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:اهللا عّز وجلّ في الدنيا واآلخرةالذي أبتغي من خالله رضاهذا و ني أن أهدي ثمرة جهدي  رُّ يس

..الغاليينإلى والديّ 

..إلى أختي نبيلة

..الكريمةإلى باقي أفراد عائلتي  

..إلى كل من له حق علي

منـّا وال  إحسانهمعون  تبِ وال يُ إلى هؤالء الذين يقفون سندا وعونا لطلبة العلم في سبيل اهللاو 

..أذى

 حنان: الحنـَّانةُ مَ أَ 



د المصطفى صاحب النبوة  رسالة ومقـالة، والصالة على محمتح بحمده كلّ الحمد هللا الذي ُيفتَ "
"والرسالة

،ما علمتنيه، سبحانك ربي ال علم لي إالّ ئ َمزِيدَ كافِ ه ويُ مَ قَ ه ويدفع نِ مَ عَ الحمد هللا حمدا ُيواِفي نِ 
:وبعدأنت موالي نعم المولى ونعم النصير، 

:كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث وأخص بالذكرلم بالشكر الجزيل وفـائق التقدير  أتقدّ 

تكّبد عناء اإلشراف علّي طوال  الذي،  حسين بورغدةالدكتور  األستاذ  المشرف  األستاذ  فضيلة  
. التقديرو والثناء  مني خالص الشكر  لهفـ، خاللهاخير من شّد اهللا به أزريكان  و ، هذه الرحلة العلمية

فضيلة األستاذ الدكتور محمد بوجالل على دعمه ومساعدته لي، وعلى ما قّدمه لي من  
.، فـله مني كل الشكر والعرفـان والتقديروتزويد بالمراجعأولية  استشارات  

المملكة العربية  -جامعة اإلمام محمد بالرياض(عبد الحليم غربي.د: األفـاضلألساتذة  ل
يونس صوالحي.د، )ماليزيا- العالمية للمالية اإلسالميةالجامعة(لحسن لحساسنة.د،)السعودية

جامعة  (شوقي بورقبة  .د، )ماليزيا-األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية(
-جامعة تلمسان(وهيبة مقدم.د، )الجزائر- جامعة المسيلة(اويبجفـاضلي.د، )الجزائر- سطيف

-برج بوعريريججامعة  (أنفـال بوجالل.د، )الجزائر- جامعة سطيف(ياسمينة إبراهيم سالم.د،)الجزائر

أو  اتأو استشار اتلما قّدموه لي من توجيه) الجزائر-جامعة تيزي وزو(حمزة لعجرود  .أ،  )الجزائر
. أخرىاتمعونأو أيّ أو تزويد بالمعطيات والمعلومات  تزويد بالمراجع

العالمية  طالبات الجامعة اإلسالمية  (، ، سعيدة حساني، أميرةسعاد بن قـارة: الفضلياتوات  لألخ
.ليمساعداتهناحتضانهن و على  )ماليزيا

قبولهم  بيناعلالذين فّضلواتوجه بالشكر والعرفـان إلى أعضاء لجنة المناقشة الُموقَّرة  كما أ
.قشة هذه األطروحة وإثراء جوانبهاُمنا

 حنان: الحنـَّانةُ مَ أَ 
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بتجمیعتقوم،اجتماعیة واقتصادیةأبعادذاتومصرفیةمالیةمؤسساتاإلسالمیةمصارفالُتعتبر
تسعىتنمویةمؤسساتفهيالشرعیة؛واألحكامیتوافقبماالمصرفیةالخدماتوتقدیمواستثمارهااألموال
التنمیةتحقیقجانبإلىاالجتماعیةتحقیق التنمیةبهدفالمجتمعفيالصحیحةمساراتهفيالماللوضع

.االقتصادیة
كبیرةمسؤولیةولهااإلسالمياالقتصادجوانبمنلجانبعمليكتطبیقجاءتاإلسالمیةمصارففال

دم التعامل بالفائدة الربویة عىعلیقوماإلسالمياالقتصادأنّ ذلكالتقلیدیة،المصارفمسؤولیةعنتختلف
،وأكل األموال بالباطل، مع إحالل المعامالت المبنیة على التعاون والتكافل مراعاة لمصالح المجتمع كافة

المصارف هذه أقامت ،األولى ألعالم االقتصاد اإلسالميللجهود الفكریة ووفقا وعلى تلك القیم والمبادئ 
تخلیص المجتمع من التبعیة للمصارف عن فضال،تحقیق التعاون االجتماعي واالقتصاديإلىسعیا كیانها

.التقلیدیة
وهذا ما یجعل دور المصارف اإلسالمیة ال یقتصر فقط على جذب األموال والمدخرات، وتوجیهها إلى 

هاأهدافباعتبارها أهم ،واألحكام الشرعیةیتوافق التمویل واالستثمار تحقیقا للعوائد واألرباح مع ماعملیات 
أصحاب بعض المصرفیة والمالیة واالقتصادیة، بل یتسع دورها لیشمل مختلف األهداف االجتماعیة تجاه 

مصالحها، بغیة في التخفیف من حدة الفقر والتقلیل من البطالة، إضافة إلى تحقیق التكافل االجتماعي 
المفكرون المؤسسون هو ما یعكس الدور االجتماعي الذي سّطره لها ، و ...وعدالة توزیع الدخل والثروة

.لمصارفهذه اللنموذج األولي ل
للمجتمع سي بشكل أسالدورها االجتماعي فیما تقدمه المصارف اإلسالمیة ممارسات تظهرعموما، و 

إضافة بعض األعمال الخیریة من تقدیم الصدقات والتبرعات وكذا، تحصیل وتوزیع أموال الزكاةخاصة منها
.وغیرها من المجاالت األخرىالمشاركة في النشاطات والفعالیات االجتماعیةإلى

ما تشهده السنوات األخیرة من عودة االهتمام بالقضایا األخالقیة واالجتماعیة على مستوى في ظلو 
بعض بإدماج ،االقتصادیةو والمالیة المصرفیةمختلف مؤسساته وذلك على مستوى ،االقتصاد التقلیدي

مفهوم أخالقیات منها خاصةضمن ممارساتها، المفاهیم التي تعكس األداء المعاصر للدور االجتماعي 
المصارف من یستدعي ، ...ومفهوم أصحاب المصالحالمسؤولیة االجتماعیة ومفهوم الحوكمةمفهوم و العمل 

، مع االهتمام بضرورة تقویمه بما یواكب المتغیرات االقتصادیةدورها االجتماعيإحیاء ضرورة اإلسالمیة 
لتوجیه المصارف اإلسالمیة لن تستطیع تحقیق هذا الدور بفاعلیة ما لم تلق الدعم واومن دون شك أنّ 

.المناسبین

:تمهید-
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والمالیة عموما والمصارف التقلیدیة خصوصا ال شك أّن تزاید إقبال مختلف المؤسسات االقتصادیة 
لدوروغیرها من المفاهیم األخرى التي تعكس األداء المعاصر ل،على تبني مفهوم المسؤولیة االجتماعیة

دورها االجتماعي الذي ُسطَِّر لها أدائها لاالجتماعي، یفرض على المصارف اإلسالمیة ضرورة إحیاء وتقویم 
.دورها المالي ودورها االقتصادي ككللئهاجانب أدامنذ تأسیسها، وذلك إلى 

: جاءت إشكالیة هذا البحث لُتطرح في صیغتها التالیةمن هنا

؟كیف یمكن تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة

:مجموعة من التساؤالت الفرعیة، منهاالرئیسالتساؤلاوقد تُثار في ظل هذ

 مفاهیم تزاید االهتمام ببعض الالمصارف اإلسالمیة بأداء دور اجتماعي، في ظل هل ُتعنى
لدور االجتماعي للمؤسسات المصرفیة والمالیة واالقتصادیة في االقتصاد التقلیدي؟لاالقتصادیة المعاصرة 

للمصارف اإلسالمیة تجاه األداء االجتماعي ومؤشراتما هي أهم مجاالت الدور االجتماعي
؟لهذه المصارفالدور االجتماعيوما أهم أسالیب وٕاجراءات تقویم عض أصحاب مصالحها؟ ب

 ما واقع التزام بعض المصارف اإلسالمیة بدورها االجتماعي، على ضوء ما تفصح عنه من
؟معلومات وبیانات في تقاریرها السنویة

:التالیةاتیسیتم طرح الفرض، إشكالیتهع وُمعالجة بغرض دراسة هذا الموضو 
 ّ؛ي المصارف اإلسالمیة دورا اجتماعیا في ظل ممارساتها المصرفیةتؤد
؛تواجه المصارف اإلسالمیة صعوبات في أداء دورها االجتماعي ما یستدعي عملیة التقویم
 ال تعكس البیانات والمعلومات المفصح عنها في التقاریر السنویة لبعض المصارف اإلسالمیة

.واقع التزامها بدورها االجتماعيعن

:كونهفيالبحثهذاأهمیةستظهر
للمصارف اإلسالمیة؛االجتماعيالدورلدراسةهامامدخال-
؛اإلسالمیةاالجتماعي للمصارفداءاألوقیاس إلبرازمهماموضوعا-

: إشكالیة البحث-

: أهمیة البحث-

: البحثیاتفرض-
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أملاالجتماعي للمصارف اإلسالمیة، علىوتقویم الدور ییمفي تقسیبحثمتخصصاأكادیمیابحثا-
.الجامعیةالمكتبةتُثريجدیدةوٕاضافةمواضیعبهكذاللمهتمینعلمیامرجعایكونأن

:التالیةاألهدافإلىمن خالل هذا البحث الوصولسنحاول
المصارف التقلیدیة؛اإلسالمیة عنها في للمصارفاالجتماعیةو األخالقیةإظهار األهمیة-
تحدید مجاالت تقییم مدى التزام المصارف اإلسالمیة بأهدافها االجتماعیة، وذلك باالعتماد على -

؛ ومؤشرات األداء االجتماعي لهذه المصارفالدور االجتماعي 
والعمل على اقتراح بعض ،إظهار سلبیات وٕایجابیات أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي-

على المستوى النظري لمصارف اإلسالمیةالدور االجتماعي لشأنها تقویم التي من واإلجراءات األسالیب 
؛ والمستوى التطبیقي

؛دورها االجتماعي عملیابإبراز مدى اهتمام بعض المصارف اإلسالمیة -
لدورها االجتماعي نظریا وعملیا؛الوقوف على صعوبات وتحدیات أداء المصارف اإلسالمیة -
أداء المصارف اإلسالمیة لدورها ترشیدالتوصل إلى نتائج وتوصیات من شأنها دعم وتوجیه و -

.نظریا وعملیااالجتماعي

:لقد وقع  االختیار على هذا الموضوع ألسباب مختلفة، أهمها
؛التي تتطلب تقویم مختلف أدوارها بصفة مستمرةالمؤسسات الهامةالمصارف اإلسالمیة من ُتعتَبر-
أخالقیة ُیعّد الدور االجتماعي من القضایا التي استجد االهتمام بها، خاصة بعد ظهور مفاهیم -

المالیة و المصرفیة والتي تؤید ضرورة أداء مختلف المؤسسات في الفكر االقتصادي التقلیدي، اجتماعیة و 
واالقتصادیة لدورها االجتماعي؛

.المساهمة في إثراء موضوع الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-

:وفقا لطبیعة الموضوع، سیتم المزج بین المناهج التالیة
تجمیع البیانات والمعلومات وتحلیلها للتمكن من البحث یتطلبذلك أنّ :التحلیليالمنهج الوصفي-

ُیمكن تعمیمها؛نتائجالوصول إلى 

: أهداف البحث-

: أسباب اختیار موضوع البحث-

: منهج البحث-
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وخصائص االقتصاد ةالتقلیدیارفل في دراسة أسس عمل المصسوف ُیستعمَ :المنهج االستنباطي-
اإلسالمي بصفة عامة، وصوال إلى األسس والخصائص التي تقوم علیها المصارف اإلسالمیة بصفة خاصة، 

لمؤسسات االجتماعي لداء األمن انطالقا، االجتماعي للمصارف اإلسالمیةداء األجانب إبراز تصور إلى
.االقتصادیة

لقد تّم االطالع على دراسات وبحوث ُمختلفة، منها ما تناولت بعض جوانب الموضوع بصورة جزئیة 
هذه الدراسات ما ضمنمن بصورة مستقلة، ولعلّ ومنها ما تخصصت في دراسة بعض جوانب الموضوع 

:یلي
اتذة والخبراء االقتصادیین والشرعیین سجنة من األللتقویم األداء للبنوك اإلسالمیة موسوعة-

عن دراسة تطبیقیة في وهي عبارة ،تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة:)1996(والمصرفیین 
في عدد من الدول اإلسالمیة مصارفلبعض التقویم الدور االجتماعي حاول الباحثون من خاللها مجملها، 
والدول غیر اإلسالمیة؛ حیث قاموا بتقسیم األنشطة االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة إلى أنشطة اإلسالمیة

على اشتملتبتبعیتها و الزكاة والقرض الحسن والتبرعات، وأنشطة اجتماعیة على تملتشااجتماعیة بذاتها و 
نسبة االستثمار المحلي من جملة االستثمارات والتوازن في تمویل القطاعات المحلیة ومدى االهتمام بالمعاییر 

قد االجتماعیة وتمویل المشاریع والصناعات الصغیرة ومدى االهتمام بنشر الوعي الثقافي والمصرفي، و 
األنظمة األساسیة وعقود الـتأسیس وتقاریر مجالس اإلدارة لهذه ناعتمدوا في جمع البیانات على االطالع ع

على مستوى بعض المصارف مع توزیع استبیانات علیها؛ وخرجوا میدانیة زیاراتالمصارف، وكذا إجراء 
بمجموعة من التوصیات أهمها عدم إغفال األنشطة االجتماعیة بذاتها، وزیادة االهتمام باألنشطة االجتماعیة 

ضرورة االستمرار في ا باعتبارها ما ُیمیِّز المصارف اإلسالمیة عن المصارف التقلیدیة، إضافة إلى بتبعیته
.االجتماعيتقویم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة بغرض التحسین والتصویب المستمر لدورها 

تناول،اإلسالمیةالمسؤولیة االجتماعیة للبنوك : )1996(عبد الحمید عبد الفتاح المغربي كتاب -
لمصارفهذه الدراسة مفهوم المسؤولیة االجتماعیة في الفكر االقتصادي اإلسالمي وفي االباحث في

اإلسالمیة لمسؤولیتها لمصارفاالقوى والعوامل الدافعة لممارسةاإلسالمیة، كما أشار إلى مختلف
لمصارفلبرنامج المسؤولیة االجتماعیة في اإلى اقتراح إطار عملي الباحث في األخیر االجتماعیة، وتوصل 

.اإلسالمیة
Roszaini HANIFFA(مقال - and Mohammad HUDAUB) (2007( :Exploring the ethical

identity of Islamic banks via communication in annual reports ، حاول الباحثان من خالل
دراستهما هذه إظهار مدى وجود تناقض بین الهویة األخالقیة للمصارف اإلسالمیة وممارساتها المصرفیة في 

: الدراسات السابقة-
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واقعها المعاصر، وقیاس ذلك بمؤشر الهویة األخالقیة وذلك من خالل االعتماد على ما یتم اإلفصاح عنه 
ا نَ یَّ نطقة الخلیج العربي لفترة ثالث سنوات متتالیة؛ حیث بَ في التقاریر السنویة لسبعة مصارف إسالمیة من م

ا طریقة فَ صَ وَ یات الدراسة في هذا الموضوع، ثم مفهوم الهویة األخالقیة للمصارف اإلسالمیة، وعرضا أهم أدب
.نتائج المتوصل إلیها مع تحلیلهاالبحث، وتطرقا إلى أهم ال

فوق المتوسط، أما باقي المصارف نتائجحقق وقد توصال في األخیر إلى وجود مصرف واحد فقط 
فتعاني من التفاوت بین هویتها األخالقیة واإلفصاح عنها، وقد شمل ذلك بصورة أخص كال من اإلفصاح 

