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 لملخص ا
بنود اإلفصاح وفق هتدف هذه الدراسة ملعرفة ما إذا  كانت 

معايري  احملاسبة اإلسالمية تكفي مبتطلبات املبدأ اخلامس 
للحوكمة وهو اإلفصاح والشفافية، أم أن هناك حاجة لتعديل 
أو تبين معايري وقوانني أخرى إللزام املؤسسات املالية اإلسالمية 

 .بإفصاحات أخرى لتفعيل احلوكمة هبا
شركات اجليد حيتاج وخلصت الدراسة إىل أن نظام حوكمة ال

إىل مستوى معني من اإلفصاح والشفافية عن املعلومات املالية 
وهذا ما تفي به متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة 

لكن عدم إلزامية تطبيق هذه املعايري يف املؤسسات . اإلسالمية
املالية اإلسالمية قد ينتج عنه اختالف يف كمية وطرق 

 .اليةاإلفصاح عن املعلومة امل
اإلفصاح احملاسيب، معايري احملاسبة  :الكلمات المفتاح

 .املصرفية احلكومةاإلسالمية، 

Abstract 

This study aims to determine the role of 

disclosure in accordance issued by the 

Accounting and Auditing Organization 

for Islamic Financial Institutions in 

activating the governance, and the study 

concluded that the governance of good 

corporate system needs a certain level of 

disclosure and transparency of financial 

information and that's what meets its 

disclosure requirements in accordance 

with Islamic accounting standards. But 

not mandatory application of these 

standards in the Islamic financial 

institutions may result in differences in 

the amount and methods of disclosure of 

financial information. 

Key words: accounting disclosure, 

Islamic accounting standards, corporate 

governance Banking. 
 مقدمة

وكلما . يعترب اإلفصاح احملاسيب أمرا مطلوبًا لكفاءة تكوين رأس املال والسيولة يف األسواق واملؤسسات املالية
ازدادت درجة الشفافية واإلفصاح كلما زادت درجة اإلحساس باملساواة أو العدالة اليت يعتقد املستثمرون 

كما . اق، وكلما ازدادت أيضا درجة ترحيب أولئك املستثمرين بتقدمي رؤوس األموالبوجودها يف تلك األسو 
يعد من أهم ركائز حوكمة املؤسسات ألمهيته القصوى يف متكني إدارة الشركة من حتقيق التوازن املستهدف بني 

ؤسسات وأسواق املال لذا أولت اهليئات الدولية وقوانني امل. مصاحل مجيع الفئات ذات العالقة بأداء املؤسسات
 .والتعليمات الصادرة عنها أمهية بالغة لإلفصاح والشفافية

ومن بني اهليئات اليت تدعم املؤسسات املالية اإلسالمية واحلوكمة هبا هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
ملالية واإلفصاح عنها بطريقة اإلسالمية، إذ جمموعة من املعايري احملاسبية هبدف تنظيم املعلومة احملاسبية وا

عادلة، وذلك مبا يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ومبا يالئم البيئة اليت تنشأ فيها تلك املؤسسات 
املالية، وينمي ثـقة مستخدمي القوائم املالية باملعلومات اليت تصدر عنها وتشجعهم على االستثمار واإليداع 

 . لديها
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 إشكالية البحث
إلى أي مدى تساهم متطلبات اإلفصاح وفق معايير : حور إشكالية البحث يف السؤال الرئيس التايلتتم

  المحاسبة اإلسالمية في دعم مبادئ الحوكمة بالمؤسسات المالية اإلسالمية؟
 :ومن هذا السؤال الرئيس مت طرح األسئلة الفرعية اآلتية

 ؟فيما تتمثل العوامل املؤثرة يف اإلفصاح احملاسيب -
 هل حتتاج املؤسسات املالية اإلسالمية إىل تطبيق مبادئ حوكمة الشركات؟  -
 كيف يساهم اإلفصاح احملاسيب يف تفعيل ودعم مبادئ حوكمة املؤسسات املالية؟ -

 أهمية البحث
حاجة املؤسسات املالية اإلسالمية إىل تطبيقات احلوكمة مبا يتالءم مع طبيعة عملها والرقابة  –

 .املفروضة عليها
املالية  تاملؤسسااملالية اإلسالمية ببعض العمليات املالية اإلسالمية عن غريها من  تاملؤسسامتيز  –

 .التقليدية يتوجب اإلفصاح عنها
وجود معايري حماسبية ورقابية تصدرها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومبادئ  –

 .ن شأهنا دعم تطبيقات احلوكمةجملس اخلدمات املالية اإلسالمية وغريها، م
 .دور اإلفصاح احملاسيب والشفافية وفق املعايري اإلسالمية يف تعزيز فعالية السوق املالية اإلسالمية –

 الدراسات السابقة
: الحوكمة وتطبيقاتها في المصارف اليمنية: حتت عنوان( 4112:حممد فرحات وحممد امني قائد)دراسة -1

لدراسة مبادئ احلوكمة يف املصارف اإلسالمية وقياس مدى تطبيق تلك املبادئ يف ، تناولت ادراسة تطبيقية
املصارف اإلسالمية اليمنية،  وخلصت الدراسة إىل أن مستوى تطبيق املصارف اإلسالمية اليمنية ملبادئ احلوكمة 

طلبات اإلفصاح وقواعدها هو مستوى متوسط، مع مالحظة أن هناك قصورًا يف اجلوانب يتمثل يف عدم توفر مت
والشفافية بالنسبة للعمليات املالية اإلسالمية  اليت تتميز هبا املصارف اإلسالمية عن غريعا من املصارف 

 .التقليدية
 Corporate Governance and: حتت عنوان( Wael Moustafa Hassan :2009 ) دراسة  -4

Performance of Financial Institutions in Pakistan: A Comparison between 

Conventional and Islamic Banks in Pakistan  هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوامل اليت تؤثر ،
على مؤشر حوكمة الشركات يف البنوك اإلسالمية والتقليدية، وخلص الباحث فيها وجود فرق كبري بني البنوك 
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تدقيق، وإىل أن أهم عامل يؤثر يف حوكمة البنوك اإلسالمية اإلسالمية والتقليدية فيما يتعلق باهليئات الرقابية وال
 .هو اهليئات اإلشرافية، أما يف حوكمة البنوك التقليدية هو اإلفصاح والتدقيق احملاسيب

دور المعايير الشرعية والمحاسبية في توجيه "حتت عنوان ( 4112: مشعل عبد الباري)دراسة  -3
لدراسة إىل اكتشاف الدور املتوقع واملنشود من املعايري الشرعية هدفت ا ".وتنظيم المصرفية اإلسالمية

واحملاسبية يف تنظيم وتوجيه العمل املصريف اإلسالمي، من خالل طبيعة املعايري من حيث املرجعيات وتنميط 
 خلصت الدراسة إىل أن. التطبيقات، ومن مث حتديد آثارها على نظم الرقابة والتدقيق يف املصارف اإلسالمية

اعتماد قرارات هيئات الرقابة الشرعية نشأ عنها عنصر جديد يف املنافسة بني املؤسسات املالية اإلسالمية ال 
 .يتعلق جبودة املنتوج بل يف كونه جماز من طرف اهليئات الرقابية اإلسالمية

لمالية القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم ا: "حتت عنوان(  4112: روال كاسر اليقة)دراسة  -2
 "- دراسة حالة المديرية العامة للمصرف التجاري السوري –للمصارف ودورهما ترشيد قرارات االستثمار 

قامت الباحثة من خالل هذه الدراسة بتوضيح أمهية التقارير املالية يف اختاذ القرارات على املستوى الداخلي 
ئم املالية املطلوبة واحلكم على درجة اإلفصاح واخلارجي للمصرف، إىل جانب دراسة مستوى التزامه بشر القوا

اخلاص باملصارف واملؤسسات املالية املشاهبة، إلثبات  31فيها من خالل االعتماد على ما جاء يف املعيار رقم 
قصور تلك القوائم املالية املنشورة من قبل املصرف وعدم فعاليتها ومن مث ضرورة إعدادها مبراعاة متطلبات 

 .31جاء هبا معيار احملاسبة الدولية رقم  اإلفصاح اليت
 مدخل إلى اإلفصاح المحاسبي: المحور األول

