم )10( األسئلة املتعلقة باملحور السادس

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

4.7850.48995.7يعلن املرصف عن املخاطر املتوقعة التي قد تعرض أعامله.34

يلتزم املرصف باإلعالن وبوضوح عن مجيع املعامالت والعقود املرتبطة بأطراف 35
4.6450.87792.9خارجية.

4.0900.42681.9مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن الفقــرة رقــم34 
ــد  ــي ق ــة الت ــر املتوقع ــن املخاط ــرصف ع ــن امل "يعل
األول  الرتيــب  يف  جــاءت  قــد  أعاملــه"  تعــرض 
ــاري  ــراف معي ــغ 4.785 وانح ــايب بل ــط حس بمتوس
ــرة  ــاءت الفق ــام ج ــبي 95.7%، في 0.489 ووزن نس
"يلتــزم املــرصف بنــرش بيانــات ماليــة مدققــة بفــرات 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــري بمتوس ــب األخ ــة" يف الرتي منتظم
3.125 وانحــراف معيــاري 0.745 ووزن نســبي 
ــور  ــايب للمح ــط احلس ــوص املتوس ــا بخص 62.5، أم
ــط  ــن املتوس ــر م ــو أك ــغ 4.090 وه ــد بل ككل فق
احلســايب االفــرايض للدراســة )3(، كــام أن االنحــراف 
املعيــاري جلميــع فقــرات املحــور بلــغ أقــل مــن 1، يف 

ــور ككل %81.9،  ــبي للمح ــوزن النس ــاء ال ــني ج ح
وهــو أيضــًا أكــر مــن الــوزن النســبي املتوســط 
ــارف  ــزام املص ــة إىل الت ــة عام ــري بصف ــا يش )70%(، مم
بالشــفافية واإلفصــاح فيــام  اإلســالمية الســعودية 

ــا. ــورة عنه ــات املنش ــق باملعلوم يتعل

6-حتليل الفقرات املتعلقة باملحور السادس:
ــالمية  ــارف اإلس ــزام املص ــدى الت ــح م ــذي يوض وال
ــات  ــاه املجتمع ــة جت ــؤوليتها االجتامعي ــعودية بمس الس
التــي تعمــل فيهــا، ويقيــس هــذا املحــور األســئلة مــن 
36- 42 مــن أســئلة االســتبانة، واجلــدول رقــم )10( 

يوضــح ذلــك.

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

4.8820.48797.6يلتزم املرصف بتسديد مجيع الرضائب املستحقة عليه يف الوقت املحدد لذلك.36
4.6120.52192.2يلتزم املرصف باألنظمة والقوانني املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية.37
3.8820.24877.6يقدم املرصف ترعات مادية ومعنوية للجهات اخلريية  وبصورة مستمرة.38
3.7480.64874.9يشارك املرصف يف األنشطة والفعاليات اهلادفة  للحفاظ عىل البيئة.39
3.9450.97478.9هيتم املرصف بتنمية مهارات العاملني لديه من خالل برامج تدريبية متخصصة.40
3.4650.74869.3ينفذ املرصف العديد من الرامج التنموية خدمًة للمجتمعات املحلية.41
3.0500.49761لدى املرصف سياسة واضحة توفر ظروفا صحية مالئمة للعاملني. 42

3.9400.54878.7مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن فقــرة 36 "يلتــزم 
ــه  ــتحقة علي ــب املس ــع الرضائ ــديد مجي ــرصف بتس امل
ــب  ــاءت يف الرتي ــد ج ــك" ق ــدد لذل ــت املح يف الوق
بلــغ 4.882 وانحــراف  األول بمتوســط حســايب 

معيــاري 0.487 ووزن نســبي 97.6%، فيــام جــاءت 
الفقــرة "لــدى املــرصف سياســة واضحــة توفــر ظروفــا 
األخــري،  الرتيــب  يف  للعاملــني"  مالئمــة  صحيــة 
بوســط حســايب بلــغ 3.050 وانحــراف معيــاري 
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0.497 ووزن نســبي 61%، أمــا بخصــوص املتوســط 
احلســايب للمحــور ككل فقــد بلــغ 3.940 وهــو أكــر 
مــن الوســط احلســايب االفــرايض للدراســة )3(، كــام 
ــغ  ــور بل ــرات املح ــع فق ــاري جلمي ــراف املعي أن االنح
ــور  ــبي للمح ــوزن النس ــاء ال ــني ج ــن 1، يف ح ــل م أق
الــوزن  مــن  أكــر  أيضــًا  وهــو   ،%78.7 ككل 
النســبي املتوســط )70%(، ممــا يشــري بصفــة عامــة إىل 
ــؤوليتها  ــعودية بمس ــالمية الس ــارف اإلس ــزام املص الت

ــا. ــل فيه ــي تعم ــات الت ــاه املجتمع ــة جت االجتامعي

ثالثًا: اختبار الفرضيات:
 t ــار ــتخدام اختب ــم اس ــات ت ــار الفرضي ــال اختب يف جم
للعينــة الواحــدة One Sample t test  ، وذلــك لتحليل 
البيانــات املتعلقــة بالبحــث والتــي تــم احلصــول عليهــا 