ریة، إلى جانب عن التزاماتها تجاه المجتمع وٕاسهاماتها في إدارة الزكاة والقروض الحسنة واألعمال الخی
المعلومات المتعلقة باإلدارة العلیا وكذا الكشف عن الرؤیة اإلستراتیجیة للمصارف محل الدراسة، وخرجا 
بضرورة االهتمام باإلفصاح عن الهویة األخالقیة للمصارف اإلسالمیة في تقاریرها السنویة، بغرض تعزیز 

. افسیةصورة هذه المصارف لدى المجتمع وكذا تعزیز قدرتها التن
Cécile LAPENU)مقال - et al.))2009(:Evaluation de la performance sociale: les enjeux

d’une finance responsable، تناول الباحثون في هذه الدراسة تقییم األداء االجتماعي لمؤسسات التمویل
المصغر باعتباره تطبیقا من تطبیقات المسؤولیة االجتماعیة؛ وتوقفوا عند األداء االجتماعي والمسؤولیة 

التمویل االجتماعیة في التمویل المصغر وانتقلوا إلى ممثلي التمویل المصغر، ثم تطرقوا إلى أدوات تطویر 
المصغر؛ وتوصلوا إلى أّن التمویل المصغر ُیعّد نظاما مالیا تحكمه قواعد إنسانیة، باإلضافة إلى أّن هذا 
التمویل یستهدف الشریحة المستبعدة من التمویل التقلیدي وُیعد من أفضل ممارسات المسؤولیة االجتماعیة؛ 

ر االجتماعي واالقتصادي للتمویل المصغر، كما خرجوا بمجموعة من التوصیات أهمها ضرورة تطویر الدو 
.بما یعود باألثر اإلیجابي على العمالء بالدرجة األولى

، یهدف طبیعتها وأهمیتها: المسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیة: )2010(محمد عیاش كتاب-
االجتماعیة وطبیعة الباحث من خالل دراسته هذه إلى تقدیم وقفة توضیحیة عن طبیعة وأهمیة المسؤولیة 

للمصارف اإلسالمیة، وٕاظهارهما كمرتكزات أساسیة لهذه المصارف في تحقیق التنمیة الدور االجتماعي
الشاملة للمجتمعات؛ وقد وقف عند مفهوم المسؤولیة االجتماعیة في الفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر 

عملي لمسؤولیة المصارف اإلسالمیة االجتماعیة؛ االقتصاد التقلیدي وقارن بینهما، وكذا اإلطار النظري وال
إلى أّن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة ال یقتصر فقط  على جمع وتوزیع الباحث في األخیر وتوصل 

لة وتوجیه الوعي ى دورها للمساهمة في مواجهة الفقر والبطاالزكاة وكذا منح القروض الحسنة، بل یتعدّ 
.المصرفي للمجتمع

Dinar Standard and Dar Al Istithmar()2010(:"Social Responsibility Trends at(تقریر-

Islamic Financial Institutions"، دار "و" دینار ستاندرد"هذه الدراسة هي عبارة عن تقریر أعدته كّال من
، وهي تهدف بمجملها )AAOIFI(بدعم من هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة " االستثمار
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إلى معرفة مدى تغطیة المؤسسات المالیة اإلسالمیة لجوانب وأنشطة المسؤولیة االجتماعیة، وتّم االعتماد في 
ذلك على توزیع استبیانات على تسعة عشر دولة إسالمیة وغیر إسالمیة، وتوصلت إلى أن هناك اتجاه نحو 

واالبتعاد عن العوائد والنفقات المخالفة الموارد البشریةـرعایة أنشطة المسؤولیة االجتماعیة، والمتعلقة بمدى 
لألحكام الشرعیة، وكذا مدى تحصیل وتوزیع الزكاة ومنح القروض الحسنة وٕادارة الممتلكات الوقفیة، باإلضافة 

، وعلى إلى مدى االهتمام بالمشاریع واالستثمارات البیئیة واالجتماعیة والتمویل المصغر واالدخار االجتماعي
الرغم من هذا االهتمام المتزاید إال أن هناك بعض النقائص واألنشطة االجتماعیة التي لم یتم االتجاه نحوها 

.بعد
تناول ،المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة في البنوك اإلسالمیة: )2011(محمد الصدیق حفیظبحث-

بیقي لتجربة في النشاط المصرفي مع عرض تطالباحث في هذه الدراسة كیفیة تطبیق المسؤولیة االجتماعیة 
؛ وتوقف عند مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة وموقعها في االقتصاد اإلسالمي، بنك البركة الجزائري

وكیف حاول بنك البركة الجزائري ترجمة مبدأ المسؤولیة االجتماعیة من خالل برنامج استثمار أموال الزكاة، 
النسویة في البیوت وكذا برنامج الوقف المستثمر، خدمة النشاطات االقتصادیة حسن فيوبرنامج القرض ال

باإلضافة إلى برنامج المشاركة المصغرة لتمویل المؤسسات المتناهیة الصغر؛ ومن أهم النتائج التطبیقیة التي 
ة، وجود ضعف في تحصیل القروض الحسنة في برنامج استثمار أموال الزكاالباحث نجد توصل إلیها 

الوقف آلیة لتعبئة االدخار العام في استثمارات ذات جدوى اقتصادیة واجتماعیة ومردودیة مالیة اعتبارو 
التمویل اإلسالمي ة صیغ التمویل بالمشاركة األدوات األكثر مالئمة لخصوصیمع اعتبار، ةلألوقاف المستثمر 

. المصغر
Shifa MOHD NOR(بحث- and Mehmet ASUTAY) (2011( :Re-Considering CSR and

Sustainability Identity of Islamic Banks in Malaysia: An Empirical Analysis، یهدف الباحثان
من خالل هذه الدراسة إلى تقییم وجهة نظر عمالء المصارف اإلسالمیة والمؤسسات المالیة، ُتجاه المسؤولیة 
االجتماعیة واألداء المستدام للمصارف اإلسالمیة والمؤسسات المالیة المالیزیة ومدى توافقها مع توقعاتهم؛ 

میة المستدامة في الفكر التقلیدي، وانتقال إلى مفهوم المسؤولیة وتوقفا عند مفهوم المسؤولیة االجتماعیة والتن
االجتماعیة والتنمیة المستدامة في الفكر اإلسالمي، ثم تطرقا إلى االقتصاد األخالقي اإلسالمي؛ وتوّصال إلى 
أن عمالء المصارف اإلسالمیة ومؤسسات التمویل عّلقوا آماال كبیرة على أهداف المسؤولیة االجتماعیة 
والتنمیة المستدامة التي سُتحقَّق من قبل المصارف اإلسالمیة المالیزیة ومؤسساتها التمویلیة، إال أن النتائج 

وخرجا الباحثان بتوصیات أهمها أّن العودة إلى أساسیات االقتصاد انت ُمحِبطة وُمخاِلفة للتوقعات؛ ك
.لتنمیة االجتماعیةسسات المالیة لاألخالقي اإلسالمي هو الحل الوحید لتحقیق المؤ 

المسؤولیة االجتماعیة في البنوك اإلسالمیة بین :)2012(الهواري بن لحسن ومهدي میلودبحث -
تناوال الباحثان في هذه الدراسة إشكالیة مدى ،دراسة حالة البنك اإلسالمي األردني: األسس والممارسات
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اإلسالمیة اتجاه المجتمع من خالل ممارستها لمسؤولیتها االجتماعیة مع التطبیق على مصارفالتزام ووفاء ال
البنك اإلسالمي األردني؛ وقد توقفا في الجانب النظري عند األسس النظریة للمسؤولیة االجتماعیة في 

اإلسالمي المصارف اإلسالمیة، وتطرقا في الجانب التطبیقي إلى ممارسات المسؤولیة االجتماعیة للبنك 
األردني تجاه المجتمع، باالعتماد على البیانات واإلحصائیات الخاصة بتمویل المشاریع الصغیرة والتبرعات 
والقروض الحسنة والمساهمة في زیادة الوعي االدخاري لدى أفراد المجتمع، وكذا ممارسات المسؤولیة 

بمدى اهتمام اإلدارة بدعوة المساهمین االجتماعیة للمصرف تجاه المساهمین من خالل البیانات المتعلقة
وحضورهم لالجتماعات واطالعهم على محضر الهیئة العامة ومدى مشاركة أحد أعضاء هیئة الرقابة 

من موارد البشریةالشرعیة لهذه االجتماعات، إضافة إلى ممارسات المسؤولیة االجتماعیة للمصرف تجاه ال
هم، باإلضافة إلى ممارسات المسؤولیة االجتماعیة للمصرف تجاه خالل مدى اهتمام المصرف بتدریبهم وتأهیل

.مساهمته في تحقیق أهداف الدولةالدولة وذلك بدراسة العالقة بین المصرف مع البنك المركزي ومدى
وقد توصال إلى مجموعة من النتائج أهمها أن األرقام والبیانات المستندة إلى تقاریر البنك اإلسالمي 

أثبتت مدى التزامه بمسؤولیته االجتماعیة ومشاركته في تقدیم الدعم للمجتمع، لكن هناك بعض األردني، 
النقائص التي تشوب تجربة المصرف في هذا المجال خاصة ما یتعلق بحمایة البیئة؛ وقد خرجا بمجموعة 

المناسب لقیادات من التوصیات أبرزها ضرورة التزام المصارف اإلسالمیة باألحكام الشرعیة، مع االختیار 
والتزام التقویم المستمر للمصارف اإلسالمیة اجتماعیا واقتصادیا، وكذا االهتمام بإجراء بحوث مصرفال

بالقرض اإلسالمیة في التنمیة االجتماعیة، إضافة إلى تفعیل آلیة التمویلالمصارفمیدانیة على دور 
.المصارفهذه في االجتماعیةلیة ؤو المسوسائل تفعیلالحسن الذي ُیعّد أحد أهم

تناول،سالمياإلقتصاد االالدور االجتماعي للمؤسسة من منظور :)2012(هایل طشطوشبحث-
مختلف أصحاب مصالح هذه الدراسة الدور االجتماعي للمؤسسة وما تحمله من مسؤولیات تجاه الباحث في

اإلنتاجیة، وأثر ذلك على تحقیق تنمیة مستدامة للمجتمعات في ظل االقتصاد اإلسالمي؛ وتوقف العملیات
عند مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة ورؤیة االقتصاد اإلسالمي لها؛ وتوصل إلى مجموعة من النتائج 

خاصة ،شهدها العالمتبني المؤسسات لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة راجع إلى التغیرات التيأهمها أنّ 
العولمة وما یفرضه الواقع من ضرورة اكتساب جمهور عریض لضمان البقاء واالستمراریة، إضافة إلى أنّ 

كما أن فقه الزكاة وفقه الوقف والحقوق ،المسؤولیة االجتماعیة هي مفهوم متأصل في الفكر اإلسالمي
ء والصدقات وغیرها من ضمن أهم صور تطبیق واإلحسان والسماحة مع العمالموارد البشریةالواجبة لل

.المسؤولیة االجتماعیة
Umaru M. ZUBAIRU(مقال- et al. ()2012( :Evaluation of social reportingpractices of

Islamic banks in Saudi Arabia, یهدف الباحثون من خالل هذه الدراسة إلى المقارنة بین المصارف ،
اإلسالمیة بالمملكة العربیة السعودیة فیما یتعلق باإلفصاح عن الممارسات االجتماعیة؛ وقد اعتمدوا في ذلك 
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والخاصة بأربعة مصارف إسالمیة؛ وقد توصلوا إلى أنَّ )2009-2008(لسنتي على تحلیل التقاریر السنویة
األنشطة االجتماعیة التي تقوم بها المصارف اإلسالمیة هي نابعة من القواعد الشرعیة التي تحكم هذه 
المصارف، وهو جوهر االختالف بین المصارف اإلسالمیة والمصارف التقلیدیة، إّال أّن هذا االختالف لم 

المصارف اإلسالمیة والمصارف التقلیدیة في المملكة العربیة السعودیة لدیها قواسم یظهر بوضوح، ذلك أن
.مارسات االجتماعیةالمعن اإلفصاحمشتركة فیما یخص 

توافرت على البعض من -في حدود ما تم االطالع علیه-تجدر اإلشارة إلى أّن معظم هذه الدراسات 
یدا بجوانب تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة، إذ ال توجد مباحث هذه الدراسة، إّال أنَّها لم ُتحط ج

مستقلة بحثت في جمیع جوانب تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من هذه الدراسات دراسة 
:وتطبیقاته العملیة؛ ولذلك ستتمیز هذه الدراسة عن غیرها بالخصائص التالیة

للمصارف بین الناحیة النظریة والناحیة التطبیقیة للدور االجتماعيسنجمع في هذه الدراسة-
، في حین أنَّ الدراسات السابقة منها ما رّكز على التطبیقات ها هذااإلسالمیة ثم سنعمل على تقویم دور 

تجاه لدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة االعملیة ولم ُیظِهر الجوانب النظریة، ومنها ما ركَّز على 
؛ وتقدیم الصدقات والتبرعاتالزكاة ومنح القروض الحسنةوحصرها في تجمیع وتوزیع مجتمع، ال

سنحاول في هذه الدراسة العمل على تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة، مع محاولة إیجاد -
أسالیب تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة؛ 

تجارب المصارف اإلسالمیة في أدائها لدورها االجتماعي مع سنتطرق في هذه الدراسة لعرض بعض-
ستراتیجیات المناسبة لتقویم ذلك، المقارنة بینها، وٕاظهار الصعوبات التي ُتواجهها في ذلك واقتراح بعض اال

صارف على الدمج بین بعض المصارف اإلسالمیة التي تم دراستها سابقا وسنضفي مذلك سنعتمد في و 
دراستها من قبل؛أخرى لم یتم 

بطرح جملة من األسالیب واإلجراءات التي من شأنها تقویم الدور االجتماعي للمصارف سنقوم -
.اإلسالمیة على المستوى النظري وعلى المستوى التطبیقي

:فصول وخاتمة على النحو التاليثالثةسوف یتم عرض هذا البحث من خالل مقدمة و 
ببعض المفاهیم االقتصادیة المعاصرة للدور للتعریفمدخالالفصلهذاسیكون:الفصل األول-

االجتماعي التي ظهرت في االقتصاد التقلیدي وُطبٍّقت على مستوى مختلف مؤسساته االقتصادیة والمالیة 
علیها أساسا المصارف ومنها المصارف التقلیدیة، والتي لها دالالت أسبقیة في االقتصاد اإلسالمي وقامت 

؛ حیث سیتم التطرق في المبحث األول لمفهوم األخالقیات، اإلسالمیة مقارنة مع المصارف التقلیدیة
، وسیخصص المبحث الثالث لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة؛في المبحث الثانيمفهوم الحوكمة تناولسیو 

: خطة البحث-
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االجتماعي للمصارف اإلسالمیةالدور لتقویم في هذا الفصل طرقسیتم الت:الفصل الثاني-
تقییم األداء االجتماعي وأصحاب للتعریف ب؛ حیث سیكون المبحث األول مدخالتجاه أصحاب مصالحها

تجاه االجتماعيلدورها لمصارف اإلسالمیةاسیتم التعرض في المبحث الثاني إلى تقییم أداء و ، المصالح
صارف اإلسالمیة لدورها ألسالیب تقویم أداء المسیخصص المبحث الثالث بینما ، هامصالحأصحاب 
؛ االجتماعي

جتماعي لبعض المصارف تقویم الدور االمقارنة و هذا الفصل سیتناول :الفصل الثالث-
اإلفصاح عن الدور االجتماعي لبعض المصارف ومقارنة بتقییم ااإلسالمیة من خالل مبحثین؛ بدء

مقارنة وتقویم الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمیة تجاه من ثّم ، في المبحث األولاإلسالمیة
؛في المبحث الثانيأصحاب مصالحها

. آفاق بحث مستقبلیةو حات اقتر مجموعة من النتائج وااللمن خاللها توصلسیتم ال:الخاتمة-



:الفصل األول

في الدور معاصرةمفاهیم اقتصادیة 
للمصارف اإلسالمیة االجتماعي
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شهدت العقود األخیرة من القرن العشرین تطورات كبیرة على مستوى االقتصاد التقلیدي، أین نتجت 
عنها أزمات خطیرة على مستوى مختلف المؤسسات المصرفیة والمالیة واالقتصادیة، ما استدعى ضرورة 