 تعريف اإلفصاح المحاسبي ومقوماته: الفرع األول       
ال يوجد تعريف واضح ومتفق علية لإلفصاح ، ويرجع السبب يف ذلك إيل أن اإلفصاح احملاسيب له مفهوما 

ل خيتلف يف البيئة الواحدة من وقت ألخر ، نظرا لتأثره بالعوامل االقتصادية متغريا ، خيتلف من بيئة ألخرى، ب
 :ما يلياإلفصاح احملاسيب ولعل أهم تعاريف  والسياسية واالجتماعية وغري ذلك من العوامل األخرى ،

ي هذه يعين مشول التقارير املالية على مجيع املعلومات الالزمة والضرورية إلعطاء مستخدم: التعريف األول
 .1التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة احملاسبية

عرف اإلفصاح احملاسيب أيضا بأنه البيان واإليضاح عن املركز املايل ونتائج النشاط واملعلومات : التعريف الثاني
اإليضاحية األخرى لألطراف املستفيدة سواء الداخلية أو اخلارجية وذلك دون تدليس أو إخفاء أو غش 

 .2مة من املعلومات اليت هتم اإلطراف ذوي املصلحةملعلو 
بث املعارف أو نقل املعلومات من مصدر إنتاجها إىل مقر االستفادة  اإلفصاح احملاسيب هو: التعريف الثالث

 .3منها أو استخدامها، فاإلفصاح هو نقل هادف للمعلومات ممن يعلمها ملن ال يعلمها
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هار املعلومات بشكل يعكس حقيقة وضع املنشأة دون تدليس أو ركزت التعاريف السابقة على ضرورة إظ
إخفاء، حبيث يستطيع مستخدم هذه املعلومات االعتماد عليها يف اختاذ القرار السليم، إال أهنا اختلفت فيما 
بينها حول كمية ومقدار املعلومات املقدمة إىل مستخدميها، واملستفيدون من القوائم املالية على اختالف 

 .اهم الثقايف واالقتصادي واحملاسيب يتميزون بتفاوت قدراهتم يف معاجلة هذه املعلوماتمستو 
 :هذا ويرتكز اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية على مخسة مقومات هي     

 حتديد املستخدم املستهدف للمعلومات احملاسبية -
 اسبيةحتديد األغراض اليت ستستخدم فيها املعلومات احمل -
 تتمثل املعلومات احملاسبية اليت : حتديد طبيعة ونوع املعلومات احملاسبية اليت جيب اإلفصاح عنها -
 حتديد أساليب وأدوات اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية -
 توقيت اإلفصاح عن البيانات املالية -

 أنواع اإلفصاح المحاسبي: الفرع الثاني
 معلومات إظهار يعين مما املتوفرة، احملاسبية املعلومات كافة فصاحاإل يشمل أن أي :اإلفصاح الكامل: أوال

 حاجة هناك يكون ال قد مبعلومات املالية القوائم مستخدمي إغراق إىل يؤدي قد وهذا كبرية، بكميات
 .4إليها
 يتوجـب إذ املاليـة، األطـراف مجيـع الحتياجـات املتوازنـة بالرعايـة العـادل اإلفصـاح يهتم :اإلفصاح العادل: ثانيا

 الفئـــات مصـــلحة علــى معينـــة فئـــة مصــلحة تـــرجيح عـــدم يضــمن الـــذي بالشـــكل والتقــارير املاليـــة القـــوائم إخــراج
 .5متوازن بشكل الفئات هذه مجيع مصاحل مراعاة خالل من األخرى

من يعترب اإلفصاح الكايف من أكثر املعلومات استخداما وهو يشري إىل احلد األدىن  :اإلفصاح الكافي: ثالثا
كي تكون القوائم املالية غري مظللة، أي يتضمن هذا النوع اإلفصاح عن احلد , املعلومات الذي يلزم عنه

 .6األدىن من املعلومات احملاسبية املطلوبة من قبل مستخدمي القوائم املالية
 . 7هاهو اإلفصاح املالئم حلاجة مستخدمي البيانات وظروف املؤسسة وطبيعت :اإلفصاح المالئم: رابعا

ويعين أن التقارير املالية جيب أن يتم اإلفصاح فيها عن كل ما جيعلها غري مضللة  :اإلفصاح الوقائي: خامسا
ألصحاب الشأن، ويهدف هذا اإلفصاح إىل محاية اجملتمع املايل بصفته خاصة املستثمر العادي الذي له قدرة 

 . حمدودة على استخدام املعلومات احملاسبية
 .العوامل المؤثرة على عملية اإلفصاح: الفرع الثالث

 : 8من أهم احملددات الرئيسية املؤثرة على نوعية وحجم اإلفصاح بالقوائم املالية ما يلي      
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ينبغي إعطاء اهتمام خاص بالقوائم املالية لتلبية احتياجات  :نوعية المستخدمين وطبيعة احتياجاتهم: أوال
مصاحل مباشرة أو غري مباشرة يف ذلك، وال شك أن نوعية املستخدمني املستخدمني الرئيسيني والذين هلم 

وطبيعة احتياجاهتم ختتلف من دولة ألخرى باختالف طبيعة ونوعية النظام االقتصادي والسياسي السائد، هذا 
 ويبقى جمال اإلفصاح بالقوائم املالية قيد التطور واالتساع حيث مازالت تكتسيه العديد من املشاكل نتيجة

لتوسع قاعدة املستخدمني لتلك القوائم، وارتفاع عددهم ومطالبهم املتزايدة اليت من الصعب حتديدها، 
 . باإلضافة إىل عدم وجود إطار نظري متفق عليه حيكم عملية توسيع قاعدة اإلفصاح وجماله بالقوائم املالية

ظمة واملسؤولة عن تطوير وتنظيم ختتلف اجلهات املن :الجهات المسؤولة عن وضع معايير اإلفصاح: ثانيا
وإصدار معايري اإلفصاح باختالف مداخل التنظيم احملاسيب املتبىن بكل دولة، فالدول اليت تتبع املدخل 
القانوين للتنظيم احملاسيب تعترب خطة احملاسبة الوطنية لديها املصدر املهم للوائح احملاسبة، وهي تدار بواسطة 

كومة، يف حني الدول اليت تتبع مدخل التنظيم الذا ي  فتلعب هبا املنظمات املهنية اجمللس الوطين الذي يتبع احل
وهيآت تبادل األوراق املالية دورا مهما يف حتديد درجة اإلفصاح ومعايريه، هذا وبالعديد من الدول خاصة 

ملهنية واحلكومية من النامية منها، غالبا ما تكون األطراف املؤثرة على عمليات اإلفصاح مزيج من املنظمات ا
 .خالل القوانني واللوائح

وطرق  يوجد العديد من وسائل :تحديد أساليب وأدوات اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية :ثالثا
وتتوقف . القرار الصحيح اإلفصاح احملاسيب واليت ميكن أن تساعد مستخدمي املعلومات على فهمه واختاذ

وأمهيتها النسبية وفيما يلي أكثر هذه الطرق شيوعاً  املعلومات املطلوبة املفاضلة بني طريقة وأخرى على طبيعة
 :يف االستخدام

 .خالل القوائم املالية اإلفصاح من -
 .املالحظات اهلامشية  -
 .املالحق -
 .التوضيح باألقواس -
 .تقرير مراجع احلسابات -
  .تقرير هيئة الرقابة الشرعية -
 أهمية اإلفصاح في المصارف :لرابعالفرع ا

بع أمهية اإلفصاح احملاسيب للمصارف من طبيعة اخلدمات املالية اليت يقدمها هذا القطاع، باعتباره الوسيط تن
بني املدخرين واملستثمرين وارتباطه الوثيق بتنمية األنشطة االقتصادية وإسهامه علي احلفاظ علي الثقة بالنظام 

رات الرئيسية للحكم علي مدى سالمة الوضع النقدي ، وكذلك فإن اإلفصاح يف املصارف يعترب أحد املؤش
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املايل للمصرف وعدم قيام املصارف باإلفصاح عن تقاريرها املالية وأدائها بالدرجة الكافية لتلبية احتياجات 
األطراف اخلارجية  أحد األسباب الرئيسية واهلامة يف حدوث صعوبات ومشاكل للعديد من اقتصاديات دول 