مــن أفــراد العينــة؛ حيــث ســيتم قبــول الفرضيــة 
ــال  ــة H1 يف ح ــة البديل ــض الفرضي ــة HO ورف العدمي
كانــت t املحتســبة أقــل مــن t  اجلدوليــة، أمــا يف حــال 
كانــت t املحتســبة أكــر مــن t اجلدوليــة فســيتم رفــض 
 ،H1 وقبــول الفرضيــة البديلــة  HO الفرضيــة العدميــة

ويف مــا يــي االختبــارات التــي متــت:

املصــارف  تلتــزم  ال  األوىل:  الفرضيــة  1-اختبــار 
اإلســالمية الســعودية بمبــادئ احلوكمــة املرصفيــة 
ومعاملتهــم  املســامهني  حقــوق  بحاميــة  واملتعلقــة 

بعــدل.
ــذه  ــار ه ــج اختب ــم )11( نتائ ــدول رق ــح اجل ويوض

الفرضيــة.

جدول رقم )11( اختبار الفرضية األوىل

جدول رقم )12( اختبار الفرضية الثانية

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة

HO رفض فرضية العدم 3.99 0.000 2.0452 15.952
 املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة

HO رفض فرضية العدم 4.040 0.000 2.0452 8.610
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 15.952 وهــي أكــر مــن قيمــة t  اجلدوليــة، 
والتــي تســاوي 2.0452 ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
H1 ؛ أي  H0 وقبــول الفرضيــة البديلــة  العدميــة   
ــادئ  ــزم بمب ــعودية تلت ــالمية الس ــارف اإلس أن املص
حقــوق  بحاميــة  واملتعلقــة  املرصفيــة،  احلوكمــة 

املســامهني ومعاملتهــم بعــدل.

املصــارف  تلتــزم  ال  الثانيــة:  الفرضيــة  2-اختبــار 
اإلســالمية الســعودية بمبــادئ احلوكمــة املرصفيــة 
املصالــح  أصحــاب  حقــوق  بحاميــة  واملتعلقــة 

بعــدل. ومعاملتهــم 
واجلدول رقم )12( يوضح اختبار هذه الفرضية.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
ــة  ــة t  اجلدولي ــن قيم ــر م ــي أك ــاوي 8.610 وه تس
والتــي تســاوي 2.0452، ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
H1؛ أي  H0 وقبــول الفرضيــة البديلــة   العدميــة   
ــادئ  ــزم بمب ــعودية تلت ــالمية الس ــارف اإلس أن املص

احلوكمــة املرصفيــة واملتعلقــة بحاميــة حقــوق أصحاب 
ــدل ــم بع ــح ومعاملته املصال

املصــارف  تلتــزم  ال  الثالثــة:  الفرضيــة  3-اختبــار 
صالحيــات  بتحديــد  الســعودية  اإلســالمية 
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جدول رقم )13( اختبار الفرضية الثالثة

جدول رقم )14( اختبار الفرضية الرابعة

جدول رقم )15( اختبار الفرضية اخلامسة

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة

  HO قبول فرضية العدم 2.915 0.000 2.0452 )2.863(
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة

  HO  رفض فرضية العدم 3.840 0.000 2.0452 12.317
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة

  HO  رفض فرضية العدم 4.090 0.000 2.0452 4.755
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

ومســؤوليات جمالــس اإلدارات واإلدارات التنفيذيــة 
فيهــا. 

واجلدول رقم )13( يوضح اختبار هذه الفرضية.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 2.863-، وهــي أقــل مــن قيمــة t  اجلدوليــة، 
والتــي تســاوي 2.0452، ممــا يعنــي قبــول الفرضيــة 
ــة H1؛ أي أن  ــة البديل ــض الفرضي ــة  H0 ورف العدمي
املصــارف اإلســالمية الســعودية ال تلتــزم بتحديــد 
صالحيات ومســؤوليات جمالــس اإلدارات واإلدارات 

ــا. ــة فيه التنفيذي

4- اختبــار الفرضيــة الرابعــة: ال يلتــزم أعضــاء جملــس 
اإلدارة واملــدراء التنفيذيــني يف املصــارف اإلســالمية 
ــم  ــم بأعامهل ــاء قيامه ــي أثن ــلوك املهن ــعودية بالس الس

ــة. املختلف
واجلدول رقم )14( يوضح اختبار هذه الفرضية.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 12.317، وهــي أكــر مــن قيمــة t  اجلدولية، 
والتــي تســاوي 2.0452، ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
ــة  H1؛ أي أن  ــة البديل ــول الفرضي ــة   H0 وقب العدمي
أعضــاء جملــس اإلدارة واملــدراء التنفيذيــني يف املصارف 
اإلســالمية الســعودية يلتزمــون بالســلوك املهنــي أثنــاء 

قيامهــم بأعامهلــم املختلفــة.