من أبرزها أخالقیات العمل والحوكمة ولعلّ ،إدماج بعض المفاهیم األخالقیة واالجتماعیة ضمن ممارساتها
.والمسؤولیة االجتماعیة

وٕاذا كانت هذه المفاهیم هي النتائج التي توّصل إلیها ُمفكِّرو االقتصاد التقلیدي بحثا عن التقلیل من 
التي ُبني علیها حد الُمنطلقات واألفكار األساسیةبها، فإّنها ُتعد ألعملسلبیاته ووضعوا مواثیق وُمدّونات ل

االقتصاد اإلسالمي لتقوم علیه مختلف مؤسساته االقتصادیة والمالیة خاصة منها المصارف اإلسالمیة، وهذا 
میة، ما دّلت علیه المصادر الشرعیة والجهود الفكریة األولى ألعالم االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسال

بالقواعد الشرعیة إلى جانب مجموعة من القیم األخالقیة المصارف اإلسالمیة على ضرورة عمل أكدواالذین 
.على غرار دورها المالي واالقتصادي ككلبدورها االجتماعيالتزامها في إطار،واالجتماعیة

ادیة المعاصرة في للتعریف ببعض المفاهیم االقتصلبحث من اوفي هذا اإلطار، خّصصنا هذا الفصل 
:، وسنتناوله في ثالثة مباحث على النحو التاليالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة

؛بمفهوم األخالقیاتمدخل للتعریف : المبحث األول-
؛مدخل للتعریف بمفهوم الحوكمة: المبحث الثاني-
.مدخل للتعریف بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة:المبحث الثالث-

:تمهید
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:ینالتالیینض ضمن هذا المبحث إلى المطلبسنتعرَّ 

خالل هذه عت تطبیقاتهوتوسّ خالقیات في الفكر االقتصادي التقلیدي مفهوم األلقد كثر الحدیث عن 
تعدىالمؤسسات االقتصادیة فقط بل و األعمالالمستثمرین ورجالعلى ذلك قتصر یلم و ، السنوات األخیرة

.والمصارف التقلیدیةالمؤسسات المالیةإلى 

ثّم ، رینالمفكِّ موضع اهتمام الفالسفة و كانت أینالحضارات القدیمة، یعود االهتمام بالقیم األخالقیة إلى 
وقد ،مفهوم األخالقیاتاألفراد تحت أعمالو ه سلوكیات وجِّ محاوالت وضع القواعد والمبادئ التي تُ تجاء

. الطبوالبیئة و والقانونكاالقتصاد واإلدارة من المجاالت وارتبط بالعدیدأصبح من المواضیع المهمة 
:التقلیدياالقتصادتعریفنشأة و -1

ع مدلولها البیت، ثم توسَّ تدبیر أمور ت بهایَ ُعنِ ةقدیمةإغریقیةكلمة االقتصاد إلى لفظجذور رجعت
آراءرت الدراسات االقتصادیة من مجردقد تطوَّ ؛ و 1د بها تدبیر أمور الجماعة التي تحكمها دولة معینةلُیقصَ 

، ثم أخذت طابعا مذهبیا أوائل التاسع عشرمن القرن عتباراشكلها العلمي اأخذتأنإلى منذ القدم أفكار و 
هذه المراحل فیما أهم مكن إظهار على العموم یُ و ؛2ظما تطبیقیة لكل مذهبح بعد ذلك نُ صبِ القرن العشرین، لتُ 

:  3یلي
حیث عرفه ؛به المجتمعات القدیمةتاهتمبلاالقتصاد فكرة حدیثة العهدعدّ ال یُ :كفكراالقتصاد-أ

قةتفرِّ عنه في البدایة بآراء مُ وار عبَّ أینلیون وكذا اإلغریق والرومانبشوریون والباالمصریون القدامى واآل
غیر إلى أفكارتطورت و هذه اآلراء تناقلت ثم ، اختصت ببعض الجوانب الدینیة والسیاسیة واألخالقیة

أین بدأ الفكر االقتصادي ینشط واستمر،القرن الخامس میالديأوائلنذمتماسكة خاضعة لعوامل دینیة م

.55: ، ص2004، 6النظام االقتصادي في اإلسالم، دار األمة، بیروت، طتقي الدین النبهاني، 1
.   37: ، ص1984، 27الفنجري، مفهوم ومنهج االقتصاد اإلسالمي، سلسلة دعوة الحق، رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، عمحمد2
. 46-45: ، ص1994، 1؛ محمد الفنجري، الوجیز في االقتصاد اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة، ط46- 37: ، صالسابقالمرجع:راجع3

خالقیات مفهوم األمدخل للتعریف ب: المبحث األول

وفي المصارف التقلیدیةخالقیات في االقتصاد التقلیديمفهوم األ: المطلب األول

االقتصاد التقلیدي ومفهوم األخالقیات:أوال

وفي المصارف التقلیدياالقتصادخالقیات في مفهوم األ:المطلب األول-
التقلیدیة؛

وفي المصارف اإلسالمياالقتصادمفهوم األخالقیات في:المطلب الثاني-
.اإلسالمیة
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وحركة في نهضةوما صاحبها من ظهور الدولة الحدیثة ومع ،إلى غایة القرن الخامس عشر میالديذلك
تماسك على ز ومُ تمیِّ ، بدأت األفكار االقتصادیة تظهر بشكل مُ القرن السادس عشرأوائل منذاإلصالح الدیني 

.ید التجاریین وكذا اللیبرالیین
أین ظهرت ،على الفكر االقتصادير المجتمع وتطوُّ رت الثورة الصناعیة لقد أثَّ :االقتصاد كعلم-ب

عتمد على یظهر علم االقتصاد بطابع نظري لیالمدارس والدراسات االقتصادیة وأخذت طابعا علمیا جدیدا،
زت هذه االقتصادیة، وقد ركّ دراسة ما هو موجود دون ربطه باألخالق أو السیاسة أو اتجاهات الدولة 

.على مالحظة الظواهر االقتصادیة وتحلیلها ومحاولة استخالص القوانین التي تحكمهاالمدارس والدراسات 
مع بدایة القرن العشرین اكتسبت الدراسات االقتصادیة طابعا مذهبیا إلى جانب :االقتصاد كمذهب-جـ

وهنا ،وذلك نتیجة لتطور األحداث واالنشغال والتفكیر بحلول المشاكل االقتصادیة الكبرىيملْ طابعها العِ 
تحدید األهداف مِلي باعتماده على غایة ووسیلة النشاط االقتصادي من خالل الجانب العَ غلب على االقتصاد

األخالقیة والمیول السیاسیة القیم باالقتصاد كمذهب ارتبطحیث ؛هااالقتصادیة والتخطیط لكیفیة تحقیق
ع الثروة ومدى الحریة االقتصادیة بتحدید الهدف من اإلنتاج وكذا كیفیة توزیواهتم، واالتجاهات االقتصادیة

تعلق باختالف الظروف االقتصادیة وأفكار ومفاهیم المجتمع، وعلى أساسه یمكن التمییز بین فهو مُ ،وغیرها
على أنه المذهب االقتصاديویمكن تعریف ؛ اإلسالميأسمالي واالقتصاد االقتصاد االشتراكي واالقتصاد الر 

یر قابلة إلثبات مجموعة من القیم والمبادئ واألخالقیات واألعراف التي یؤمن بها أفراد المجتمع، وتكون غ"
ي ویعتمد علیها في تحدید األهداف الكلیة للمجتمع وتكون أساسا للعالقات االقتصادیة فها ئصحتها أو خط

.1"المجتمع
توجد مجموعة ،إلى جانب األسس والمبادئ التي یقوم علیها كل مذهب اقتصادي:االقتصاد كنظام-د

؛ وُیعَنىوتتغیر باختالف األزمنة واألمكنةة تتطورتشكل بذلك نظم اقتصادیتلمن الوسائل واألسالیب لتطبیقها
واإلجراءات العملیة والتطبیقیة أو التنفیذیة والوسائل الالَِّزمة مجموعة القوانین والمؤسسات "االقتصادي النظام ب

الدول غالبیةذي اتبعته والمالياالقتصاد الرأسبین زما ُیمیّ وهذا،2"لتحقیق األهداف الكلیة للمجتمع
قائمصناعي اقتصاديهو نظامالرأسمالي االقتصادف،تخلت عنه معظم الدولالذي واالقتصاد االشتراكي

مع دافع الربح الذي تتحرَّك به جمیع النشاطات ،على الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج ونظام السوق
زم في حدود وضعها اإلطار العام الّال التي تقتضي عدم تدخل الدولة إالّ االقتصادیة وكذا الحریة االقتصادیة 

على الملكیة العامة لوسائل قائم صناعينظام اقتصاديهوفاالشتراكي قتصاداالأمال النظام الرأسمالي، ملع
الفردیة، مع سیطرة العمال لحد كبیر على ظروف مدخوالتاإلنتاج والعدالة النسبیة في توزیع الثروات وال

مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، دراسة منهجیة، : عبد الرحیم الساعاتي، علم االقتصاد اإلسالمي وعلم االقتصاد1
.12: ، ص2004

.المرجع نفسه2
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سمى بالتخطیط االقتصادیة الشاملة في إطار ما یُ األهدافاإلنتاج، وكذا تدخل الدولة في االقتصاد لتحقیق 
.  1االقتصادي

االستقامة والوسط والعدل، َقْصد والقصد معناه هاسمَقَصَد و من الفعلغة أصلهاللّ االقتصاد فيهذا، و 
االقتصاد الذي یعني التوسط واالعتدال وهو خالف اإلسراف جاء والقصد في الشيء عكس اإلفراط ومنه 

.2والتبذیر
وعلى الرغم من التقلیدي،یدة لالقتصاد في الفكر تعاریف اصطالحیة عدقد وردتفأما اصطالحا 

؛ على تصنیف االقتصاد كفرع من فروع العلوم االجتماعیة إّال أنهم انقسموا في تحدید تعریفههادوَّ اتفاق رُ 
أین، "ألفرد مارشال"االقتصادي بزعامةوذلك االقتصاد باالقتصاد السیاسيفي ربط بعضهماتَّفقحیث 
في مختلف نشاطات الحیاة العادیة ویبحث في الكیفیة األفراد والمجتمعسلوكیدرس بأنه العلم الذي عرَّفه 

الحاجات اإلنسانیة ووسائل وعّرفه آخرون بأنه العلم الذي یدرس ؛التي یحصل بها على دخله وكیف یستخدمه
الذي ُیركِّز على أحد العلوم االجتماعیة"االقتصاد أیضا على أنهُعرِّف و ؛ 3في حدود الموارد المتاحةإشباعها

ُمختلف األفراد والمؤسسات العامة التنسیق بین والتي تتطلب التعاون و ،قتصادیةُمعالجة مشاكل المجتمع اال
توزیعوالنتاجاإلمن عنى بدراسة النشاط االقتصادي علم یُ أنه كما ُعرِّف أیضا على ؛ 4"الخاصة في المجتمعو 
یوجد تعریف دقیق هإال أن؛5مختلفةعالقاتالنشاط من ظواهر و وما ینشأ عن هذا تبادلوالستهالكاالو 

تدبیر شؤون المال إما بتكثیره وتأمین إیجاده ویبحث فیه علم االقتصاد وٕاما بكیفیة "ه على أنهفُ رِّ عَ لالقتصاد یُ 
.6"توزیعه ویبحث فیه النظام االقتصادي

ویبحث في تص بدراسة سلوك الفرد والمجتمع، االقتصاد هو أحد العلوم االجتماعیة الذي یخومنه فإنّ 
حتى یتمكن الفرد من تلبیة حاجاته الحالیة ن خاللها تخصیص الموارد المتاحة، الطریقة التي یتم م

.والمستقبلیة
:التقلیدياالقتصادياألخالق واألخالقیات في الفكر مفهوم-2

:التقلیدياالقتصاديفي الفكر لغة واصطالحا تعریف األخالق -أ

.37- 35: ، ص1970، 1كبة، دراسات في تاریخ االقتصاد والفكر االقتصادي، اإلرشاد، بغداد، طإبراهیم1
حیط، المطبعة الحسینیة، ؛ الفیروز آباذي، القاموس الم353:، ص1988، بیروت،5جالجیل، دار لسان العرب،رابن منظور، لسان العرب، دا:راجع2

؛ عماد خلف اهللا، الموازنة بین االقتصاد اإلسالمي وغیره من النظریات االقتصادیة الوضعیة، ملتقى االقتصاد 396:، ص2،1944طالقاهرة، 
.2:، ص2011فیفري 24-23التجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بغردایة، الجزائر،و الواقع ورهانات المستقبل، معهد العلوم االقتصادیة : اإلسالمي

")Alfred MARSHALL()1842 -1924( : مبادئ االقتصاد "وقد اشتھر بكتابھ بریطاني یعد أحد األعمدة المؤسِّسة للمدرسة النیوكالسیكیة، اقتصادي

".1890الذي أصدره سنة " السیاسي
.]12/2012/ 21:فيلوحظ[، www.iefpedia.com:، في الموقع اإللكتروني188-187: محمد الدسوقي، الجانب االقتصادي في فقه اإلمام الشافعي، ص3
.17:، ص2004، 1ان، طمحمود صوان، أساسیات االقتصاد اإلسالمي، دار المناهج، عمّ 4
.]2012/ 12/ 21:فيلوحظ[، www.iefpedia.com:في الموقع اإللكتروني،1: ، صاإلسالميعبد الجبار السبهاني، تعریف االقتصاد 5
.55: مرجع سابق، صتقي الدین النبهاني،6
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حمیداً كانسواءالطبعفالخلق هو؛1الطبعو العادةو المروءةویعنياللغة جمع مفرده ُخُلقفياألخالق
.2المذمومبالخلقیوصففحمید غیرأمالممدوحبالخلقوصففیُ 

كذلك بأّنها ُتعّرفكما ؛3"النافعةالصالحةالعاداتعنعبارة"على أنها األخالق ُتعّرفأما اصطالحا ف
.4"المجتمعأفرادعلیهیسیرأنینبغيالذياألمثلالسلوك"

أو عبما یعود بالنفأو الشر ، ُیرجى منها تحقیق الخیر سیئةأوحسنةوقیم فاألخالق إذن هي طباع 
.أو االبتعاد عنهاولذلك یتوجب على أفراد المجتمع االلتزام بها،األفراد والمجتمععلى السوء

أخالقیة وهي همفردهي جمع خالقیات األ:التقلیدياالقتصاديفي الفكر تعریف األخالقیات-ب
إلى جانب یكتسبه أفراد المجتمع يسلوك فردأّنها اصطالحا على رف ُتعَّ ،5مصدر صناعي ألخالق

هذه األخالقیات من خالل تربیتهم وثقافتهم وبیئتهم وكذا تجربتهم في الحیاة، وهو ما جعل سلوكیاتهم األخرى 
ل في تحدید ستعمَ رف كذلك على أنها فرع من فروع الفلسفة تُ ُتعَّ و ؛ 6توصف أحیانا بفن قیادة سلوك معین

وذلك لتحلیل كل مفهوم المسعى المنهجي الستیعاب المفاهیم األخالقیة وتبریر المبادئ والنظریات األخالقیة، 
إقامة مبادئ أخالقیة للسلوك الصحیح حتى تقود أعمال كما أنها تسعى إلى حیث الصواب أو الخطأ،من

.  7أفراد المجتمع، وكذا العمل على اكتشاف مبادئ مختلفة وتحدید العالقة بین تلك المبادئ
لاعمأخالقیات المهنة وأخالقیات األضمن مفهوم األخالقیات المفاهیم المستعملة بینونجد من هذا 

: عرف بـُیقصد بأخالقیات المهنة أو ما یُ حیث ؛المعنى نفسهفي ها كلّ َتصبُّ التي و اتأخالقیات المؤسسوأ
)déontologie/ deontology( ُوهذا ما ، مهنة معینةأصحابف علیها بین تعارَ مجموعة القواعد والواجبات الم

تحقیق والتي تسعى إلى "المدونة المهنیة"أو "مدونات أخالقیات المهنة"ـف بعرَ یُ ماأدى بالتدریج إلى ظهور 
العالقات بین أعضائها وترقیة سلوكهم من إضافة إلى تعزیز،مستویات عالیة من الكفایة في میدان معین

كز علیه أخالقیات تتر ما هذاو ،المستوى المطلوب لهم في المهنةخالل تحدید أعمال أعضائها وتعیین
مجموعة من القواعد هي األخرى على أنهافعرَّ والتي تُ )éthiques des affaires/ business ethics(لعمااأل
،األفراد فیما یقومون به من أعمالمن قبل د ما هو جید والعمل به أو سیئ والتنازل عنه حدِّ التي تُ المبادئو 

ما داموا قادرین على اكتساب ثقة زبائنهم ي عملهم وفي تعامالتهم مع الناس، حتى یكونوا ناجحین ف

بالمسؤولیة االجتماعیة میسون مشرف، التفكیر األخالقي وعالقته: ، نقال عن194: ، ص1992، 3ط، بیروتالشرق،دارواإلعالم،اللغةفيالمنجد1
.29: ، ص2009، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین، بغزة، رسالة ماجستیر غیر منشورةوبعض المتغیرات لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة 

مجلة،-إسالميمنظورمناألخالقیةالتربیةمدخل في-األخالقیةالموضوعاتنحو بعضالشبابتوجیهفيالتربیةلدورتصویریة، رؤیةباهيأسامة2
.7: ص،23،1992عمصر،األزهر،جامعةالتربیة،

.14: مشرف، مرجع سابق، صمیسون 3
].31/12/2012:لوحظ في[،www.iefpidia.com:، في الموقع اإللكتروني30:أخالقیات العمل المصرفي اإلسالمي، ص،عبد الحمید البعلي4
.29: المرجع السابق، ص5
، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة 2عبد الرزاق بلعباس، التمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیات، حوار األربعاء، ج6

.440-439: ، ص2009/2010الملك عبد العزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 
7

Muhammad ATIF, A communicative approach to responsibility discourse in business: from societal to corporate and individual levels, thesis of
doctorate none published Faculty of Business, Paris- Dauphine University, France, 2013, p. 10.