. األزمة اليت واجهتها دول النمور األسيوية يف العقد األخري من هذا القرن العشرين العامل وعلى سبيل املثال
كما ترجع أمهيته أيضا باملصارف إىل ما يعرف باهلرم السلطوي املقلوب للنظام املصريف من قاعدة ضيقة من 

صارف، وامتياز تعبئة وس أموال املصارف باملقارنة بالودائع، حبيث ال تكاد تؤمن البنية األساسية هلذه املؤ ر 
موارد هائلة من خالل الودائع يؤمن للمصارف التقليدية القدرة علي امتالك سلطة اقتصادية وسياسية هائلة، 

، فهذه املصارف عن طريق رأمساهلا 9حبيث نستطيع القول أن املصارف  أهم مراكز السيطرة يف النظام الرأمسايل
فها تبلغ أضعاف رأس املال هلذه املصارف، وعلى سبيل املثال جتد من املمكن أن جتدب أمواال وودائع لتوظي

 43.2املسامهني يف مجيع املصارف التجارية بالواليات املتحدة األمريكية  ميتلكون أسهما تبلغ قيمتها االمسية 
ولكنهم بليون دوالر  82.2بليون دوالر، يضاف إليها الفائض واألرباح غري املوزعة واالحتياطيات واليت تبلغ 

وهبذا ال تتعدى نسبة حقوق امللكية  1821بليون دوالر يف عام  1833.3يتحكمون جبملة ودائع تبلغ 
اكرب مصرف يف تسع بلدان ، أجرهتا شركة بانكينج اناليسيس مليتيد   111، وطبقا لدراسة %2للودائع عن 

يف املصارف %  3يطانية و يف املصارف الرب %  3كانت نسبة رأس املال إىل األصول   1821كانت يف عام 
 .  10يف املصارف الفرنسية % 4يف املصارف اليابانية و % 4و األملانية

أما يف املصارف اإلسالمية فاملشاركة وامتصاص املخاطر مظهر واحد للمصرفية اإلسالمية، وهي نقطة 
عائد ورأس املال عكس االختالف الرئيسية بني أنواع املصارف، فبينما هي يف املصارف التقليدية مضمونة ال
لذا تربز أمهية اإلفصاح . املصارف اإلسالمية ومن مث البد أن ختتلف معايري كفاءة رأس املال وتقدير املخاطر

 : احملاسيب يف املصارف اإلسالمية عن غريها من املؤسسات األخرى ويرجع ذلك إىل
 . سالمة الوضع املايل للمصرفيعترب اإلفصاح يف املصارف أحد املؤشرات الرئيسية للحكم علي مدى  -1
ما يعرف باهلرم السلطوي املقلوب للنظام املصريف والذي ينشا من قاعدة ضيقة من رؤؤس أموال  -2

 % . 11املصارف باملقارنة بالودائع وااللتزامات اليت على املصرف، واليت ال تزيد يف أفضل األحوال عن 
يدية األخرى إىل الوضوح والشفافية من حيث كمية حاجة املصارف اإلسالمية باملقارنة باملصارف التقل -3

 : ونوعية وتوقيت املعلومات اليت يفصح عنها لألسباب التالية 
 العائد متغري وفق أحوال الربح أو اخلسارة. 
 رأس املال عرضة أيضا للربح واخلسارة حسب نتيجة األعمال. 
  الشريعة اإلسالمية ة معرفة املستخدمني مدى التزام املصارف اإلسالمية بأحكامور ضر. 
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 اإلسالمية المؤسسات المصرفية الحوكمة وتطبيقـاتها في :المحور الثاني

 دور الحوكمة في البنوك: األولالفرع 
 املالية األوراق عمل سوق لسالمة األساسية الركائز أحد يـَُعد   سليم مصريف نظام وجود أن املعلوم من    

 أن كما ومنوها، الشركة لعمليات والسيولة الالزمة االئتمان صريفامل القطاع يوفر حيث الشركات؛ وقطاع
 .الشركات حلاكمية املؤسسي اإلطار بناء يف تسهم املؤسسات اليت أهم أحد هو السليم املصريف القطاع

 لماذا تختلف الحوكمة في البنوك عن الحوكمة في غير المؤسسات المالية    : اوال
يت متيزها عن بقية املؤسسات غري املالية واليت تتطلب ضرورة وجود حتليل للبنوك جمموعة من اخلصائص ال

 :خاص هليكل احلوكمة املصرفية وأمهها
 . البنوك لديها العديد من أصحاب املصلحة أكثر من املؤسسات غري املالية -1
 . 11البنوك التجارية تعمل يف حميط غري شفاف ومعقد، وميكن أن يتحول بسرعة إىل حد ما  -2
بنوك بصفة عامة أكثر عرضة للتضارب وعدم متاثل املعلومات بني مدراء املصارف من جهة  إن ال -3

 .  من جهة أخرىنياملودع واملسامهني و
  12:إن ما مييز البنوك عن املؤسسات غري املالية هو هيكل رأس املال الذي ينفرد خباصيتني مها -4

لة يف جمموع مصادر التمويل ية ضئأن نسبة رأس املال املمتلك يف البنوك التجارية تشكل نسب -
 .املتاح للبنوك إذا ما قورنت باملؤسسات األخرى

القسم األكرب من ودائع البنوك تكون قصرية األجل على شكل ودائع حتت الطلب، وأن هذه  -
 .الودائع توظف يف شكل قروض خطرة طويلة األجل مثل القروض العقارية

 ئ حوكمة المؤسساتدور البنوك في تطبيق وتعزيز مباد: ثانيا
من املعلوم أن وجود نظام مصريف سليم يعترب أحد الركائز األساسية لسالمة عمل سوق األوراق 

كما أن  . حيث يوفر القطاع املصريف االئتمان والسيولة الالزمة لعمليات الشركة ومنوها. املالية وقطاع الشركات
 .م يف بناء اإلطار املؤسسي حلوكمة الشركاتالقطاع املصريف السليم هو أحد أهم املؤسسات اليت تسه

إن اهتمام البنوك بقضايا حوكمة الشركات وتوفر املمارسات السليمة هلا عند اختذا القرار مبنح 
االئتمان للعمالء هو املدخل األساسي لتحفيز الشركات على تطبيق وتبين مفاهيم احلوكمة ، حبيث يكون 

يتمثل األول باعتبار احلوكمة إحدى أركان القرار  13:اعل باجتاهنيتوفر ممارسات سليمة للحوكمة ،عامل ف
االئتماين األمر الذي يدفع املقرتضني إىل االهتمام بتبين املمارسات السليمة للحوكمة لتسهيل احلصول على 

م العمالء االئتمان، أما االجتاه الثاين فهو أن تتضمن أسعار الفوائد املمنوحة للعمالء مرونة ملموسة جتاه التزا
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باملمارسات السليمة للحوكمة حبيث يقتنع العمالء جبدوى احلوكمة ودورها يف تسهيل احلصول على االئتمان 
 .بأسعار فائدة منخفضة

 الحوكمة في البنوك اإلسالمية: الفرع الثاني
 لماذا الحوكمة في البنوك اإلسالمية  :أوال

إلسالمية حسناً، فإن من يعتقدون بأن النظام اإلسالمي ألنه إن مل يكن أداء املصارف ا :سمعة اإلسالم-8 
ال ينسجم مع العامل احلديث، قد يسعون إىل إدانة اإلسـالم على أنه وراء األداء املتواضع للمصارف اإلسالمية 

 .14رغم أن اإلسالم بريء من ذلك
ا يف املؤسسات املالية لكرب والنامجة عن فصل امللكية أو التمويل عن اإلدارة، وتبدو جلي: نظرية الوكالة -2

الوكالة، وخصوصا يف عقد املضاربة حيث  معضلةواملؤسسات املالية اإلسالمية كذلك هبا . حجم املديونية هبا
يسعى املضارب توظيف األموال اليت يقدمها رب املال بكفاءة ومع ذلك قد تسول له نفسه إخفاء جزء من 

القة بينهما وتأسيسها على العدل واألمانة والشفافية واملساءلة وعليه جيب ضبط الع. األرباح على رب املال
 .هبدف محاية مصاحل أطراف الوكالة