ــارف  ــزم املص ــة: ال تلت ــة اخلامس ــار الفرضي 5- اختب
فيــام  واإلفصــاح  بالشــفافية  الســعودية  اإلســالمية 

يتعلــق باملعلومــات املنشــورة عنهــا.
واجلدول رقم )15( يوضح اختبار هذه الفرضية.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 4.755، وهــي أكــر مــن قيمــة t  اجلدوليــة، 
والتــي تســاوي 2.0452، ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
العدميــة  H0 وقبــول الفرضيــة البديلــة H1؛ أي أن 
املصــارف اإلســالمية الســعودية تلتــزم بالشــفافية 
ــا. ــورة عنه ــات املنش ــق باملعلوم ــام يتعل ــاح في واإلفص

ــارف  ــزم املص ــة: ال تلت ــة السادس ــار الفرضي 6- اختب
ــاه  ــة جت ــؤوليتها االجتامعي ــعودية بمس ــالمية الس اإلس

ــا.  ــل فيه ــي تعم ــات الت املجتمع
واجلدول رقم )16( يوضح اختبار هذه الفرضية.
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جدول رقم )16(

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة

  HO  رفض فرضية العدم 3.940 0.000 2.0452 30.715
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 30.715، وهــي أكــر مــن قيمــة t  اجلدولية، 
والتــي تســاوي 2.0452، ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
ــة H1؛ أي أن  ــة البديل ــول الفرضي ــة   H0 وقب العدمي
ــؤوليتها  ــزم بمس ــعودية تلت ــالمية الس ــارف اإلس املص

ــا.  ــل فيه ــي تعم ــات الت ــاه املجتمع ــة جت االجتامعي

النتائج:
يف ضــوء الدراســة امليدانيــة الســابقة تــم التوصــل 

للنتائــج التاليــة:
ــادئ . 1 ــعودية بمب ــالمية الس ــارف اإلس ــزم املص تلت

احلوكمــة املرصفيــة، واملتعلقــة بحاميــة حقــوق 
ــدل. ــم بع ــامهني ومعاملته املس

ــادئ . 2 ــعودية بمب ــالمية الس ــارف اإلس ــزم املص تلت
احلوكمــة املرصفيــة، واملتعلقــة بحاميــة حقــوق 

ــدل. ــم بع ــح ومعاملته ــاب املصال أصح
ال تلتــزم املصــارف اإلســالمية الســعودية بتحديــد . 3

اإلدارات  جمالــس  ومســؤوليات  صالحيــات 
واإلدارات التنفيذيــة فيهــا.

يلتــزم أعضــاء جملــس اإلدارة واملــدراء التنفيذيــني . 4
بالســلوك  الســعودية  اإلســالمية  املصــارف  يف 

ــة. ــم املختلف ــم بأعامهل ــاء قيامه ــي أثن املهن
تلتــزم املصــارف اإلســالمية الســعودية بالشــفافية . 5

واإلفصــاح فيــام يتعلــق باملعلومــات املنشــورة 
ــا. عنه

الســعودية . 6 اإلســالمية  املصــارف  تلتــزم 
ــي  ــات الت ــاه املجتمع ــة جت ــؤوليتها االجتامعي بمس

فيهــا. تعمــل 

التوصيات:
ــات  ــج الســابقة يمكــن اقــراح التوصي يف ضــوء النتائ

التاليــة:
ــرش . 1 ــعودية بن ــة الس ــات الرقابي ــام اجله رضورة قي

ــة يف املصــارف  ــادئ احلوكمــة املرصفي الوعــي بمب
يف  السياســات  تلــك  دور  وبيــان  الســعودية، 
ــا. ــوقية هل ــة الس ــز احلص ــتثامر وتعزي ــذب االس ج

قيــام املصــارف الســعودية بإعــادة النظر بسياســاهتا . 2
ومســؤوليات  صالحيــات  بتحديــد  املتعلقــة 
فيهــا؛  التنفيذيــة  واإلدارات  اإلدارات  جمالــس 
حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم التــزام  
ــك  ــد تل ــعودية بتحدي ــالمية الس ــارف اإلس املص

الصالحيــات.
البــد للمصــارف الســعودية مــن االلتزام بتشــكيل . 3

جلــان للحاكميــة املؤسســية يف كل مــرصف؛ وذلك 
هبــدف اإلرشاف عــىل آليــات تطبيــق احلوكمــة يف 

تلك املصــارف.
رضورة تضمــني القوانــني والترشيعــات املرصفيــة . 4

الســعودية ترشيعــات واضحــة، تؤكد عــىل رضورة 
تطبيــق أســس ومبــادئ احلوكمــة املرصفيــة. 

املصــارف . 5 يف  الداخليــة  الرقابــة  دور  تفعيــل 
اإلســالمية الســعودية، ملــا هلــا مــن دور يف ضــامن 

تطبيــق أســس احلوكمــة يف تلــك املصــارف. 
ــة . 6 ــول احلوكم ــات ح ــن الدراس ــد م ــراء املزي إج

املرصفيــة يف القطــاع املــرصيف الســعودي وبصــورة 
ــق  ــراءات تطبي ــز إج ــدف تعزي ــك هب ــة؛ وذل دوري
ــور إن  ــه القص ــة أوج ــات ومعاجل ــك السياس تل

ــدت. وج
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