مدخل للتعريف بمفهوم األخالقيات: المبحث األول...              مفـاهيم اقتصادية: الفصل األول

7

أخالقیات ي أخالقیات األعمالسمِّ وهناك من یُ ؛عهم من زمالئهم ورؤسائهم ومرؤوسیهموالمتعاملین م
ها مع تفي تعامالاتالتي تظهر في إطار القیم والسلوكیات التي تعتمد علیها المؤسسكذلك، و المؤسسة 

وبالضبط ، وكذا المجتمع الخارجي الذي یساهم كثیرا في بناء وتوجیه هذه األخالقیات األطرافمختلف
.1السلطات المسؤولة في الدولة

مكن صیاغتها في شكل مبادئ یُ ،ةمكتسبیاتسلوكهيإذن في المعامالت االقتصادیة فاألخالقیات 
.األخالقیةالواجباتااللتزامات و من في إطارالمعامالت والنشاطات االقتصادیة ألفراد المجتمعلتوجیه

أخالقیات إلى حسب بعض المداخل الفكریةاألخالقیات تصنیفمكن یُ :تصنیف األخالقیات-جـ
:نظریة وأخالقیات تطبیقیة، وهذا ما یظهر في الشكل التالي

ملخص عن تصنیف األخالقیات:)01(شكل رقم 

Source: Muhammad ATIF, A communicative approach to responsibility discourse in business: from societal to corporate and individual
levels, thesis of doctorate none published, Faculty of Business, Paris- Dauphine University, France, 2013, p.12.

األخالقیات والتي نمیز فیها بینالشكل السابق ملخص عن تصنیف األخالقیاتیتضح من خالل
كافة یر إلى شِ الوصفیة وهي تُ النظریة األخالقیات األخالقیات واألخالقیات التطبیقیة؛ حیث نجد في النظریة

ممارساتهم فحص و عتقدات األفراد مُ دراسة ر عنعبِّ توجیه السلوكیات، كما تُ كذا المعتقدات والقیم والمواقف و 
ومبادئ التحقیق في مصادر ومفهوم تهتم بهي و األخالقیات التحلیلیة أیضا ونجد ،عادةالتي تتماألخالقیة

الواقع ورهانات المستقبل، :ملتقى االقتصاد اإلسالميالعمل من منظور الفكر االقتصادي اإلسالمي، أخالقیاتصوریة بوطرفة،المرجع نفسه؛ : راجع1
نطاقها ومتطلباتها : في المؤسسات المالیة اإلسالمیةاألخالق المهنیة ،الحمید البعليعبد؛ 4:ص، 2011فیفري24-23، جامعة غردایة، الجزائر

محمد راتول، محمد فالق، عالقة،]18/09/2013:لوحظ في[،www.kantakji.com:في الموقع اإللكتروني، 71: والجزاءات المترتبة على مخالفتها، ص
مقومات تحقیق ، ملتقى والخاصةالعمومیةالمؤسساتمنعینةعلىمیدانیةدراسة: الجزائریةاالقتصادیةالمؤسساتفيباألداءاإلدارةأخالقیات

.442- 441: ، ص2012دیسمبر 4-3، جامعة قالمة، الجزائر، التنمیة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي

األخالقیات

لنظریةایاتاألخالقالتطبیقیة یات األخالق

ةالتحلیلیاألخالقیات  الوصفیةاألخالقیاتالمعیاریةاألخالقیات 

أخالقیات األعمال

القانونأخالقیات

الطبخالقیاتأ

البیئةأخالقیات

ضیلةاألخالقیات الف

األخالقیةالواجبات

قيالترابط المنط

النفسيالمنظور

يالمیتافیزیقالمنظور

الوجودیة
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تسعى التيو ألخالقیات المعیاریة كما نجد كذلك ا،إن ُوِجَدت طبعااألخالقیات من منظور نفسي ومیتافیزیقي
في العادات الجیدة التي ینبغي على ثفهي تبحالصواب والخطأ،م نظّ التي تُ للوصول إلى المعاییر األخالقیة 

إتباعها في التي ینبغياألخالقیة في الواجبات تبحثو ضیلةاألفراد اكتسابها حتى تقترب إلى األخالقیات الف
فهي تتعلق ألخالقیات التطبیقیةأما بالنسبة ل؛ وجود ترابط منطقي بینهمافيالقیام بمختلف المهن واألعمال

التي تحكم والواجبات القواعد تظهر في بكیفیة التمكن من تحقیق النتائج األخالقیة في مجاالت معینة، و 
.1...یةوالطبةیوالبیئیةوالقانونالتجاریةاألعمال مختلف بوالُمحدَّدةة یَّ لِ مَ العَ مجاالت ال

هو )Morale/ Moral(األخالق أو:والجدل القائم بینهمااألخالقیاتو الفرق بین األخالق -د
أواألخالقیات أما ،وُیقصد بها اآلداب والعادات)Mores("مورس"الالتینیة الكلمةمصطلح مشتق من 

)Éthiques/ Ethics(إیثیكوس"مشتق من الكلمة الیونانیة مصطلحهوف")Ethikos( كذلكبها اآلدابوُیعنى،
:ظهر أهم الفروق بینهماوالجدول التالي یُ ؛2العرفالطبیعة أو معناها و )Ethos("إیثوس"وهي مشتقة من

بعض الفروق بین األخالق واألخالقیات:)01(جدول رقم
األخالقیاتاألخالق

.لها بعد نسبي- .لها بعد مطلق- 
.دینیةغیرداللةتحمل- .دینیةداللةتحمل- 
.الضمیرتخاطب- .باإلیمانترتبط- 
.الفردیةالذاتمنتنبع- .األعلىمنتصدر- 
.المسؤولیةإلىتدفع- .تُقیِّد- 
).ما ینبغي فعله(تقترح - ).ما یجب فعله(تأمر- 
.تتعلق بالتمییز بین الحسن والسیئ- .والشرالخیربتعارضتتعلق- 
.توجه وُتشعر بالمسؤولیة- .تحكم وتقضي- 
. توجیهات وٕارشادات- .أحكام وواجبات- 

.441: مرجع سابق، ص،التمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیاتعبد الرزاق بلعباس، : المصدر

فالبعض یرى أنّ ،األخالق واألخالقیاتلهناك جدل قائم في استعماوتجدر اإلشارة إلى أنّ هذا 
األخیرة هذهمع نسبیة األخالقیات جزء من األخالقأنّ اآلخر األخالق تكون فوق األخالقیات ویرى البعض 

نتج عن الرغبة في فصل من یرى أن األخالقیات عبارة عن تحایل لفظي منهم كما أنّ ؛3وعدم ثباتها

" أنها العلم الذي یدرس األسس "فت المیتافیزیقیا على رِّ م، وقد عُ للعالم وحقیقة العلو األولیةالفلسفة تبحث في المبادئ فروع المیتافیزیقیا هي فرع من
"."ونفسیة والهوتیة) مفهوم الكون(، وكوزمولوجیة )مفهوم الوجود(، وهذه األسس هي أسس أنطولوجیة التي تقوم علیها المعرفة اإلنسانیةاألولى

1
Muhammad ATIF, op.cit, p. 13- 16.

دراسة تحلیلة ألراء عینة من القیادات الجامعیة وأعضاء الهیئة التدریسیة في : المنظمةعامر الذبحاوي، دور الذكاء األخالقي في دعم سمعة : راجع2
عبد الرزاق بلعباس، التمویل ؛ 62-61:، ص2012جامعة الكوفة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، العراق،

كمال زیتوني، جایز كریم، رأس المال الفكري كمدخل لتعزیز إدارة المعرفة في منظمات ؛434:صق، باإلسالمي بین األخالق واألخالقیات، مرجع سا
، 2011دیسمبر14- 13الجزائر،قتصادیات الحدیثة، جامعة الشلف، ل الفكري في منظمات األعمال العربیة في االاألعمال العربیة، ملتقى رأس الما

.Muhammad ATIF,op.cit p.11؛ 7:ص
3

Bernard BOUGON, L’éthique on théorie et on pratique, séminaire vie des affaires, école de Paris du management, France, 6 Janvier 1995, p.2.
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استعمال األخالق التي تحمل في طیاتها القیم رفض، من ثم والتحرر من القیم الدینیةاالقتصاد عن الدین
.1توجیه فقطالو رشاداختیاریة هدفها اإلالتي تشیر إلى مبادئ و وقبولها تحت مسمى األخالقیات الدینیة

ضبعلقد انشغل :في الفكر التقلیديبعض المواقف الفكریة أمام مفهومي األخالق واألخالقیات-هـ
والمجتمع، ثم تجدد األفرادلدى ضرورة التمسك بالقیم األخالقیة مفهوم األخالق و بالحضارات القدیمة فالسفة 

وأهمیة تطبیقها في مختلف كیفیة وضع إرشادات وتوجیهات حول السلوكیات األخالقیة باهتمام المفكرین 
:المواقف الفكریةتلك أهم لنا صلخّ والجدول التالي یُ األخالقیات، تحت ُمسمَّىالمجاالت 

في الفكر التقلیدياألخالق واألخالقیاتمي مفهو أمام بعض المواقف الفكریة : )02(جدول رقم
وجهة نظرهالمفكر

:فالسفة الیونان- 1
، أرسطوأفالطونسقراط، 

من خاللها إلى والتي توصلمن خالل فلسفته األخالقیةاألخالقمن ساهم في تأسیس علم ُیعد سقراط أول - 
من خالل ما توصل إلیه سقراط لأفالطونأضافثم؛لقانون العقلذا تّم إخضاعهإأخالقییكون الفعل أّن 

لقي واإللزام الخُ األخالق أمر واقعي إلى أنَّ ذهب ة، و یَّ قِ لُ وضعه للشروط التي ینبغي توافرها في المقاییس الخُ 
أّما أرسطو؛تسمح له بالتمییز بین الخیر والشرو األمور الواقعیة ُیدرك األخالقيَّ هو الخیر األقصى وأنَّ 

حلي باألخالق تطرح في نظریته أهمیة التربیة في الألخالقي المستند لفكرة السعادة، و اوضع المذهب فقد 
وتجدر وجعل الغایة من ذلك تحقیق السعادة، ،والفضائل وعدم كفایة العلم والمعرفة فقط في تحقیق ذلك

.مأخوذة من اتجاهات فكر أرسطومفهوم األخالقیاتاإلشارة إلى أنّ 
:مفكرو العصور الوسطى- 2

الدین المسیحيأنصار
والتي ،تم إدخال الدین في مجال األخالق فتكونت بذلك الفلسفة األخالقیة المسیحیةخالل هذه الفترة- 

ر عن عبِّ للفكر األخالقي مفادها إطاعة الوحي اإللهي كونه قانون خّیر یُ أضافت بعض األفكار الجدیدة 
.حكمة علیا

األخالق العقالنیةنظریة - 3
):18ق(

كانتإیمانویل 

كیف یمكن إیجاد قواعد أخالقیة صالحة لكل : جاءت هذه النظریة كمحاولة لإلجابة عن التساؤالت التالیة- 
األخالق مبنیة على أنّ ذه النظریةوهفرد ومقبولة من كل أحد؟ كیف یمكن تحقیق ذلك؟ ومن خالل ماذا؟ 

الحكم على العمل األخالقي ، حیث یرى كانت أنَّ ستنبطة من العقلبل هي مُ كتسبةلیست مُ و لیست فطریة 
.رالنیة التي تدفع إلى الفعل ولیس من خالل الغایة المتعلقة بفعل الخیر أو الشالسبب و یكون من خالل 

:محاضرات أخالقیة- 4
فیبرماكس 

نظریة "كنتیجة للبحث عن اإلشكالیة التي تولدت من ، 1919محاضرتین مشهورتین بمیونیخ سنة فیبرألقى - 
قامالنیة بالرغم من اآلثار التي قد تكون كارثیة، حیث حسنالفعل یكون أخالقیا مع والتي مفادها أنّ "كانت
من خاللهما بالتفریق بین األخالقیات المرتبطة باالعتقاد والتي تهتم فقط بصفاء الوسائل التي تقود فیبر 

.القي دون االكتراث باآلثار، واألخالقیات المرتبطة بالمسؤولیة والتي التهمها إال كفاءة النتیجةالفعل األخ

:المعاصرةاألخالقیةالتوجهات- 5
بعض الفالسفة المعاصرین

للنظر إلى األخالق كمعرفة عملیة تقود مالواالذین ن یالمعاصر نسكسونییبعض الفالسفة األنجلو ظهر- 
واهتموا بموضوع فلسفة األخالق من حیث فهم األسباب التي قد تدفع بعض الفاعلین ،السلوك البشري

أخالقیة، معاییرإلىنفسهمأالراشدین الذین یسعون إلى تعظیم مصالحهم الشخصیة إلى االمتثال من تلقاء
.الرشدهذاصمیممنالمعاییرهذهاستنباطإمكانیةالنظر فيالء الفالسفة هو ؤ وهدف ه

القرار، رسالة ماجستیر غیر منشورة، اتخاذفياألخالقيالفعلأثر: البشریةالمواردتنمیةفياألخالقیةالقیممحاسن المعموري، دور:راجع: المصدر
التمویل عبد الرزاق بلعباس، ؛ 26-21: ، ص2010-2009المركز االستشاري البریطاني، الجامعة االفتراضیة الدولیة، المملكة المتحدة، 

.19-18: مرجع سابق، صمشرف،میسون محمد؛ 438-435: مرجع سابق، صاإلسالمي بین األخالق واألخالقیات، 

.459-458؛ 434-433:مرجع سابق، ص،التمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیات، عبد الرزاق بلعباس1
"Immanuel Kant)) (1724-1804(: ومن مؤلفاته المتعلقة باألخالق كتاب آخر مفكر مؤثر في أوروبا الحدیثة خالل عصر التنویر، عدّ یُ ألمانيفیلسوف

"".نقد المنطق العملي"
")Maximilian Weber()1864-1920(:،یاتأخالق" شهرة كتابومن مؤلفاته األكثرمفكر ألماني في االقتصاد والسیاسة وأحد مؤسسي علم االجتماع