حيث يرى الباحثان حممد شابرا وحبيب أمحد أنه من دون اإلدارة  :النمو والتوسع وحاجته للحوكمة -3
سع مبعدالت أسـرع، وأن تقوم رمبا ال ميكن تقويـة املصارف اإلسالمية حىت تستطيع التو "املؤسسة الفعاليـة، 

وتـزداد هذه احلــاجة أكثر وأكثر كلما توسعت املؤسسات وازدادت مصاعبها . مبهـامها على الوجـــه املطلوب
 .15"تعقيداً 

يوجد العديد من املتعاملني وأصحاب احلقوق يف املؤسسات املالية  :حماية أصحاب الحقوق -7
. ري العدل يف املؤسسة من خالل دعم الشفافية واملســاءلة واإلفصاحاإلسالمية، لذا جيب محاية حقوقهم وتوف

عكس . وخصوصًا أن املودعني يف حسابات االستثمار يشاركون يف األرباح واخلسائر، فيجب محاية مصاحلهم
املودعني يف املصارف التقليدية الذين تتعرض مصاحلهم كذلك للخطر، لكن ال يلقون اهتمام كبري للحوكمة 

 .سية لوجود ضمان عن ودائعهم ويتلقون عليها عـــائد حمدد مسبقااملؤس
 مبــادئ ماليزيــا يف اإلســالمية املاليــة اخلــدمات جملــس تبــىن: مبــادئ الحوكمــة فــي المصــارف اإلســالمية: ثانيــا

 احلوكمـة تعزيـز" حـول بـازل جلنـة ووثيقة والتنمية االقتصادي التعاون جملس منظمة من كل عن الصادرة احلوكمة
 املاليـة املؤسسـة إدارة هبـا تلتـزم أن جيـب الـيت اإلرشـادية املبـادئ مـن جمموعـة عليهمـا وبـىن" املصرفية املنظمات يف

 ،4113 ديســـمرب يف اإلســـالمية املاليـــة املؤسســـات حلوكمـــة معيـــارا فأصـــدر املصـــاحل، أصـــحاب جتـــاه اإلســـالمية
 ألـزم وقـد ،" إسـالمية ماليـة خـدمات تقـدم لـيتا املؤسسـات إدارة لضـوابط اإلرشادية املبادئ"  بـ يسمى ما حتت
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 شــرحا تعطـى أو اإلرشـادية املبـادئ هـذه بنصـوص التزامهـا تؤكــد أن إمـا اإلسـالمية املاليـة املؤسسـات املعيـار هـذا
 :يلي فيما أساسا املمثلة 16املبادئ هبذه التزامها عدم أسباب عن املصاحل ألصحاب واضحا

 شـاملة إدارة ضـوابط لسياسة إطارا تضع أن اإلسالمية املالية دماتاخل مؤسسات على جيب: المبدأ األول -
 ملوازنـة املعتمـدة واآلليـات اإلدارة ضـوابط عناصـر مـن عنصـر لكـل اإلسـرتاتيجية والوظـائف األدوار حتـدد

 اعتمـاد عليهـا وجيـب كمـا املصـاحل، أصـحاب خمتلـف جتـاه اإلسـالمية املاليـة اخلـدمات مؤسسـات مسـؤوليات
 منظمــة كمبــادئ دوليــا عليهــا متعــارف مؤسســات إدارة ضــوابط معــايري تتضــمنها الــيت العالقــة تذا التوصــيات

 الســارية بالتوجيهــات تلتــزم أن جيــب كــذلك املصــريف، لإلشــراف بــازل جلنــه وورقــة والتنميــة االقتصــادي التعــاون
 .17ئهاومباد اإلسالمية الشريعة بأحكام تلتزم أن و اإلشرافية السلطات عن الصادرة املفعول

 عليهـا تـنص الـيت املتطلبـات يسـتويف املاليـة وغـري املاليـة التقـارير إعـداد أن مـن التأكـد جيـب: المبـدأ الثـاني -
 قطـاع علـى تسـري الـيت ومبادئهـا اإلسـالمية الشـريعة ألحكـام مطابقـة و دوليًـا عليهـا املتعـارف احملاسـبية املعـايري

 أن اإلدارة جملـس علـى جيـب كمـا. املعنيـة الدولـة يف شـرافيةاإل السـلطات وتعتمـدها اإلسـالمية املاليـة اخلـدمات
 التنفيــذيني غــري أعضــائه مــن اإلدارة جملــس خيتــارهم أعضــاء ثالثــة عــن ال يقــل ممــا تتكــون مراجعــة جلنــة يشــكل
 املالية واملستندات املالية القوائم حتليل يف وكافية مناسبة خربات على حائزين يكونون

 واملخـاطر اسـتثماراهتم أداء متابعـة يف االسـتثمار حسـابات أصـحاب حبقـوق قـراراإل جيـب: المبـدأ الثالـث -
 .احلقوق هذه على احملافظة لضمان الكافية الوسائل ووضع العالقة ذات

 ألصـحاب تـديرها الـيت االسـتثمار حسـابات حـول واألساسـية اجلوهريـة املعلومـات تـوفري جيب: الرابع المبدأ -
 ألصـحاب املعلومـات تـوفري ذلـك ويتطلـب املناسـب، الوقـت وىف الكايف بالقدر وللجمهور االستثمار حسابات
 دعـــم وآليـــات االســـتثمار وإســـرتاتيجية املوجـــودات وتوزيـــع  األربـــاح حســـاب طـــرق حـــول االســـتثمار حســـابات

 حســابات ألصــحاب املعلومــات تــوفري اإلســالمية املاليــة اخلــدمات ذلــك مــن مؤسســات يتطلــب كمــا العوائــد،
 املؤسســـة مـــن كـــل حصـــة عـــن واإلعـــالن االســـتثمار حســـاب فـــتح قبـــل األربـــاح توزيـــع أســـس ولحـــ االســـتثمار
 .املضاربة عقد مقتضيات حسب األرباح يف االستثمار حسابات وأصحاب

 سليمة استثمار إسرتاتيجية اعتماد اإلسالمية املالية اخلدمات مؤسسات على جيب: المبدأ الخامس -
 أصحاب بني التميز احلسبان يف األخذ مع االستثمار حسابات ألصحاب وقعةاملت والعوائد املخاطر مع تتالءم

 .عوائد أي دعم يف الشفافية اعتماد إىل باإلضافة  واملطلقة املقيدة االستثمار حسابات
 علــى للحصــول مناســبة آليــة تضــع أن اإلســالمية املاليــة اخلــدمات مؤسســات علــى جيــب: الســادس المبــدأ -

 ونشــاطاهتا، وعملياهتــا منتجاهتــا نــواحي مجيـع يف الفتــاوى بتطبيــق وااللتــزام هبـا، ختصــنيامل مــن الشــرعية األحكـام
 .اإلسالمية املالية اخلدمات لقطاع الدائمة اخلصائص من الشرعية اآلراء تنوع ويبقى
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 ئهـاومباد اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام اإلسالمية املالية اخلدمات مؤسسة على جيب : السابع المبدأ -
 هـذه علـى اجلمهـور اطـالع تتـيح أن املؤسسـة علـى وجيب للمؤسسة الشريعة علماء قرارات يف عليها املنصوص
 تطبيـق اعتمادهـا يف الشـفافية اإلسـالمية املاليـة اخلـدمات مؤسسـة تعتمـد أن ذلـك ويتطلـب واملبـادئ، األحكـام

 اإلفصـاح أو املركزيـة الشـرعية اهليئـة بقـرارات االلتزام املؤسسة على جيب كما ومبادئها اإلسالمية الشريعة أحكام
 .االلتزام عدم سبب عن

 FASBمبادئ حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية وفق (:  88)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحثين: المصدر

 
 لمالية اإلسالميةا دور اإلفصاح في تفعيل الحوكمة بالمؤسسات: المحور الثالث

 ح كمبدأ من مبادئ الحوكمةأهمية اإلفصا : الفرع األول
يعد اإلفصاح والشفافية املبدأ اخلامس من املبادئ اليت توصلت إليها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف 

 .قامت هذه  املنظمة مبراجعة وتعديل مبادئها اخلاصة حبوكمة املؤسسات 4112، ويف سنة 1888عام 
إلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقب احلسابات، واإلفصاح يتناول هذا املبدأ ا :مبدأ اإلفصاح والشفافية