.""البروتیستانت وروح الرأسمالیة
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:علم االقتصاداآلراء المؤیدة والمعارضة ألخلقه -3
إلى أوائل قتصادواالاألخالقالعالقة بین ظهور مكن إرجاعیُ : اآلراء المؤیدة ألخلقه علم االقتصاد-أ

" نظریة الوجدان األخالقي"من خالل كتابه )Adam Smith("آدم سمیث"القرن الثامن عشر مع مساهمات 
)The Theory of Moral Sentiments( والذي االقتصاد السیاسيفیلسوف أخالقي ورائد من رواد باعتباره

John Stuart("جون ستیوارت میل"الفیلسوف واالقتصادي البریطاني آراء، إلى جانب 17591سنة هنشر 

Mill( ، الراسو لیون "االقتصادي الفرنسي و")Léon Walras(...
مناألخالقو االقتصادبینبالعالقةجتماعیینوااقتصادیینمنللباحثیناالهتمام الحقیقي نَّ إّال أ

في هذا الموضوع كتاب فلِّ أُ ماوأشهربدأ یظهر مع أوائل القرن العشرین،فلسفي أودینيمنظور
كتاب ثم جاء ، "أخالقیات البروتستانت وروح الرأسمالیة"والذي یحمل عنوان "ماكس فیبر"االجتماعي األلماني 
والذي "الیهود والحیاة االقتصادیة:" تحت عنوان)Werner Sombart("سومبارتورنر"االقتصادي األلماني 

ماكسیم "وجاء بعد ذلك المستشرق الفرنسي والرأسمالیة،بین أخالقیات الدیانة الیهودیةمن خالله ربط 
أین تطرق إلى العالقة بین اإلسالم والرأسمالیة، وبعد ذلك جاء كتاب )MaximeRodinson("دینسونو ر 

األخالقیات : والكنفوشیةالرأسمالیة "حول)Michio Morishima("میشیو موریشیما"االقتصادي الیاباني 
إلى أنّ وهنا تجدر اإلشارة ؛ سمالیةأوالر حیث ربط بین أخالقیات الكنفوشیة،"الیابانیة والتكنولوجیا الغربیة

ال یعني استنادهم إلى فلسفة اقتصادیة قائمة على استخدام البعض من هؤالء االقتصادیین لمفهوم األخالق 
المشاعر األخالقیة التنبیه على استحالة الفصل بین الخیارات االقتصادیة و همكان هدفمبادئ دینیة، بل 

جتمع بغرض األخذ بعین االعتبار حاجات األفراد وكذا اإلشارة إلى الشروط الواجب إیفاؤها للمكالعدالة مثال، 
.2األكثر تهمیشا

نادون بالكّف عن محاولة عزل االقتصاد من القیم وجعله یُ ُمؤیِّدو أخلقة علم االقتصاد لذلك فمعظم 
ویرونعدم إمكانیة ُخُلوُّ أي نظریة اقتصادیة من الصیغ العقائدیة واإلیدیولوجیة،مبررین ذلك بعلمیا مجردا، 

ضرورة إدماج البعد األخالقي كأحد المتغیرات األساسیة في بذلك ة علم االقتصاد وهو ما یستدعيیَّ قیمِ 
. 3التحلیل االقتصادي

، مؤتمر تداعیات األزمة المالیة العالمیة على منظمات العالمیةالمالیةاألزمةظلفيواالقتصاداألخالقبینالعالقةكمال رزیق، إشكالیة:راجع1
؛ رفیق المصري، 13: ، ص2009نوفمبر 11-10جامعة الزرقاء، األردن، التحدیات والفرص واألفاق، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، : األعمال

، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة 2006-1997خالل األعوام الدراسیة : االقتصاد اإلسالمي علم أم نظام، حوار األربعاء
.101: ، ص2006الملك عبد العزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 

"المتبعة في الصین، وترجع إلى الفیلسوف الحكیم كونفوشیوس الذي ظهر في القرن السادس قبل المیالد، دعا من خاللها إلى إحیاء أحد الدیاناتهي
". الطقوس والعادات والتقالید الدینیة التي ورثها الصینیون عن أجدادهم، وأضاف إلیها فلسفته وآراءه في األخالق والمعامالت والسلوكیات

.444-443: مرجع سابق، ص،التمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیاتاق بلعباس، عبد الرز 2
ت الواقع ورهانا: قتصاد اإلسالمياالغانم جلطي، أهمیة المصفاة األخالقیة الشعبیة في مناهج علم االقتصاد الحدیث، ملتقى عبد اهللا بن منصور،3

.15-13: ، ص2011فیفري24-23، المستقبل، جامعة غردایة، الجزائر
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أن مسألة أخلقة علم االقتصاد، نجدلمن الجانب اآلخر :ألخلقه علم االقتصادالمعارضة اآلراء -ب
وضعیته، ومن یؤیدونعارضون أخلقة علم االقتصاد و معظم رواد االقتصاد التقلیدي في المذهب الرأسمالي یُ 

)Milton Friedman("فریدمانملتون "و)Paul Samuelson("لسونویسامبول "االقتصادیان األمریكیان بینهم 

یتلخص رأیهم في عدم حیث ؛...)Lionel Charles Robbins("نزروبیلیونیل تشارلز "واالقتصادي البریطاني 
كما یرون ضرورة ، ویفسرون فكرة الوضعیة بالفصل بین الغایات والسلوكاألخالقمفهوم ربط االقتصاد ب

، كما یذهبون إلى المسطرةاتخاذ القرارات االقتصادیة على أساس وسائل حسابیة وریاضیة لبلوغ األهداف
.1ضرورة إبطال الفرضیات االقتصادیة التي ال تأخذ بإعداد النماذج الریاضیة

تطور التكنولوجیا شهدت أواخر القرن العشرین : األخالقیات واالقتصادمفهوم العالقة بین د تجدّ -جـ
یات وضرورة األخذ بها في شتَّى المجاالت األخالق، وهو ما أدى إلى تزاید االهتمام بمفهوم وارتفاع مخاطرها

، أین تم إنشاء العدید من البرامج الدولیة من بینها ...االقتصاد والقوانین والبیئة والعلوم والتكنولوجیا والطبك
1998سنةفي " والتكنولوجیاألخالقیات العلوم) الیونسكو(برنامج منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة "

تأسیس تم؛ و )COMEST("المعارف العلمیة والتكنولوجیةاللجنة العالمیة المعنیة بأخالقیات"مع إنشاء 
، كما تم "وحدة األخالقیات والصحة للمنظمة العالمیة للصحة"مؤسسات بحثیة في أخالقیات الطب منها 

إنشاء وثیقة قانونیة خاصة بأخالقیات الریاضة، وتم أیضا إنشاء منظمة خاصة بتقدیم المشورة حول القضایا 
منظمة األممتم إنشاء كرسيفقد االقتصاد، الخاصة بمبادئ األخالقیات في األغذیة والزراعة؛ أما في مجال 

في " األخالقیات االقتصادیة والحقوق اإلنسانیة والدیمقراطیة"حول "الیونسكو"للتربیة والعلوم والثقافةالمتحدة
تمّكنو الكندیة، "تورنتو"بجامعة " األخالقیات واالقتصاد"أت مجلة نشِ ، كما أُ "جامعة فریبورغ السویسریة"

والتي تولت مهمة مراقبة مدى تطابق ،لخبراء األخالقاألوروبیةمن تأسیس الدائرة األوروبياالتحاد 
جدد العالقة بین توتجدر اإلشارة إلى أنّ ؛مل بها والنتائج الُمحّققة میدانّیاح العصرّ السلوكیات األخالقیة المُ 

تعد ُتجّسد حیاة أفضل لألفراد تزاید كمیة اإلنتاج، والتي لممفهوم األخالقیات واالقتصاد راجع باألساس إلى 
.2د البیئة والمجتمع ككلهدِّ من خالل ما یتوافر لهم من حاجات أساسیة بقدر ما أصبحت تُ 

العالقة بین مفهوم األخالقیات واالقتصاد التقلیدي هنالك من یرى أن إلى أنَّ كذلك هذا وتجدر اإلشارة 
فكر التقلیدي، وهذا ما أظهره الفحص المعرفي الدقیق لكتابات وداعمة لمبادئ الما هي إّال امتدادات تبعّیة 

:3أین استنتجفي االقتصاد األخالقي"أمارتیا كومار سن"

.13- 12:المرجع السابق، ص1
")United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO(:195تتبعها 1945هي وكالة تتبع منظمة األمم المتحدة تأسست سنة

إحالل السالم واألمن عن طریق رفع التعاون بین في ، وتهدف هذه المنظمة إلى المساهمة "إیرینا بوكوفا"دولة ویقع مقرها الرئیس في باریس وترأسها حالیا البلغاریة 
."دول العالم في مجاالت التربیة والتعلیم والثقافة

: عبد اهللا بن منصور، غانم جلطي، مرجع سابق، ص؛ 444؛ 442-441:صمرجع سابق،،األخالق واألخالقیاتالتمویل اإلسالمي بین عبد الرزاق بلعباس، : راجع2
14.
")Amartya Kumar Sen()1933-1998، حاز على جائزة نوبل في علم االقتصاد لسنةاقتصادي هندي:)یومنا هذا."
.451-450:مرجع سابق، صالتمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیات، عبد الرزاق بلعباس، 3
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حر لتحقیق أغراضه الخاصةكفاعلالفردإلىتستندفي الفكر التقلیدي األخالقیاتمفهومأنّ -
األیدیولوجیة یدعم األخالقیات القائمة علىن واحد، وهذا ما آأو كمقیاس مبرر لوجود المؤسسات في وكقیمة
الفردیة؛

ولیس للدولة فیه إال مكانة فرعیة، وهذا ما أساس فرديالتنظیم االجتماعي یقوم علىأنّ -
خالقیات في الفكر التقیلدي عن السیاسة القائمة على اإلیدیولوجیة الفردیة؛ر عدم خروج مفهوم األظهِ یُ 

أّن الظواهر الجماعیة ُتوَصف وتُفسَّر من خالل التفاعالت المتبادلة لألفراد وكذا أفعالهم، وهذا -
.مفهوم األخالقیات في االقتصاد التقلیدي عن المنهجیة القائمة على اإلیدیولوجیة الفردیةما ِیؤكِّد عدم خروج

، تراجع أداء واألخالقيوانتشار الفساد اإلداري نتیجة لتزاید الفضائح األخالقیة وتدنِّي القیم المؤسَّساتیة
المؤسسات بل وأفلس البعض منها، وهو ما أدى إلى ضرورة التوجه نحو تبني مفهوم األخالقیات في

وضع مجموعة من المبادئ معتوقعة من تطبیقها،اإلدارة نظرا ألهمیتها واآلثار اإلیجابیة المُ و االقتصاد
.واجهها، على الرغم من المشاكل التطبیقیة التي تُ ساعدة على ذلكاإلرشادیة المُ 

:االقتصاد التقلیديمفهوم األخالقیات في تطبیقأهمیة -1
المعامالتعلى أهمیة تبني مفهوم األخالقیات في اإلداریة أكَّدت مختلف األبحاث والدراسات لقد 

عدم االكتراث بهذا كما بّینت أنّ ،تنمیة وتطویرمن تطبیقه سینتج عن اوذلك لمیةاالقتصادوالنشاطات 
األعمال المؤسسات و ألصحاب المهن و المفهوم هو أحد أهم معوقات النجاح والنهضة واإلتقان واالنجاز

عبر مختلف المؤسسات وعلى العموم یمكن إبراز األهمیة التطبیقیة لمفهوم األخالقیات ؛1االقتصادیة
:2في النقاط التالیةواألعمال االقتصادیة 

؛نة لهذه المؤسسات واألعمالكوِّ سلوك األطراف المُ مراقبة و ضبط وتنظیم -
تسهیل عملیة صنع القرارات؛-
على الصعید المحلي والدولي؛المساهمة في الحصول على سمعة إیجابیة -
سیفتح المجال ما وإمكانیة الحصول على الشهادات الدولیة لاللتزام بالمعاییر األخالقیة، وه-

للسعي في زیادة التوجه نحو تبني مفهوم األخالقیات؛
تحقیق االحترام والوالء بین األفراد العاملة في المؤسسات واألعمال القائمة على األخالقیات -

.   وتولید الشعور بالثقة والفخر تجاه ذلك
بعمل االقتصاد االقتصاد التقلیدي سیسمح نشاطاتإدراج مفهوم األخالقیات ضمن أنَّ اكمهذا 

بعض من االستفادة في وما ینتج عن ذلك من أهمیةالتقلیدي تحت قوانین قائمة على القیم األخالقیة، 

.  36: ، ص1، ط2010رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، تنمویة ومصلحة شرعیة،ضرورة: سعید الغامدي، أخالقیات العمل1
.69-68: ، مرجع سابق، صالذبحاويعامر؛ 401: مرجع سابق، ص، محمد راتول، محمد فالق: راجع2

االقتصاد التقلیديات في مبادئ ومبادرات تطبیق مفهوم األخالقیو مصادر أهمیة و : ثانیا
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تحتاج إلى إلغاء بقدر ما القد والتي ،اإلبداعیةأهم نظریاته والمتمثلة في لهذا االقتصادةانب اإلیجابیو الج
.يخالقاألهافي جانبإلى تنظیم وتوجیهتحتاج

:االقتصاد التقلیديفي خالقیاتاألمفهومتكوین مصادر -2
خاصة على مستوى مختلف نشاطات االقتصاد التقلیديصناعة وتطبیق مفهوم األخالقیات في إنّ 

:1بعض العناصر والتي تظهر فيتساهم فیهمالیة القتصادیة االاتمؤسسال
بمجموعة القیم واألخالقیات والسلوكیات التي لة مثَّ بثقافة المؤسسة والمُ والذي یتعلق :النسیج الثقافي-أ

ة األعمال التي توجد فیها المؤسسةوالتي تؤثر فیها بیئ،تعتمدها المؤسسة في تعاملها مع مختلف األطراف
إلى جانب ِخبراتهم وتجاربهم في نشاط هذه المؤسسة؛ لها المدراء والرؤساء اإلستراتیجیون وكذا

في سیساهم بشكل كبیروالموظفین في هذه المؤسسة التزام المسؤولین إذ أنَّ :أخالق األفراد-ب
صناعة وتطبیق مفهوم األخالقیات فیها؛

، ومن والسیاسات التي تسیر بها المؤسساتلة في مجموعة القوانینثوالمتم:المؤسساتةمأنظ-جـ
شأنها أن ُتعّزز أخالقیاتها أو ُتضِعفها؛

،بالمؤسساتوالذي یظهر في مختلف األطراف الخارجیة الُمؤثِّرین والُمتأثِّرین :الخارجيالمجتمع-د
.إضافة إلى المواثیق الدولیةوكذا الزبائن وقوى السوقوالمتمثلة في القوانین واألنظمة الحكومیة

:األخالقیات في االقتصاد التقلیديمبادئ -3
وفقا لمجموعة من المبادئ األساسیة، والتي قد االقتصادیة اتالمؤسسفي خالقیات األمفهوم تطبیقیتم 

اتسسؤ وقد تتولى الم، یاتخالقمدونات األبسمَّىتُ وثائقفي تعارف علیها ضمنا أو منصوص علیهاكون مُ ی
معظم أظهرت فقد وعلى العموم ؛2یتم إعدادها من قبل الهیئات العالمیةأوهذه المدونات نفسها إعداد 

تشابها والتي تعمل في مختلف بلدان العالم المشهورة غیر الحكومیة على المؤسسات جریتأُ الدراسات التي 
:3أهمهالعل من كبیرا في هذه المبادئ، و 

دیر تُ أنوفق هذا المبدأ یترتب على المؤسسة إذ :المسؤولیة والخدمة واالهتمام بالجمهور-أ
تحقیق الصالح العام وخدمة اآلخرین مع ساهم في تُ ن أو نشاطاتها بمسؤولیة تجاه الجمهور وتجاه البیئة كذلك، 

؛مراعاة التوازن بین االهتمامات الفردیة واالجتماعیة
أ أن تسعى للحفاظ على عالقات تعاونیة وفق هذا المبدؤسسة ینبغي على الم:تعاون بال حدود-ب