ويتم . عن ملكية النسبة العظمى من األسهم، واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني
اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصـاحل يف الوقت املناسب 

 .ريودون تأخ

 التحقيق احملاسيب هلذا املبدأ : 
يعترب اإلفصاح من أهم الوظائف احملاسبية، حيث حتقق هذه األخرية هذا املبدأ من خالل اإلفصاح  -

نتـائج العمليات يف قائمة الدخل، واحلقوق وااللتزامات يف قائمة املركز املايل، واملعامالت : حماسبيا عن
خاطرة، واملوضوعات املتعلقة بالعاملني وأصحاب املصـاحل األخرى مع األطراف ذوى العالقة، وعوامل امل

 .يف اإليضاحات حول القوائم املالية
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ينبغي القيام مبراجعة احلسابات بواسطة مراجع خارجي مستقل كفء ومؤهل لتأكيد صدق البيانات  -
 .املالية، ويكون مسئوال أمام املسامهني، واملراجعة إحدى فروع احملاسبة

  اإلسالمية المصارف في اإلفصاح متطلبات :انيالفرع الث
تنبـع هـذه : السياسات العامة الواجب مراعاتها عنـد إعـداد القـوائم الماليـة فـي المصـارف اإلسـالمية: أوال

السياســات مــن األســس احملاســبية املالئمــة لعمــل املصــارف اإلســالمية، غــري أنــه هنــاك منهــا أربعــة رئيســية عنــد 
 : وهيإعداد القوائم املالية 

يعتــرب اإلفصــاح ضــروريا لتوضــيح السياســات احملاســبية اهلامــة والقواعــد واملبــادئ احملاســبية : سياســة اإلفصــاح -
املطبقة عنـد إعـداد احلسـابات اخلتاميـة، باإلضـافة إىل توضـيح أو اإلشـارة إىل األحـداث املاليـة اهلامـة الـيت يعتقـد 

القــوائم، فهــذه السياســة مــن أهــم السياســات الــيت جيــب أن  معــدوا القــوائم املاليــة أهنــا ضــرورية ملســتخدمي تلــك
يراعيهــا النظــام احملاســيب يف املصــرف اإلســالمي، إذ أن مســتخدمي القــوائم املاليــة حيتــاجون إىل معلومــات كثــرية 
لتحقيق أغراضهم من هـذه القـوائم، فـاملودعون يف املصـرف التجـاري يهتمـون يف الغالـب بـالقوائم املاليـة املنشـورة 

تبار ودائعهم وفوائدها مضمونة من قبل املصـرف التجـاري، أمـا املودعـون يف املصـرف اإلسـالمي فهـم شـركاء باع
 .يتقامسون األرباح واخلسائر بالنسب الفعلية املتحققة وطبقا ملا تراضي عليه املودعون مع نظام املصرف

اليـــة بالنســـبة لبعضـــها، وميكـــن مراعـــاة تعـــرف األمهيـــة النســـبية علـــى أهنـــا أمهيـــة العناصـــر امل: األهميـــة النســـبية -
سياســة األمهيــة النســبية يف اإلفصــاح عــن طريــق دراســة طبيعــة عناصــر القــوائم املاليــة ونســبة كــل منهــا إىل جممــوع 
هــذه العناصــر وقيمتهــا، وكــذلك أمهيــة هــذه العناصــر بالنســبة ملســتخدمي القــوائم املاليــة واثــر هــذه العناصــر علــى 

خـــرى، كمـــا ويـــتم حتقيـــق األمهيـــة النســـبية باإلفصـــاح يف القـــوائم املاليـــة عـــن املعلومـــات ســـائر العناصـــر املاليـــة األ
 .  الضرورية

هتتم هذه السياسة بالتحوط ضد خماطر املستقبل، فهي تقضي بأخذ كافـة عناصـر : سياسة الحيطة والحذر -
مقـــدرة مل تتحقـــق فعــــال يف اخلســـائر احملتملـــة واألعبــــاء املتوقعـــة يف احلســـبان، وعــــدم أخـــذ أي أربـــاح متوقعــــة أو 

احلسبان عند تصوير القوائم املالية، وبالنسبة للمصـرف اإلسـالمي فهـذه السياسـة تطبـق يف فقـه املضـاربة بالفعـل 
بصــورة أكثــر تشــدد مــن الفقــه احملاســيب الوضــعي، إذ ال يغــرتف فقــه املضــاربة بــاإليراد إال إذا مت حتصــيله خشــية 

 ...خسائر بعد توزيع الربح بني املضارب ورب املال حدوث
تقتضــي هــذه السياســة ضــرورة الثبــات علــى تطبيــق املبــادئ والسياســات احملاســبية مــن ســنة : سياســة الثبــات -

ألخــرى وعــدم تغيريهــا علــى فــرتات قصــرية، حيــث يــؤدي ذلــك إىل عــدم إمكانيــة مقارنــة نتــائج األعمــال ورمبــا 
ظهــر عوائــد النشــاط بصــورة خمالفــة للحقيقــة، وتقــوم بتغطيــة وقــائع وأحــداث ماليــة الوصــول إىل نتــائج مضــللة ت
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حدثت، لذلك ال بد من احملافظة علـى سياسـة الثبـات لالطمئنـان علـى صـحة النتـائج واملعلومـات املاليـة الـواردة 
 .يف القوائم

 للمؤسسات جعةوالمرا المحاسبة هيئة عن الصادرة المحاسبة معايير وفق اإلفصاح متطلبات: ثانيا
 .اإلسالمية المالية

 واليت دوليا، هبا املعرتف تاهليئا قبل من عليها املنصوص اإلفصاح مبتطلبات االلتزام اإلسالمية املصارف على
 الصدد هذا يف أصدرت أين اإلسالمية، املالية للمؤسسات والضوابط واملراجعة احملاسبة هيئة ضمنها من

 .       اإلسالمية املصارف املطلوب يف االفصاح حول حماسبيني معياريني
العـر  واإلفصــاح العــام فـي القــوائم الماليـة للمصــارف والمؤسســات "  88معيـار المحاســبة الماليـة رقــم 

 "المالية اإلسالمية 
 القـوائم، هلـذه الرئيسـيني املسـتخدمني أغـراض خلدمـة املصـارف تنشـرها الـيت املالية القوائم على املعيار هذا ينطبق

 أو مواطنهــا أو القانونيــة أشــكاهلا عــن النظــر بغــض أنواعهــا جبميــع املصــارف مجيــع املعيــار هــذا ألحكــام ضــعوخت
 جـاء مـا لـبعض خمالفـة إطارهـا يف املصـارف هـذه تعمـل الـيت واألنظمـة القـوانني متطلبـات كانت وإذا أحجامها،

 عناصـــر مـــن عنصـــر كـــل علـــى وأثــره اهليئـــة عـــن الصـــادرة املعـــايري تتطلبــه عمـــا اإلفصـــاح فيجـــب املعيـــار، هــذا يف
 .18املالية القوائم
 عنهـا تفصـح أن جيـب الـيت األمـور حيـدد معيـار إصـدار إىل احلاجـة دواعـي تتضـح: المعيـار إلى الحاجة دواعي
 :رئيسيني عنصرين خالل من املصارف تلك يف املقبولة العرض وطرق للمصارف املالية القوائم

 اإلفصـاح عناصـر حتديـد إىل دعـا ممـا للمصـارف، املاليـة القـوائم يف اإلفصـاح ودرجـات العـرض طـرق اختالف -
 .املالية القوائم من املستفيد قدرة على تأثري هلا اليت اهلامة األمور من العديد عن املالية القوائم يف
 .االقتصادية أهدافه حتقيق على وقدرته اإلسالمي املصرف أداء كفاءة يف املسلم ثقة -

 الملكيـــة حقــوق حابصــأ بـــين األربــاح توزيــع أســـس عــن اإلفصــاح"  87 رقـــم ماليــةال المحاســبة معيــار
 .االستثمار حسابات وأصحاب

 القـوائم، هلـذه الرئيسـيني املسـتخدمني أغـراض خلدمـة املصـارف تنشـرها الـيت املاليـة القـوائم علـى املعيار هذا يطبق
ــــع املصــــارف املعيــــار هــــذا ألحكــــام وختضــــع ــــة أشــــكاهلا عــــن النظــــر بغــــض أنواعهــــا جبمي  أو مواطنهــــا أو القانوني