وأخالقیة مع المؤسسات األخرى وعبر الحدود السیاسیة والدینیة والثقافیة والعرقیة؛ 
یجب على المؤسسة أن تحترم الحقوق األساسیةووفق هذا المبدأ:والكرامةاإلنسانحقوق -جـ

في الدول التي تعمل فیها؛ العادات والتقالید والثقافةلقیم الدینیة واألخالقیة وكذا باللجمیع، مع ضرورة إلمامها 

.401: مرجع سابق، ص، محمد فالقمحمد راتول،1
].13/04/2014:لوحظ في[، www.wango.org:، في الموقع اإللكتروني2: ومیة، مدونة األخالق والسلوك صكالتجمع العالمي للمنظمات غیر الح2
.4-2:المرجع السابق، ص3
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رم حریة األدیان؛تن على المؤسسة أن تحومن خالل هذا المبدأ یتعیَّ :حریة األدیان-د
سواء داخل المؤسسة تعمل بشفافیة ومصداقیةمؤسسة وفق هذا المبدأ أنعلى الوینبغي :الشفافیة-هـ

دوریة؛الحسابات الكشوف دَّ وأفراد المجتمع، كما یترتب على المؤسسة أن ُتعِ خارجها مع الجهات المانحةأو
تتصف باألمانة والصدق یتوجب على المؤسسة أنوفي ظل هذا المبدأ:راعاة القانوندق ومُ الصِّ - و

.في إطارهامع احترام القوانین التي تعمل مع جمیع األطراف الذین تتعامل معهم
:المبادرات الدولیة إلرساء مفهوم األخالقیات في االقتصاد التقلیديعننماذج خاصة-4

توجد العدید من المبادرات الدولیة الخاصة بإرساء مفهوم األخالقیات في االقتصاد التقلیدي، والتي 
:1تتعلق بإعداد مجموعة من برامج القیم األخالقیة ومبادئ األعمال االقتصادیة، یمكن ذكر بعضها فیما یلي

بل من قِ 1994تم تأسیس هذه المبادئ في سنة : CRT((مبادئ أعمال مائدة كوكس المستدیرة-أ
ي إلى السلوك ؤدِّ الملتزمین بالرأسمالیة الفاضلة، وقد ُعني بها إنشاء اإلدراك األخالقي الذي یُ األعمالادةق

هذه المبادئ بمثابة تأسیس التفاق جماعي على القیم عدّ المسؤول والقائم على المبادئ والقیم للشركات، وتُ 
؛شتركة داخل مجتمع األعمال والواجبة الوجود في ثقافة األعمالالمُ 

فياألجانبالعمومیینالمسئولینرشوةلمقاومةوالتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةمیثاق-ب
األداة العالمیة األولى في مقاومة دافعي الرشوة؛عد ، ویُ 1997في نوفمبر سنة هتم تبنی: الدولیةالمعامالت
وهي تحمل ،2002مت هذه المبادئ سنة دّ قُ :الرشوةلمقاومةالدولیةالشفافیةمنظمةمبادئ-جـ

؛توجیهات مفصلة وأدوات عملیة لمساعدة الشركات في تطبیق نوعیات من برامج مقاومة الرشوة
من قبل رئیس 2002سنة تم اإلعالن عنها :)التعدین(للصناعات االستخراجیة مبادرة الشفافیة-د

د التحقق من ؤیّ ، وهي تُ 2003لیتم إطالقها سنة )Tony Blair("بلیرتوني"المتحدةللمملكةالوزراء األسبق
؛التام لذلكمدفوعات الشركات وٕایرادات الحكومات من استغالل النفط والغاز والمواد المعدنیة واإلعالن 

بسویسرا "دافوس"وقد ُأطلقت هذه المبادرة في :مبادرة المنتدى االقتصادي للشراكة ضد الفساد-ه
صناعات التشیید والهندسة والطاقة والتعدین، وتبنت أكثر من بار المدیرین التنفیذیین فيكِ من قبل 2004سنة 
وألزمت نفسها بتطبیق برامج صارمة لمكافحةعدم التسامح ضد الرشوة الخاصة بسیاسات بعض الشركة120
؛دالفسا

2008سنةمعهد البنك الدولي من قبل هذا الموقع أ نشِ أُ :مبادرة البنك الدولي لمحاربة الفساد- و

اء لمجتمعیقوم باستكشاف وتفصیل الدور البنَّ حیث األعمال من أجل مكافحة الفساد، لیكون مصدًرا لمجتمع
.أخرىوجهاتو م بذلك باالشتراك مع شركات وكیفیة القیا،الفساداألعمال في محاربة 

شروعات الدولیة الخاصة، ، مركز الم)قیم ومبادئ وآداب المهنة، وحوكمة الشركات(أدوات مكافحة الفساد : البوصلة األخالقیة للشركاتسولیفان،جون1
].19/05/2013:لوحظ في[، arabia.org-www.cipe:، في الموقع اإللكتروني24-21:ص


Caux Round Table.
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شمل المعامالت المالیة لیتجاهاالع مع تزاید االهتمام بالعالقة بین االقتصاد ومفهوم األخالقیات، توسَّ 
حیث أصبحت المصارف ، 2008السیما بعد أحداث األزمة المالیة العالمیة لسنة والممارسات المصرفیة، 

.هااتیّ وسلوكبتعزیز قیمهامطالبةالتقلیدیة أكثر 
:التمویل والتمویل القائم على األخالقیات في االقتصاد التقلیدي-1

یهتم بإدارة نشاط خدمي هو و من فروع االقتصاد،االتمویل فرععدّ یُ :التقلیديتعریف التمویل-أ
شركاتو وكذا المصارف والمؤسساتواألسر ألفراد من اةمختلف األعوان االقتصادیبین الموارد المالیة 

فهو ؛1المواردهذه إلى جانب اهتمامه بدارسة العائد والمخاطر المترتبة على وصنادیق االستثمار،التأمین
الفائض المالي في شكلها النقدي أو في شكل عروضیتمثل أساسا في تجمیع األموال من أصحاب 

أو ،وهذا ما یسمى بالتمویل المباشرالمالي بغرض االستهالك أو االستثمارألصحاب العجز مباشرة وتقدیمها 
من خالل الوسطاء المالیین من المصارف أو المؤسسات المالیة األخرى المتخصصة في هذا لهم تقدیمها 

. 2في هذه الحالة بالتمویل غیر المباشر أو التمویل بالوساطة المالیةالمجال، ویسمى التمویل
عتبر التمویل القائم على یُ :األخالقیات في االقتصاد التقلیديتعریف التمویل القائم على -ب

عدیدة أخرى أهمها التمویل المسئول اجتماعیا والتمویل األخالقیات مفهوم متطور، یتضمن أشكاال
خالقّیاتي أو التمویل القائم على األخالقیات على أنه ، وعلى العموم یمكن  تعریف التمویل األالمستدام

. 3البیئیةو والدینیة االجتماعیة بعض المعاییر من خالله ىراعتمویل تقلیدي یُ 
تمیل إلى تجاوز في االقتصاد التقلیدي وهنا تجدر اإلشارة إلى أّن حركة التمویل القائم على األخالقیات 

على سبیل المثال المنع النهائي للتعامل بالفائدة الربویة؛ كما التمویل القائم على معاییر دینیة، لذلك یستحیل 
والُمَمثَّلة ،في أخالقیاتهمحصورةحالیا لمالي السائد المشكلة األساسیة للنظام اأنّ اإلشارة كذلك إلى تجدر 

ل ، ولذلك فإنه مهما تعددت أشكاأطره المنهجیة ومسلماته المعرفیةسلوكیات فاعلیه ولیس في أساسا في 
فذلك یهدف أساسا إلى تصحیح تجاوزات نظام التمویل الرأسمالي وتعزیزه وال التمویل القائم على األخالقیات، 

.  4یعني إلغاءه

1
François GUERANGER, Finance Islamique : une illustration de la finance éthique, Dunod, Paris, 1ière édit, 2009, pp. 7- 8.

"والمتمثلة في األصول الثابتة وعروض تجارة المال العیني وتنقسم إلى عروض قنیةس هي من تصنیفات المال حسب الخصائص، وتسمى كذلك برأ
."والمتمثلة في األصول المتداولة

- 2004ماجستیر غیر منشورة، جامعة سطیف،دراسة مقارنة، رسالة:البنوك اإلسالمیةالتمویل في البنوك التقلیدیة و ٕاجراءاتتكلفة و ،شوقي بورقبة2

.8-7:، ص2005
 وسنتطرق تنمیة المستدامةللأما التمویل المستدام فهو التمویل المراعيلمسؤولیة االجتماعیة لالتمویل المراعيیقصد بالتمویل المسؤول اجتماعیا ،

.المبحث الثالث من هذا الفصلللمفهومین في
.464؛ 462-461: مرجع سابق، ص، التمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیاتق بلعباس، عبد الرزا3
.465- 464؛ 461:صالمرجع السابق، 4

مفهوم األخالقیات في المصارف التقلیدیة : ثالثا
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یعود ظهور العالقة بین :مظاهر التمویل القائم على األخالقیات في بعض الدول غیر اإلسالمیة-جـ
جیة أین أكد مؤسس المنه1760التمویل ومفهوم األخالقیات إلى التیارات الدینیة المسیحیة، وبدأ ذلك منذ سنة 

الصلة بین األخالقیات واستعمال األموالعلى)John Wesley(" جون وایسالي"لتیار البروتستانتیة اإلنجیلیة 
، حیث كان یرى "اإلنجیل"ین یلمسیحالمقدس لكتاب الثاني موضوع اهتم به األموال أو النقودعلى اعتبار أنّ 

أنه على المستثمر أن ال یتصرف كمالك وٕانَّما كمدیر للممتلكات، كما أنه یتوجب على المستثمر أن ال یخلق 
.1الثروة عن طریق إیذاء اآلخرین

ثمَّ ظهر في عشرینیات القرن العشرین الجیل األول من صنادیق االستثمار القائمة على مفهوم 
Fund(" بیونیر"صندوق أهمهااألخالقیات في األسواق المالیة للوالیات المتحدة األمریكیة، من  Pioneer(

، وذلك لرفض "للكنائس األمریكیةالمجلس االتحادي "بمبادرة من "سطنو ب"في مدینة 1928ةئ سننشِ الذي أُ 
، ثم قامت هذه الصنادیق تدریجیا باستبعاد "أسهم الخطیئة"بعض الفئات الدینیة من استثمار مدخراتهم في 

؛ ثم تم بعد ذلك تأسیس أول صندوق مشترك لالستثمار القائم ...لخمر والتبغ والقمار واألسلحةقطاعات ا
(خواص تحت اسم المستثمرین البعض ن یعلى األخالقیات ب (Pax World Fun، حیث فضال عن استبعاده

للتعامل في قطاع التبغ والقمار، كان هدفه حث المستثمرین على تجنب االستثمار في الشركات التي من 
.2)1975-1956(رجح أنها استفادت من حرب الفیتنام المُ 

أما في أوروبا فقد تم إطالق أول صندوق استثماري قائم على األخالقیات في السوید، أین قامت 
؛ ثم تبعتها المملكة )Ansvar(" أونسفار"الجمعیة السویدیة لمكافحة اإلدمان على الكحول بتأسیس صندوق 

المتحدة حیث تم إدراج بعض االستثناءات الخاصة باألخالقیات ضمن قواعد االستثمار في الكنیسة اإلنجیلیة 
القائمین على ذلك؛ ثم تلتها فرنسا أین ُأطِلق أول صندوقین "مفوضي الكنیسة"، كما تم إنشاء 1945منذ سنة 

" الشركة المالیة میشارت"مستثمرین متدینین مسیحیین، كما قامت استثماریین قائمین على األخالقیات من قبل 
)La Société financière Meechaert( جمعیة األخالقیات واالستثمار"مع")L’association Éthique et

Investissement( 50صندوق اإلستراتیجیة الجدیدة "بتأسیس) "Le Fond Nouvelle Stratégie 50( وذلك
.3األخرىمجاالتوغیرها من الباستبعاد التبغ واألسلحة والكحول ، أین قام 1983سنة 

هذا النوع من صنادیق االستثمار تطورت فیما بعد وأصبحت ُتعرف كذلك وتجدر اإلشارة هنا إلى أنّ 
لمؤسسات تراعي والتي تقوم على االستثمار في األوراق المالیة ،بصنادیق االستثمار المسؤولة اجتماعیا

1
Nodira Akhmed KHODJAEVA et al., Ethique de la Finance et L’exemple de la Finance Islamique, CERDI,p.10, sur le site web: www.ethique-
economique.fr, [Vu le : 09/10/2013].

)"Pax(ةتینیالالّ اللغة بالسالممعناها".
ملتقى آلیات ترشید الصناعة المالیة اإلسالمیة، المدرسة ،، مساحات التقارب بین أخالقیات المالیة ونموذج التمویل اإلسالميعدمان مریزق:راجع2

؛445: مرجع سابق، ص،األخالق واألخالقیاتالتمویل اإلسالمي بینعبد الرزاق بلعباس، ؛10-9: ، ص2013دیسمبر 9-8العلیا للتجارة، الجزائر، 
François GUERANGER, op.cit, p.15،Nodira Akhmed KHODJAEVA et al., op.cit, pp.10- 11.

3
Nodira Akhmed KHODJAEVA et al., op.cit, p.11.
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تحقیقها ألهدافها الربحیة، وذلك بالتزامها بأخالقیات العمل إطارالمعاییر االجتماعیة في ممارساتها في 
.المعنیة بهاأصحاب المصالحومراعاة حقوق 

:المصارف التقلیدیةالتعریف ب-2
القدیمة، لیست األعمال المصرفیة فكرة حدیثة العهد بل تعود إلى العصور :نشأة األعمال المصرفیة-أ

وعن ،الرومانوتبعهم بعد ذلكفها الّسومریون والبابلیُّون كما تقّدم اإلغریق في العمل المصرفي حیث عرَ 
علیهتدلَّ هذا ما طریقهم انتشرت األعمال المصرفیة في معظم أرجاء العالم القدیم تبعا التساع ُنفوذهم، و 

.1لى ذلك العهدإتعود التي ثریة األوثائق الحفریات و ال
وقد استعملت كلمة مصرف كمرادف أو المصارف جمع مفرده مصرف :التقلیدیةالمصارفنشأة -ب

اسم مشتق من الصرف والصرف ُیطلق على والمصرف في اللغة؛ تحمل الداللة نفسهاالتي بدیل لكلمة بنك و 
مبادلة النقد بالنقد والزیادة والنقل والرد؛ أما اصطالحا فُیعّرف المصرف على أنه المكان الذي یتم فیه 
الصرف، أو هو المؤسسة التي تجري فیها األعمال المصرفیة، أو أنه المكان الذي یحفظ فیه الناس أموالهم 

.2اجون إلیهافي أمان ویستردونها حین یحت
في بعض على أصحابها التي كان یترتب و قبول الودائع إلىاالئتمانيأشكال العمل أولى تعودهذا و 

ومن ثم أخذت ،اكات لقاء حراستها والمحافظة علیهالممتلودعت لدیه هذهاألحیان دفع جزء منها لمن أُ 
تتم من ممتلكات والتي أصبحت،فوائدإلقراض لقاء اممارسة عملیاتفي الفكرة مؤسسات اإلیداع هذه 
لدى المؤسسات التي تمارس العملیات ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع،المقرض نفسه بعد ذلك

فترة طویلة دون استخدامها لم كون ودائعهیتر قسًما من المودعینالمصرفیة، الحظت هذه المؤسسات أنّ 
للمحتاجین مقابل فائدة، وبعد أن كان یدفع المودع عمولة راضها ٕاقففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع و 
وهكذا انتقل العمل المصرفي من مهمة قبول الودائع في البدایة إلى إیداع أصبح یتلقى فائدة على ودائعه،

المصرفیةالخدمات تقدیم إلى جانب ، لیصبح الركن األساسي ألعمال المصارف الحدیثة القروضمنح
عصر النهضة أوائل القرن الثاني عشر والمواكبة لإلى التقلیدیة مصارفظهور الیعود على العموم و ؛ األخرى

بعض المصارف على التجاریة في أوروبا خاصة إیطالیا الشتهار مدنها بالتجارة، مما أدى إلى ظهور 
سنة"برشلونة"مصرفظهر ثم ، 1170سنة"ةوَ نْ جُ "مدینةمصرفو 1157سنة"البندقیة"مصرفمستواها ك

مع توالي إنشاء السادس عشرالقرن أواخرعود إلى تمة، فنظَّ المُ التقلیدیة مصارفال؛ أما نشأة 1403
. 3األوروبیةمصارفال

 100: في الصفحةمن الفصل الثانيسیتم التطرق لهذا المفهوم في المبحث الثاني.
.66: ، ص2008، 1المسیرة، عّمان، طأحكامها ومبادئها وتطبیقاتها المصرفیة، دار: البنوك اإلسالمیة، محمد العجلوني1
.13:، ص2008، 1دبي، طدائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري،،دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في التنمیة االجتماعیةكامل القیسي، 2
؛ 7:ص، 2008، ورقة بحثیة، الدورة التدریبیة األولى لبنك األسرة، بنك السودان المركزي، السودان، ، إدارة التمویل األصغرالعوضإصالح : راجع3

.34: ، ص2008، 2ان، ط، عمّ ةالمسیر األسس النظریة والتطبیقات العملیة، دار: اإلسالمیةفالمصار محمود الوادي، حسین سمحان،
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المؤسسات "فت بأنها رّ عُ فالتقلیدیة، مصارفعدیدة للفیتعار وردت لقد :التقلیدیةالمصارفتعریف-د
مؤسسات مالیة ائتمانیة تقوم على "فها على أنها عرّ هناك من یُ ؛ و 1"لهاالتي تتخذ من االتجار في النقود حرفة 

عملها، باإلضافة إلى تقدیمها للعدید من الخدمات الفائدة في تلقي األموال وٕاعادة إقراضها حسب مجال نظام 
تحصل على كل المؤسسات التي "فها القانون بأنها ؛ أما في الوالیات المتحدة األمریكیة فقد عرَّ 2"المصرفیة

.3"تصریح للقیام بأعمال البنوك
أنه یصعب إعطاء إالَّ الخاصة بالمصارف التقلیدیة، التعاریف تعدد بالرغم من وتجدر اإلشارة إلى أنه 

.الوظائف التي تقوم بهاها الحدیثة نظرا لتعدد األعمال و في صورتمصارفهذه اللتعریف دقیق 
:في المصارف التقلیدیةاتاألخالقیمیثاق و الجوانب غیر األخالقیة بعض -3

المصارف تعامالتتلقد أدّ :لمصارف التقلیدیةلاآلثار السلبیةو بعض الجوانب غیر األخالقیة -أ
الدراسات بعض أظهرت قد ف، لالقتصادة إلى حدوث آثار سلبیة على المستوى الجزئي والكلي یالتقلید

في نتیجة إعطاء أولویة انتقال األموال واتفي الثر في إحداث سوء توزیعمصارفالهذهدوراالقتصادیة
إلعطاء وذلك في سوء تخصیص السیولةهاإضافة إلى تسبباتجاه المؤسسات االقتصادیة التي تكسب دائما، 

قدمون ضمانات مالیة كافیة، كما تتسبب هذه المصارف في الذین یُ المالءة المالیة ذويأولویة االقتراض ل
،تكالیف اإلنتاج التي یتحملها المستهلك األخیر في شكل ارتفاع في األسعارعافتر الوذلك خم إحداث التض

طها من مخاطر بعد تحوّ في تحویل المخاطر ونقلها إلى فئة المستثمرین وتتسبب هذه المصارف أیضا 
واالقتصاديإلى تهدید االستقرار المالي المصارف التقلیدیةؤدي هذا وتُ اإلقراض عن الضمانات الكافیة،

رتبط باالستثمار الحقیقي الناشئ عن توظیف األموال یال ذيالهذا العائد المالي ، الربویةآلیة الفائدةنتیجة 
إلى اختالل یؤديوهذا ما ،یوننمو الدّ من ثم قترنة بعنصر الزمن بتوظیف األموال المُ یتعلقوالعمل، بل 

.4ویتسبب في حدوث التقلبات الدوریةالتوازن بین االقتصاد الحقیقي واالقتصاد المالي
أدت اآلثار السلبیة والتجاوزات غیر لقد : ات في المصارف التقلیدیةخالقیلألمیثاق نموذج عن -ب

، وفي هذا الشأن بادر الجهاز بهامیثاق أخالقیات خاصٍّ األخالقیة للمصارف التقلیدیة إلى التفكیر في وضع 
وضع معاییر قائمة على األخالقیات إلى SFBC(("الفدرالیة السویسریةاللجنة "المصرفي السویسري و

إضافة إلى تطویر معاییر تخدم االهتمامات الفردیة ،المصرفیة إلرشاد ممارسات اإلقراضباألنشطة خاصة وال
،سلوكیةلخاصة بضرورة توافرها على مواثیقفي صناعات معینة، ولهذا قاما بتسطیر بعض المجاالت ا

منبخاصمیثاقوضع المودع و حمایةعلىالعمل واالتفاقفيالالزمةالجدیةعلىاالتفاقوالمتعلقة ب

.44: ، ص2009، 1المصارف التقلیدیة للعمل وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة، دار النفائس، عّمان، طتحولزن العطیات،ی1
.15: ، ص2008، 3آخرون، محاسبة البنوك، دار المسیرة، عّمان، طفائق شقیر و 2
.المرجع نفسه3
.39: ، ص2014، 1حماة، طبین التنظیر والتطبیق، مجموعة دار أبي الفداء العالمیة، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي4
")Swiss Federal Banking Commission( :في سویسرا وتندرج إداریا ضمن وزارة المالیة ولكنها مستقلة في سلطتهاالسلطة التنظیمیة للمصارف تمثل."
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إرشادیةخطوطوكذا ، البالدفيالمخاطرإلدارةإرشادیةخطوطكذا وضع المالیة و األوراقفيیتعاملون
سیطرة؛ وأهم ما وردالمُ األصوللمعالجةإرشادیةخطوطباإلضافة إلى المالیة المحافظإلدارةاتفاقیاتبشأن

حها األمین العام التحاد المصارفكل مجال من هذه المجاالت كما طر األخالقیات لفي میثاق من عناصر
إجراءاتلإلرشادات،المهنة، االمتثالآداباحترام، السریةالنزاهة واإلنصاف،:العربیة السابق فؤاد شاكر في

للخدماتالترویجللعمالء،جیدةخدمةوالمعامالت،الصفقاتشفافیةالسلیم،طبیقالتالمتواصلة،المتابعة
،علیهاوالمحافظةبالعمالءخاصةمعلوماتجمع،التشككفيالحقتمنح، صفقات)الدعایة(المصرفیة

المراكز وتدویلالمصارفبینماوتشریعاتلوائح،بمقترحاتهممواالهتمابالعمالءالخاصةالشكاوىتناول
ل میثاقا جیدا شكّ التي تُ الضروریة التجسید و اعتبرها كأهم المبادئ وقد؛أخرىأطرافوالسلطات مع

.1التقلیدیةألخالقیات المصارف 

الوصول إلى توسیع يمفكرو االقتصاد التقلیدإذا كان مفهوم األخالقیات هو السلوك الذي یسعى 
من أهم المرتكزات التي یقوم علیها عتبر تُ تطبیقاته على مستوى مصارفه ومختلف مجاالته، فإّن األخالق 

أّن القیم االقتصاد اإلسالمي ومن األهداف التي یسعى إلى تطبیقها في شّتى مجاالته، لذلك یمكن اعتبار 
. فع تأسیس المصارف اإلسالمیةمن ضمن أهم دوایةاألخالق

لقد اهتم فكر االقتصاد اإلسالمي بضرورة االلتزام بالقیم األخالقیة، ویظهر ذلك من خالل مجموعة 
تعكس ، والتي نشاطاتهم االقتصادیةفي أداء األصول والمبادئ التي تحكم مختلف سلوكیات وأعمال األفراد 

.كال من مفهوم األخالق ومفهوم األخالقیات
:سالمينشأة وتعریف االقتصاد اإل-1

.رغم ِقَدم مبادئه الفكریة وتطبیقاته العملیةحدیث النشأةُیعتبر االقتصاد اإلسالمي
: والمأخوذة من قوله تعالى" أعمره دارا"وذلك قیاسا على " علم اإلعمار"بعض الفقهاء تسمیته یرى و 

الرتباطه" المعاش"طلق علیه آخرون تسمیة ، كما أَ ]61: هود[﴾ ايهَ فِ مْ كُ رَ مَ عْ تَ اسْ وَ ضِ رْ األَ نَ مِ مْ كُ أَ شَ نْ أَ وَ هُ ﴿
والزراعة تجارة بعض األنشطة المتعلقة بشؤون االقتصاد والمال كالةممارسبالقضایا المعیشیة والمتمثلة في 

الدراسة الفقهیةبینأما ظهوره كعلم مستقل یجمعوالصناعة، إلى جانب بعض األعمال المصرفیة البسیطة؛ 
خالل الفترة بمكةُعِقدالذيو اإلسالميلالقتصاداألولالعالميالمؤتمرأعقابفیعود إلىواالقتصادیة،

،www.iefpidia.com: ، في الموقع اإللكتروني27-26: المكون الرئیسي لحوكمة الشركات، ص: ، أخالقیات العملسولیفان، ألكسندر شكولنیكوفجون 1
.]31/12/2012:لوحظ في[

مفهوم األخالقیات في االقتصاد اإلسالمي وفي المصارف اإلسالمیة: المطلب الثاني

إلسالمي ومفهوم األخالقیاتااالقتصاد :أوال
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، ثم أخذ یتزاید به یة علم االقتصاد اإلسالميأین ُأطلق علیه تسم1976فیفري لسنة26إلى 21الممتدة من
.1االهتمام على مستوى الدول اإلسالمیة والدول غیر اإلسالمیة السیما في السنوات األخیرة

القتصاد اإلسالمي في التي اعتمد علیها في إنشاء ااألساسیة مصادر الیمكن توضیح وعلى العموم 
:الشكل الموالي

االقتصاد اإلسالميمصادر: )02(شكل رقم 

، 1مدخل مالي معاصر، جامعة القصیم، المملكة العربیة السعودیة، ط: أحمد العجلوني، مقدمة في نظریة التمویل اإلسالمي وأدواته:المصدر
.8: ص، 2014

االقتصاد اإلسالمي والتي تعود أساسا إلى فقه المعامالت مصادریظهر من خالل الشكل السابق
كأحد العلوم الشرعیة على غرار علوم القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وأصول الدین والدعوة، إلى جانب 

دیة كل من المحاسبة التقلیعلى غراراالقتصاد التقلیدي والذي یمثل أحد العلوم االقتصادیة واإلداریة التقلیدیة 
...والتمویل التقلیدي وٕادارة األعمال والتسویق ونظم المعلومات

وٕاذا كان االقتصاد التقلیدي ُعِرف كفكر أوال ثم كعلم ثم كمذهب فنظام، فإن االقتصاد اإلسالمي هذا 
: 2بدأ كمذهب وكفكر أوال ثم كنظام ثانیا فعلم، وعلى العموم ُیمكن التمییز بین هذه المفاهیم كما یلي

عبد الحلیم الجندي، األخالق في االقتصاد اإلسالمي، دار المعارف، ،12: ، مفهوم ومنهج االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق صمحمد الفنجري:راجع1
؛ عبد الرحمان أحمد، االقتصاد اإلسالمي بین منهاجیة البحث وٕامكانیة التطبیق، سلسلة محاضرات العلماء الفائزین 43: ، ص1997، 1القاهرة، ط

جاسم الفارس، نحو مفهوم علمي ؛13:ص،2000، 2، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، ط15م بجائزة البنك رق
مقدمة في تاریخ االقتصاد ؛ فؤاد العمر، ]02/2013/ 05:فيلوحظ[، www.iefpidia.com: ، في الموقع اإللكتروني11: لالقتصاد اإلسالمي، ص

سناء رحماني، وفاء دیلمي، مفهوم ومنهج ؛93:ص،2003، 1اإلسالمي وتطوره، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، ط
.2: ، ص2011فیفري 24-23، الواقع ورهانات المستقبل، جامعة غردایة، الجزائر: االقتصاد اإلسالمي، ملتقى االقتصاد اإلسالمي

؛ فؤاد العمر، مقدمة في تاریخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، 20-19؛ 17: ، مفهوم ومنهج االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، صمحمد الفنجري:راجع2
.44-43: ، ص2012، 6؛ رفیق المصري، أصول االقتصاد اإلسالمي، دار القلم، دمشق، ط83: مرجع سابق، ص

علوم القرآن الكریم

السنة النبویة

فقه المعامالت

أصول الدین

الدعوة

االقتصاد التقلیدي

المحاسبة التقلیدیة

التمویل التقلیدي

إدارة األعمال 
التقلیدیة
التسویق

نظم المعلومات

العلوم االقتصادیة 
التقلیدیةواإلداریة

العلوم الشرعیة

االقتصاد 
اإلسالمي

التمویل 
اإلسالمي
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المبادئ االقتصادیة مجموعة بمذهب االقتصاد اإلسالمي قصد یُ :كمذهباالقتصاد اإلسالمي-أ
، وهي تتمّیز بتعلُِّقها "السنة النبویة الشریفة"و" القرآن الكریم"الُمستمدة من المصادر الشرعیة والمتمثِّلة في 

من اشتمالها على على الرغمبالحاجات األساسیة للمجتمع وكذا بثباتها وصالحیتها في كل زمان ومكان،
األحكام العامة؛

وُینظر للفكر االقتصادي اإلسالمي على أنه أفكار وآراء واجتهادات :االقتصاد اإلسالمي كفكر-ب
الفقهاء في جانب تحلیل المشكلة االقتصادیة وما یتعلق من استنباط في المبادئ االقتصادیة، لذلك هناك من 

اإلسالمي كفكر ومفهومه كمذهب؛اد یجمع بین مفهوم االقتص
تلك األفكار والمؤسسات فيالنظام االقتصادي اإلسالمي ویتمثل :كنظاماالقتصاد اإلسالمي-جـ

مجتمع والُمسّطرة تحت هذا النظام؛والوسائل الالزمة لتحقیق األهداف الكلیة لل
لقد قام جدل حول مسألة علمیة االقتصاد اإلسالمي من عدمه، إّال أنّ :كعلماالقتصاد اإلسالمي -د

علم دراسة وسائل استخدام "معظم الفقهاء والمتخصصین اتفقوا على أنه علم، وقد عّرفه البعض على أنه 
.1"المجتمع الدنیویة، طبقا لمنهج شرعي ُمحددا استخلف فیه، لسد حاجات الفرد و اإلنسان لم

لذلك نجد أّن الفقهاء والمختصین في اإلسالمي بین كونه مذهبا وفكرا ونظاما وعلما،االقتصادیجمع و 
في التعریف االصطالحي لالقتصاد اإلسالمي تبعا لدالالت هذه المفاهیم، حیث عرَّفه وااختلفهذا المجال 

ذلك من منظور البعض بأنه جهد منظم مبذول في محاولة فهم المشكلة االقتصادیة وسلوك األفراد تجاهها و 
إسالمي، وعّرفه آخرون بأنه فرع من المعرفة الذي ُیساعد على تحقیق رفاهیة أفراد المجتمع، وذلك 
بتخصیص وتوزیع الموارد النادرة بما ینسجم مع التعالیم اإلسالمیة، كما عّرفه آخرون بأنه أحد العلوم 

؛ وقد عرفه 2لمجتمع ذوو القیم اإلسالمیةاالجتماعیة الذي یختص في دراسة المشكالت االقتصادیة ألفراد ا
.3"أوجه تنمیتهوكذا وٕانفاقهكسب المالطرق منظِّ األحكام والقواعد الشرعیة التي تُ آخرون على أنه مجموعة 

والضوابط لقواعدمه وفقا لنظّ الذي ُیوجه النشاط االقتصادي ویُ االقتصادهوإذن اإلسالميفاالقتصاد 
.4اإلسالمیةاالقتصادیةمبادئالو الشرعیة