 جـاء مـا لـبعض خمالفـة إطارهـا يف املصـارف هـذه تعمـل الـيت والقـوانني األنظمـة متطلبـات كانت وإذا أحجامها،
 .ذلك عن اإلفصاح فيجب املعيار، هذا يف

 :يلي فيما املعيار هذا إىل احلاجة دواعي تتمثل: المعيار إلى الحاجة دواعي
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 وذلــك  االســتثمار حســابات وأصــحاب امللكيــة حقــوق أصــحاب بــني ربــاحاأل توزيــع موضــوع أمهيــة -
 هــذه تقدمــه الــذي اإلســالمي، البــديل يف العدالــة مفهــوم جبــوهر تتعلــق وأخالقيــة أساســية قضــية يتنــاول باعتبــاره

 ذينالــ األفــراد بــني اجملتمــع يف الثــروة توزيــع علــى يــؤثر وألنــه الربويــة، املصــارف يف جيــري مــا مــع مقارنــة املصــارف
 .املالية املؤسسات هذه مع يتعاملون
 وأصـــحاب امللكيـــة حقـــوق أصـــحاب بـــني األربــاح توزيـــع يف املصـــارف تتبعهـــا الـــيت األســـس اخــتالف -

 .وآخر مصرف بني األسس هذه عن اإلفصاح درجة واختالف االستثمار، حسابات
 األفـراد أو للجهـات الضـرورية املعلومـات عـن اإلسـالمية املصارف هبا تفصح طريقة إىل التوصل أمهية -

 صــاحل يف هــو املعلومــات هــذه عــن اإلفصــاح وأن ذاك، أو املصــرف هــذا مــع التعامــل قــرار اختــاذ علــى تســاعدهم
 . 19 واحد آن يف واملصارف االستثمار حسابات أصحاب

 واقع اإلفصاح في المؤسسات المالية اإلسالمية: ثالثا
 أهداف عن تفصح% 5..5والتشغيلية، املالية انتائجه عن تفصح إسالمية مالية مؤسسة 22  من 59.9%

 عن % 2..2 و جملسها مكافآت عن % 7... التصويت، وحقوق احلصص غالبية ملكية املؤسسة وعن
 من وغريهم باملوظفني تتعلق جوهرية مسائل عن تفصح % 2..2 و موظفيها اإلداريني كبار مكافآت
 إطار لديها املالية املؤسسات من % 97.2 فقط .العمالء مالية حقوق مؤسسة 47 .املصاحل أصحاب
 للموظفني للسماح اآلليات متلك اإلسالمية املؤسسات املالية من فقط % 62.3 و البيئة على للحفاظ
 44مالية من أصل  مؤسسة 18كما أن  .األرباح تقاسم مشاريع أو اخليارات أو احلصص ملكية يف باملشاركة
 ومعايري ( US-GAAP) و ( IFRS) العاملية املالية التقارير إعداد ايريملع وفقاً  مالية بيانات تصدر مؤسسة

 عن  تفصح 68.1  إسالمية مالية مؤسسة 13. اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة
  %33.2  إسالمية مالية مؤسسة 12 .املسامهني مجيع إىل املسيطرين املسامهني مع مسامهيها اتفاقيات

 مالية مؤسسة 13 و هبا املرتبطة واملخاطر استثماراهتا أداء مراقبة يف االستثمار حسابات محلة قحب تعرتف
 ذات واملخاطر االستثمار وإسرتاتيجية املؤسسة مبخاطر االستثمار حسابات محلة تبلغ   % 68.1إسالمية
 .20وقوعها قبل العالقة

 حوكمة الحد األدنى لإلفصاح حسب دليل ال: الفرع الرابع: رابعا
حسب دليل احلوكمة لدى املصارف اإلسالمية العاملة يف سوريا، فإن احلد األدىن لإلفصاح يتمثل فيما 

 21:يلي
 القوائم المالية والتقارير  .8
 .القوائم املالية املعدة وفقاً للقوانني واألنظمة النافدة -
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 .اإلفصاحات املتعلقة بالنواحي املالية -
 .تقرير املدقق اخلارجي -
 .ة الرقابة الشرعيةتقرير هيئ -
أهداف املؤسسة ومواثيق وسياسات العمل واألخالقيات وتقييم أداء املؤسسة مقارنة بتلك املواثيق   .2

والسياسات، مع اإلشارة بشكل خاص إىل السياسات واإلجراءات املتعلقة باحلوكمة لدى املؤسسة وااللتزام 
بتطبيقها، وتبيان أسباب  مااللتزاة عامة عن مدى بأحكام  ومبادئ الشريعة اإلسالمية، مع ضرورة إعطاء صور 

 .عدم االلتزام يف حال حدوثه
 :مجلس اإلدارة .3
وآلية اختيارهم ومؤهالهتم وخرباهتم ( وحتديد املستقلني منهم)عدد أعضاء جملس اإلدارة وأمساء األعضاء  -

 .سائل تؤثر على املؤسسةومعايري االستقاللية واملصاحل اجلوهرية ألعضاء جملس اإلدارة يف معامالت أو م
 .واجبات ومسؤوليات جملس اإلدارة -
 .دورية اجتماعات جملس اإلدارة -
 .عدد اجتماعات اجمللس، وعدد االجتماعات اليت حضرها كل عضو -
معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة متضمنة حصص كل منهم، باإلضافة إىل تاريخ وعضويتهم يف جملس  -

ومشاركتهم يف وظائف اإلدارة التنفيذية واملكافآت ( إن وجدت)إدارة أخرى اإلدارة وجلان اجمللس ويف جمالس 
 .والرواتب اليت حصلوا عليها من املؤسسة

 .معيار األداء املتعمد لتقييم فعالية جملس اإلدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء اجمللس -
 .استقاالت األعضاء خالل السنة -
 اإلدارة التنفيذية .7
 .املؤهالت واخلربات -
 .الواجبات واملسؤوليات -
 .مستويات رفع التقارير -
 .اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  .7
 .تشكيلة اللجنة -
 .الواجبات واملسؤوليات -
 .عدد اجتماعات اللجنة، وعدد االجتماعات اليت حضرها كل عضو -
 :هيئة الرقابة الشرعية  .7
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اللية واملصاحل اجلوهرية ألعضاء هيئة أمساء األعضاء وآلية اختيارهم ومؤهالهتم وخرباهتم ومعايري االستق -
 .الرقابة الشرعية يف معامالت أو مسائل تؤثر على املؤسسة

 .الواجبات واملسؤوليات -
 .دورية االجتماعات -
 .عدد اجتماعات اهليئة، وعدد االجتماعات اليت حضرها كل عضو -
 .اهليكل التنظيمي للمؤسسة ككل  .4
أو مشاركتهم  ناملستفيديلرئيسني وحقوق التصويت واملالكني هيكل امللكية األساسي مبا ذلك املسامهني ا .7

 .يف وظائف اإلدارة التنفيذية
 .سياسات التعويضات واملكافآت املتبعة يف املؤسسة .7

 .التعويضات واحلوافر املمنوحة .88
سياسات املؤسسة املتعلقة بتعارض املصاحل وكيفية إدارة املصرف حلاالت التعارض اليت ال تنسجم مع  .88

 .سياساتتلك ال
 .ملخص عن أهم التغريات االقتصادية وتأثريها على املؤسسة

 اإلفصاح كآلية لدعم الحوكمة في البنوك اإلسالمية : الفرع الثالث
 هيئـة تقـوم: دور معايير هيئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية فـي دعـم الحوكمـة: أوال

 الضـبط ومعـايري واألخالقيـات واملراجعـة احملاسـبة معـايري بإصـدار سـالميةاإل املاليـة للمؤسسـات واملراجعة احملاسبة
 واسـع وإقليمـي دويل بقبـول املعـايري هـذه وحتظـى اإلسـالمية واملاليـة املصـرفية بالصـناعة املختصـة الشرعية واملعايري
 وسـوريا والسـودان طـروق ولبنـان واألردن البحـرين دولة يف اإلسالمية املالية املؤسسات من عدد يف حاليا ومطبقة

 تلـــك وكـــل إفريقيــا، وجنـــوب والســـعودية وباكســتان وماليزيـــا واندونيســـيا كاســرتاليا أخـــرى دول يف هبـــا ويسرتشــد
 يف والعـــدل الشـــفافية علـــى اإلســـالمية املاليـــة املؤسســـة إدارة وحتـــث واإلفصـــاح العـــرض خانـــة يف تصـــب  املعـــايري
 حوكمـة ومعـايري مببـادئ املهتمـة الدوليـة املؤسسـات بـه تنـادى مـا وهـو بالباطـل، الناس أموال أكل وعدم التعامل

 تطمـح مـا أكثـر حيقـق اإلسـالمية والتوجيهـات املعـاين هبـذه  املاليـة وغـري املاليـة املؤسسات التزام ولعل الشركات،
 .22احلوكمة متطلبات إليه

قة بني اإلفصاح جتسدت العال: دعم متطلبات اإلفصاح مبادئ الحوكمة في البنوك اإلسالمية: ثانيا
وحوكمة املؤسسات يف حتليل أو تأصيل جذور كال منهما حيث ميكن اعتبار اإلفصاح أساس أي نظام 

ويف املقابل حيتاج نظام احلوكمة إىل مستوى جيد من اإلفصاح ومعلومات كافية ومالئمة لكافة . للحوكمة
يق إمكانية مساءلة األطرف األطراف من أجل حتقيق توازن قوي ألصحاب املصاحل يف املؤسسة وحتق



 
 
 

 لدعم  الحوكمة بالمؤسسات المالية اإلسالمية اإلفصاح وفق معايير المحاسبة المالية اإلسالمية ةأهمي
 بن علي بلعزوز. د.أ       حكيم براضيـــة         . ا

 2015/14: العدد                           77مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               

 

، وباعتبار اإلفصاح واحد من األهداف الرئيسية لنظام التقرير 23الداخليني للشركة عن تصرفاهتم وقراراهتم
املايل فإنه يرجح أن تعرب القوائم املالية عن نتيجة التعارض يف االهتمامات والتوازن القوى بني أصحاب 

صح عنها بواسطة التقارير املالية تصف ما تريد األطراف الداخلية من املصاحل املختلفني، وأن املعلومات املف
 . 24خالل ما تفصح عنه أنشطة وأداء املصرف

ضروريات احلوكمة؛ ألن حتقيق اهلدف األساس من أنظمة  أفرزتهكما أن اإلفصاح احملاسيب يعد مطلباً أساسيا 
هلذا يعد اإلفصاح . كذلك األطراف األخرىحوكمة املؤسسات املالية هو احلفاظ على مصاحل املسامهني، و 

أحد األدوات املهمة يف تفعيل احلوكمة املصرفية، كما أن احلوكمة يف نفس الوقت ساعدت بشكل كبري يف 
حتفيز الشركات بوجه عام واملصارف بوجه خاص على اإلفصاح عن كافة املعلومات الضرورية لألطراف 

واحلوكمة هي عالقة طردية تبادلية قائمة  اإلفصاحأن العالقة بني ، ويف سياق ما سبق ميكن القول 25احمليطة
 .على أساس محاية أصحاب املصاحل وتقليص فجوة املعلومات بينهم وبني اإلدارة

ومن جهة الشفافية، ال ميكن تقييم أداء جملس اإلدارة واإلدارة العليا بدقة يف حالة نقص الشفافية وحيدث 
ملصاحل واملتعاملني يف السوق وعامة الناس من احلصول على املعلومات ذلك عندما ال يتمكن أصحاب ا

الكافية عن هيكل وأهداف البنك، حبيث يتمكن املشاركون يف السوق من تقييم سالمة تعامالهتم مع البنوك 
حيث يصبحون قادرين على معرفة وفهم أوضاع كفاية رأس املال يف البنوك يف األوقات املناسبة، وبالتايل 

توجه املتعاملون إىل البنوك اليت تطبق املمارسات السليمة للحوكمة واليت لديها الكفاية املالية الالزمة، بينما سي
سينصرفون عن تلك البنوك اليت تقوم مبخاطرات كبرية دون أن تكون هلا خمصصات كافية، ورمبا ينصرفون عن 

 .على قدراهتا التنافسية تلك البنوك اليت ال تتحمل قسطا كافيا من املخاطر حىت تبقي
لذا فإن الشفافية مطلوبة لدعم التطبيق السليم للحوكمة، وبالتايل فإن اإلفصاح جيب أن يشمل هيكل اجمللس 

، واهليكل ( املسؤوليات، املؤهالت، اخلربة)، وهيكل اإلدارة العليا (العدد، العضوية، املؤهالت، اللجان)
، واملعلومات املتعلقة بنظام احلوافز اخلاص بالبنك، (هليكل الوظيفياهليكل القانوين، ا)التنظيمي األساسي 

 .وطبيعة األنشطة اليت تزاوهلا الشركات التابعة
 أهمية اإلفصاح وفق معايير المحاسبة اإلسالمية في تحليل المخاطر: ثالثا

نسب ترتاوح بني من اإلجابات املقبولة وباألغلبية ب % 54، أمجعت آراء ما نسبته استبيانيهحسب دارسة 
العرض "  11على موافقتها بشدة على أمهية نتائج تطبيق معيار احملاسبة املالية رقم ( % ..إىل29..92)

يف ترشيد قرار االستثمار باملصارف " واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية 
عيد يف حتليل املخاطر بتلك املصارف، كما واتفقت تلك اآلراء  اإلسالمية نظرا ألمهية تلك النتائج إىل حد ب

 43إجابة من أصل  16إىل  14أي ما يعادل (%  .2إىل  92..92) كذلك وبنسب عالية تراوحت بني 
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اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بني أصحاب " 6على اعتبار متطلبات تطبيق معيار احملاسبة املالية رقم 
مهمة جدا يف دعم حتليل املستثمرين للمخاطر يف املصارف  "حسابات االستثمارحقوق امللكية وأصحاب 

من اإلجابات اليت تقر بأمهية تلك املتطلبات  (% .7إلى  5.....) اإلسالمية، هذا وجند كذلك ما نسبته بني 
 .26يف املسامهة يف حتليل املخاطر بتلك املصارف

 لمالية اإلسالميةنطاق اإلفصاح كمطلب لحوكمة المؤسسات ا: رابعا
يف ضوء طبيعة احملاسبة ومبادئها ومعايريها، فإن القواعد املنظمة للحوكمة يف إطار وظيفة اإلفصاح احملاسيب 

 :تستوجب تغطية األبعاد التالية
 27:جيب أال يقتصر اإلفصاح على املعلومة اجلوهرية وإمنا يشمل أيضا ما يلي -1
 .النتائج املالية والتشغيلية للشركة -
 .أهداف الشركة -
 .ملكية أسهم األغلبية وحقوق التصويت -
مكافآت جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني واملعلومات اخلاصة مبؤهالهتم وكيفية اختيارهم وعالقتهم  -

 .باملديرين اآلخرين ومدى استقالهلم
 .معامالت األطراف ذوي العالقة -
 .عناصر املخاطر اجلوهرية املتوقعة -
 .ر اجلوهرية املتعلقة بالعاملني وغريهم من ذوي الشأن واملصاحلاألمو -
 .هيكل وسياسات قواعد اإلدارة احلاكمة للمؤسسة ومضمون اإلدارة احلاكمة للشركات وأسلوب تنفيذه -

جيب إعداد املعلومات احملاسبية واإلفصاح عنها لطبقا ملعايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية : ثانيا
 .الميةاإلس

جيب توفري قنوات لبث املعلومات تسمح حبصول املستخدمني على معلومات كافية ويف الوقت املناسب  -4
 .وبتكلفة أقل وبصورة صادقة

 دور اإلفصاح وفق معايير المحاسبة اإلسالمية في دعم مقومات الصناعة المالية اإلسالمية: خامسا
 :ايري احملاسبة اإلسالمية فيما يلييساعد اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية وفق مع

 دور اإلفصاح عن المنتجات المالية لعمل المراجع الخارجي -8
 .تقييم املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة املالية -
 .فعالية أنظمة الرقابة الداخلية -
 .حتليل وتدقيق القوائم املالية -
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 دور اإلفصاح عن المنتجات المالية للسوق المالي اإلسالمي -2
اإلفصاح عن املنتجات املالية اإلسالمية من خالل ازدياد حاجة املؤسسات إىل التمويل عن طريق  ةأمهيهر تظ

أسواق املال والبورصات، فاإلفصاح يعد شرطًا أساسيًا لتأسيس األسواق املالية، واليت غالبًا ما تشرف عليه 
بإتباع إجراءات وقوانني وقواعد أساسية  تلك األسواق هيئات مهنية تلزم الشركات املدرجة يف السوق املايل

وذلك حىت يكتسب اإلفصاح والتقارير املالية املنشورة مصداقية لدى املستخدمني واملسامهني، . حتددها املهنة
وميكن إجياز أمهية اإلفصاح . وبذلك تكون هذه املعلومات ذات قيمة وجودة ومنفعة جلميع مستخدميها

 :ليللسوق املايل اإلسالمي فيما ي
 .زيادة شفافية السوق املايل مما يساعد املستثمرين على اختاذ القرار التمويلي واالستثماري -
 .القضاء على ظاهرة تعدد القوائم املالية واختالف أساليبها عرضها وكمية املعلومات املفصح عنها -
 .ت املالية اإلسالميةقدرة املستثمرين على معرفة عوائد املنتجات املالية اإلسالمية وتركيزها باملؤسسا -
 دور اإلفصاح عن المنتجات المالية للرقابة الشرعية -3

 :إن عرض القوائم املالية وفق معايري احملاسبة اإلسالمية يسهل على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ما يلي
 .الكشف عن مصادر األموال واستخداماهتا -
 .الكشف عن الكسب غري املشروع واإليرادات احملرمة -
 .التزام املؤسسة املالية اإلسالمية بتوجيهات وقرارات اهليئة الشرعية مدى -

 مدى التزام المؤسسات المالية اإلسالمية بمعايير الهيئة : سادسا
فقط من املؤسسات املالية اإلسالمية على التوايل أجابت بأن معايري هيئة احملاسبة  %24.8و 64.2%

خلاصة باحلوكمة وإرشادات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية قد مت واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ا
مؤسسة مالية  44وفقا لدراسة يف شكل استبيان قام هبا معهد حوكمة الشركات على   28تبنيها يف الدولة

وهذا يبني أن املؤسسات املالية اإلسالمية مازالت بعيدة عن . إسالمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 :كما يؤكده اجلدول املوايل   .لتزام هبذه املعايرياال

 تحليل مقارن الستخدام المعايير العالمية(:  88)الجدول رقم 
معايير منظمة  الدولة

التعاون والتنمية 
 االقتصادية

معايير بازل 
82 

معايير مؤسسة 
التمويل 
 الدولية

معايير مجلس 
الخدمات 

المالية 
 اإلسالمية

معايير الحوكمة 
المحاسبة  هيئة)

 (والمراجعة

 مدونات إلزامية

 √ √ - - √ √ البحرين
اإلمارات 
 - - - √ √ √ المتحدة
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 √ √ - - √ - الكويت
 - - - - - - قطر

 √ - - - - - السعودية
 √ √ √ - √ √ األردن
 - √ √ √ √ √ لبنان
 - - - - √ - مصر

Ref ; The institute for corporate governance, “policy brief on corporate governance for Islamic 

banks and financial institutions in the middle east and north Africa region”, op-cit, p22. 

 
حول أمهية تطبيق تطبيق معايري احملاسبة واملراجعة   ( azzouz elhamma ,2015)يف دراسة ميدانية 

 :شخص كانت نتائج الدراسة كاآل ي 24 لعينة مشلت والضوابط الصادرة عن هيئة األيويف
 أهمية تطبيق تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط(: 82)الجدول رقم 

 غير مساند لتطبيق معايير األيوفي مساند لتطبيق معايير األيوفي 
 %النسبة  العدد %النسبة العدد

 37 83 77 27 المحاسبين
 38 87 77 87 المراجعين والمراقبين

 88 88 888 82 مديري المالية والمحاسبة
 88 88 888 82 المدراء

 87 87 78 22 األساتذة والباحثين
 24 22 43 78 المجموع

Ref ; azzouz elhamma," la comptabilité ; les norms AAOIFI séduisent-elles les institutions 

financieres islamiques ?" ,The Global Islamic Economics Magazine , v 39, 2015, p74. 

 
أجابوا مع تطبيق معايري %( 23)مهين وأكادميي  31نالحظ من خالل اجلدول أعاله، أنه 

أجابوا ضذ تطبيق %( 42)جميب  44احملاسبة واملراجعة والضوابط باملؤسسات املالية اإلسالمية، يف حني 
 :كما هو مبني يف الشكل التايل .املعايري
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 أهمية تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط(: 2) الشكل رقم

 
 .من إعداد الباحثين  باالعتماد على بيانات الجدول السابق: المصدر 

 
 النتائج والتوصيات

هيئة  تناولت هذه الورقة البحثية اإلفصاح احملاسيب ومتطلباته وفق معايري احملاسبة املالية اإلسالمية والصادرة عن
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ودور هذه املعايري يف تطوير وإرساء مبادئ احلوكمة يف 

 :املؤسسات املالية اإلسالمية، وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية
إن املؤسسات املالية اإلسالمية الناجحة هي تلك املؤسسات اليت تأخذ مبفاهيم وآليات اإلفصاح  -

 .يساعد على التخفيف من أساليب التالعب احملاسيب، وهذا ما تنادي به احلوكمةما 
تسعى كل من هيئة احملاسبة واملراجعة اإلسالمية إىل إصدار معايري اسرتشادية هبدف توحيد القوائم   -

 .املالية وضبط إدارة املخاطر ودعم الصناعة املالية اإلسالمية
لقواعد احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية، فإن  على الرغم من وجود أساس حمكم وفعال -

األمر الزال جباحة إىل دعم اجلانب احملاسيب احلوكمة املتأ ي من مدى االلتزام مبعايري اإلفصاح 
 . الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة

اسبة، ولكن بأمهية ال يرتبط جناح احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية فقط بااللتزام مبعايري احمل -
 .تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على رقابة إدارة البنك املعين
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يعد اإلفصاح مبدأ من مبادئ احلوكمة املؤسسية وهلذا تسعى هيئة احملاسبة واملراجعة إىل إصدار  -
ار جمموعة من املعايري تصب يف خانة اإلفصاح عن املعلومة املالية اليت تساعد على ترشيد اختاذ القر 

 .وتدعيم احلوكمة
 الناس أموال أكل وعدم التعامل يف والعدل الشفافية على اإلسالمية املالية املؤسسة إدارة حتث -

 املهتمة الدولية املؤسسات به ما تنادى وهذا بالباطل واإلفصاح الكايف عن خمتلف العمليات،
 .الشركات حوكمة ومعايري مببادئ

الثقة ومكافحة الفساد واإلفصاح عن مصادر األموال إن وجود نظام فعال وقادر على توفري  -
واستخداماهتا يف املؤسسات املالية اإلسالمية سيعود عليها مبزيد من النجاح ويدعم عامليتها 

 .واستقرارها
تسهل عملية اإلفصاح الكامل التحليل اجليد لتقارير املؤسسة املالية اإلسالمية مما جيعلمهم قادرين  -

 .واختاذ القرار التمويلي  أو االستثماري املالئمعلى حتليل املخاطر 
 :يلي نقترح ماعلى النتائج المتوصل إليها،  اوبناء  

جيب أن تكون إدارة املصرف مقتنعة بأمهية االلتزام مبعايري اإلفصاح  مما يساعد على تطبيقها  .1
 .وبالتايل جناح احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية

عاجلة احملاسبية لصيغ التمويل اإلسالمية بغية توفري اإلفصاح الكايف عنها يف العمل على توحيد امل  .4
 . القوائم املالية

تطوير املعايري احملاسبية اإلسالمية واالستفادة من معايري احملاسبة الدولية مع مراعاة خصوصية العمل  .3
 .املصريف اإلسالمي

 .ة واملراجعة بصفة اإللزاميةتبين املؤسسات املالية اإلسالمية معايري هيئة احملاسب .2
االلتزام مبتطلبات اإلفصاح وفق مبا جاءت به اهليئة بغية تفعيل نظام احلوكمة للحد من التالعب  .6

 .والفساد اإلداري واملايل على مستوى املؤسسات املالية اإلسالمية
 المراجع 
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