: خصوصیة االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاد التقلیدي-2
التي تهله خصوصیاألمور إّال أنّ ض مع االقتصاد التقلیدي في بعلتقيإذا كان االقتصاد اإلسالمي ی

یلغي الضوابط الشرعیة في نشاطاته، سواء من ال، ویظهر ذلك في كون االقتصاد اإلسالميیتمیز بها عنه
مادیة فقط، وأهدافا مبادئعدّ حیث المبادئ التي یقوم علیها أو من حیث األهداف التي یصبو إلیها والتي ال تُ 

.32:صمرجع سابق، محمود صوان، 1
- ماي31المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة بمصر، القاهرة، ، اإلسالميرالتجدید في الفكاالقتصادي اإلسالمي، ملتقى محمد عمر، التجدید في الفكر 2

.5-4: ، ص2001جانفي 3
]. 02/2013/ 05:فيلوحظ[، www.iefpidia.com: ، في الموقع اإللكتروني2: ني، النظام االقتصادي في اإلسالم، صامسفر القحط3
.12:، صمرجع سابق،مفهوم ومنهج االقتصاد اإلسالمي، الفنجريمحمد4
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ویتمیز كذلك بالتكامل والشمول بین مختلف القضایا االجتماعیة واالقتصادیة والدینیة، كما أنه یتمیز بعالمیته 
هذا ویعد االقتصاد ،یختص بالدول اإلسالمیة فقط بل یمتد لیشمل الدول غیر اإلسالمیة كذلكإذ أنه ال
نظاما أخالقیا قبل أن یكون نظاما قائما على األخالقیات، فهو یقوم على مجموعة من القیم اإلسالمي

ذا البد أن یكون األخالقیة الثابتة في شتى المجاالت، إذ ینظر للعمل على أنه عبادة بالدرجة األولى ل
رق المشروعة، فهو بذلك ینهى غایة والبد من كسبه وصرفه بالطّ الوسیلةمشروعا، كما ینظر للمال على أنه

.1عن اإلسراف والتقتیر وُیلغي صور االحتكار واالكتناز، وینفي المعامالت التي تقوم على الربا والغرر
: اإلسالمياالقتصادي تعریف األخالق واألخالقیات في الفكر -3

الفكر ُتربط األخالق في :في الفكر االقتصادي اإلسالميلغة واصطالحا تعریف األخالق -أ
باإلضافة إلى التمسك،الطبعو العادةو المروءةبالخالق، حیث ُیعّرف الُخُلق بأنه االقتصادي اإلسالمي

.2باآلداب واألوامر والنواهي والخالق أیضا
التي تُنظم سلوكیاتمجموعة المبادئ الفكر اإلسالمي بأنها اصطالح من ناحیة األخالقُتعّرف هذا، و 

بتحقیقم، بما یسمحبغیرهمتهاتحدید عالقكذا لو تهم لتنظیم حیاالشرعیة، وذلك ضمن القواعد واألحكاماألفراد
.3على أكمل وجهو همالغایة من وجود

أو ، ُیرجى منها تحقیق الخیروقیم حسنة أو سیئةهي طباع فاألخالق إذن حسب الفكر اإلسالمي 
ولذلك یتوجب على أفراد المجتمع االلتزام بها أو األفراد والمجتمع،على أو السوءبما یعود بالنفعالشر 

.والقواعد الشرعیةاالبتعاد عنها وفقا لألحكام
مسألة ثابتة ومستقرة، على وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن الفكر اإلسالمي ینظر إلى األخالق على أنها 

.     4عكس الفكر التقلیدي الذي ینظر إلى األخالق على أنها مسألة نسبیة وتتغیر بتغیر الظروف واألوضاع
ُیعتبر مفهوم األخالقیات مصطلحا مستحدثا : اإلسالمياالقتصاديتعریف األخالقیات في الفكر -ب

اإلسالمي یخلطون بینه وبین األخالق، ذلك أنه في الفكر في الّلغة العربیة ومعظم الباحثین في االقتصاد 
االقتصادي التقلیدي ارتبطت األخالق بالمعاییر الخاصة بمجموعة معینة من األفراد ثم ُخصَّ استعمالها 
للداللة على القیم الدینیة والعادات والتقالید، بینما ارتبطت األخالقیات بالغایات التي ینطوي علیها نشاط 

وآثارها على اآلخرین، ثم ارتبطت بسلوك األفراد التي تتكیف مع الظروف البیئیة الُمعاشة والمصاغة األفراد 
األخالق والتي تحمل دالالت مفهوم في شكل مدونات أو قوانین اختیاریة أو إجباریة، ثم جاء الفصل بین 

؛ علي السالوس، االقتصاد اإلسالمي 29-27: ، ص2013، 1سامي السویلم، مدخل إلى أصول التمویل اإلسالمي، مركز نماء، بیروت، ط: راجع1
دور القیم واألخالق في االقتصاد ؛ یوسف القرضاوي، 31-24: ، ص1998، 1، دار الثقافة، مؤسسة الریان، الدوحة، ط1والقضایا الفقهیة المعاصرة، ج

.62-27: ص، 1995، 1اإلسالمي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
واألخالقیة ونموه، ندوة األبعاد االجتماعیةاإلسالميالتمویلسوقالستقراراإلسالميالتمویلفياألخالقیةالقیمتعزیزضرورةبراهیم القرعاني، إ2

.6: ، ص2013أكتوبر 2، كواالالمبور، مالیزیا، )إسرا(، األكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة في المعامالت المالیةاإلسالميللتمویل 
.22: ص، مرجع سابق، میسون مشرف: ، نقال عن18: ص، 2008، 1دار المناهج، عمان، ط، في السنة النبویةاألخالق هدى الشمري، 3
.29-28: ، مرجع سابق، صسعید الغامدي4
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في وغیر إجباریة اختیاریة األخالقیات والتي ُتصاغ في مبادئمفهوم دینیة وتفرض ما یجدر القیام به عن 
.   1أغلب األحوال

نجد أنَّ ،التقلیديياالقتصادالفكر األخالقیات في هذا التباین في مفهومي األخالق و على غرار و 
بینه وما فصل الیعمل على ملوالذيمذهبه، و مفهوم األخالقیات أشار إلیه االقتصاد اإلسالمي في فكره 

األخالق أشمل من فهومموما تحمله من قیم، ذلك أنّ وبین األخالقاألفرادأعمال في سلوكیاتتحمله من 
ساهم یندرج ضمنه وال یمكن الفصل بینهما، كما أّن هذه األخالق هي األسس التي تُ والذيمفهوم األخالقیات

.في بناء مختلف مبادئ المعامالت والنشاطات االقتصادیة
لألخالقیات حسب الفكر اإلسالمي نقول أنها سلوكیات مستخرجة من إذا أردنا أْن ُنعطي مفهوما لذلك 

القیم األخالقیة لألفراد في شكل مبادئ تحكم المعامالت والنشاطات االقتصادیة ألفراد المجتمع، وال َتِصحُّ هذه 
.المعامالت والنشاطات إالَّ في وجودها

ُتعّد القواعد الشرعیة ثورة أخالقیة الغیة ال:العالقة بین مفهوم األخالقیات واالقتصاد اإلسالمي-جـ
لكل ما سبقها، وٕانما جاءت هذه القواعد لتنظیم مختلف العالقات التي تربط بین األفراد والمجتمعات في شتى 

تُ ثْ عِ ا بُ مَ نَّ إِ {: الرسول صلى اهللا علیه وسلم قال، وفي هذا اإلطار نجد أنّ ...القضایا االجتماعیة واالقتصادیة
هناك تقاطع بین مفهوم األخالقیات التي ومن هنا یتضح أنّ ، -مسند البزار عن أبي هریرة -}قِ الَ خْ األَ مَ ارِ كَ مَ مَ مِّ تَ ألُِ 

مفهوم األخالقیات في االقتصاد ؛ ذلك أّن 2ینادي بها الفكر التقلیدي والقیم األخالقیة لالقتصاد اإلسالمي
یهدف إلیه االقتصاد ، وهذا ما يالنشاط االقتصادالتقلیدي یبحث عن المبادئ التي من شأنها تخلیق 

، فاالقتصاد اإلسالمي ال یلغي كل المبادئ التي التي یقوم علیهاالمبادئاإلسالمي من خالل مجموعة من 
.یقوم علیها االقتصاد التقلیدي، بل یعترف ببعضها وأضاف إلیها ما یجعل النشاط االقتصادي أكثر أخالقیة

ّن هناك مؤلفات فقهیة واقتصادیة عدیدة أشارت إلى العالقة بین األخالقیات اإلشارة إلى أوتجدر 
واالقتصاد، أین تحدثت عن القیم األخالقیة الضروریة في قیام المهن واألعمال في االقتصاد اإلسالمي وهي 

سسة، ما یسمى في الفكر االقتصادي التقلیدي بأخالقیات المهنة أو أخالقیات األعمال أو أخالقیات المؤ 
وتعود هذه المؤلفات إلى أعالم الفكر والفقه اإلسالمي كأبو نصر محمد الفرابي وأبو الحسن الماوردي وأبو 

وغیرهم، والتي تستند إلیها بعض مؤلفات المفكرین والفقهاء ... حامد الغزالي وابن تیمیة وابن خلدون
لتقلیدي على االقتصاد اإلسالمي أثنى بعض مفكري االقتصاد او كما رین في هذا الجانب؛ هذا، المعاص

.3وأشاروا إلى العالقة الموجودة بینه وبین القیم األخالقیة
:ویمكن توضیح نموذج االقتصاد اإلسالمي األخالقي في الشكل المواليوعلى العموم 

.434-433: عبد الرزاق بلعباس، التمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیات، مرجع سابق، ص1
.435: المرجع السابق، ص2
؛ فؤاد العمر، أخالق العمل وسلوك العاملین في الخدمة العامة، المعهد اإلسالمي للبحوث 62-61: یوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص:راجع3

، 1؛ أحمد یوسف، القیم اإلسالمیة في السلوك االقتصادي، دار الثقافة، القاهرة، ط23-22:، ص1999، 1والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، ط
.   101:، ص1990
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نموذج االقتصاد اإلسالمي األخالقي : )03(شكل رقم 

Source: Shifa Mohd Nor, Mehmet Asutay, Re-Considering CSR and Sustainability Identity of Islamic Banks in Malaysia: An Empirical
Analysis, Conference of Sustainable Growth and Inclusive Economic Development from an Islamic Perspective,

Qatar National Convention Center – Doha, Qatar, 19-21 December 2011, p.7.

نموذج االقتصاد اإلسالمي األخالقي، حیث یجمع هذا النموذج بین یتضح من خالل الشكل السابق
سم بها معظم األنشطة تتّ جب أن والتي یكل من مفهوم األخالق واألخالقیات القیم األخالقیة بما یعكسه

المحرك عدّ ، والتي تُ العقیدة واإلیمانمناالمستمدة أساسفي إطار من القواعد الشرعیة االقتصادیة، وذلك 
.   التقلیديعن نموذج االقتصاد الرئیس د الفارق جسِّ ، وتُ األخالقياالقتصادي األساس لهذا النموذج

:التي یقوم علیها االقتصاد اإلسالمياألخالقیة المبادئ -4
واكبة لمكارم باهتمام المصادر الشرعیة من خالل نصوصها التي جاءت مُ األخالقیة القیمتحظیلقد

فقهاء منإلى جانب إسهامات العدید، األخالق وداعیة لها في مختلف القضایا االجتماعیة واالقتصادیة
معامالتالنشاطات و المختلف التي تحكم المبادئعملوا على استخراج والذین، االقتصاد اإلسالميومفكري

: 1هذه المبادئمن أهمولعلّ یة،االقتصاد
یجمع االقتصاد اإلسالمي بین الملكیة الخاصة أو الملكیة الفردیة التي یقوم :المزدوجةالملكیةمبدأ-أ

مع تقییدها بالمصلحة العامة، والملكیة الجماعیة التي ُینادي بها االقتصاد علیها االقتصاد الرأسمالي
مع ربطها بتحقیق أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي؛االشتراكي
، ُیعتبر هذا المبدأ من القواعد األساسیة في االقتصاد اإلسالمي:المقیدةاالقتصادیةالحریةمبدأ-ب

الحقوق كالحریة في اختیار العمل الذي ُیناسبهم وطرق الكسب التي ُتریحهم وفي ذلك أن لألفراد مجموعة من 
إطار التملك الذي ُیفضلونه، لكن في حدود مبدأ االستخالف وفي حدود األحكام الشرعیة، وهذا ینفي مبدأ 

؛الحریة المطلقة لالقتصاد الرأس المالي ویتعارض تماما مع االقتصاد االشتراكي
احترام فللدولة سلطة اإللزام على األفراد والمجتمع في:الدولة في النشاط االقتصاديمبدأ تدخل -جـ

الضوابط الشرعیة التي تحكم مختلف النشاطات االقتصادیة والمعامالت المالیة؛   

- 67: مرجع سابق، صتقي الدین النبهاني،؛ 50- 44:، مرجع سابق، ص؛ علي السالوس31-30: ، مرجع سابق، صعبد الرحیم الساعاتي:راجع1

Paul MILS, John؛74 PRESLEY, Islamic Finance : Theory and Practice, palgrave macmillan, Great Briten,1st edit,1999, pp. 2- 4.

االقتصاد 
اإلسالمي 
األخالقي

یةاألخالقالقیم 
)أخالقیات+ أخالق(

األنشطة 
االقتصادیة

العقیدة
)اإلیمان(



مدخل للتعريف بمفهوم األخالقيات: المبحث األول...              مفـاهيم اقتصادية: الفصل األول

25

والتكافل االجتماعي أحد العدالة االجتماعیة عدّ إذ تُ :التكافل االجتماعيو مبدأ العدالة االجتماعیة -د
ق التوازن على نظام توزیع الثروة بما ُیحقِّ االجتماعیة تقومأهم أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي، فالعدالة 

عتبر التكافل االجتماعي تضامن متبادل بینهم مما ُیؤدِّي إلى وعدالة توزیع الثروات بین أفراد المجتمع، ویُ 
.األطراف، وهذا ما ُیعزز مظاهر الوحدة والتعاون والتضامن بین الجمیعتعمیم المصلحة بین جمیع 

هذه المبادئ هي ثوابت االقتصاد اإلسالمي والتي الشك أنها أظهرت القیم وتجدر اإلشارة هنا إلى أنّ 
د الضوابط األخرى التي تحكم االقتصااستنباط األخالقیة لهذا االقتصاد، ولكن باب االجتهاد قائم فیما یخص 

هو ةاإلسالمي وكذا أسالیب تطبیقها؛ وُیعد االلتزام بهذه المبادئ وٕارساء ما تم التنظیر له من قیم أخالقی
.التحدي الحقیقي الذي ُیواِجه ِصّحة قیام االقتصاد اإلسالمي

:االقتصاد اإلسالميفيالواجبة اإلرساء األخالقیاتنماذج خاصة من -5
والتي ُیمكن اعتبارها كمبادئ ألخالقیات األخالقیة سلوكیاتبالتوجد العدید من النماذج الخاصة

في ل اعمأخالقیات األأشمل من مبادئ اإلسالمي، وهي االقتصاد األعمال أو أخالقیات المؤسسة في
: 1أبرزهاولعل مناالقتصاد التقلیدي، 

مع في إدارة أعمال المؤسسة وما تستوجبه من تحمل للمسؤولیةالقدرةتعبِّر على و :األمانةو الحفظ-أ
جمیع األطراف المتعاملة مع المؤسسة؛ضرورة حمایة حقوق 

ویحث على اإلتحاد والتعاون في إنجاز أعمال المؤسسة؛ :العمل كفریق واحد-ب
وذلك من خالل العفو والرفق مع جمیع األطراف المتعاملة مع المؤسسة؛:حسن المعاملة-جـ
سیؤدي إلى ممارسة نشاطات المؤسسة صاف بالعدل واإلنصاف االتّ إذ أن :العدل واإلنصاف-هـ

بمسؤولیة أكبر وبما یضمن حقوق جمیع األطراف؛
الفكر االقتصادي اإلسالمي؛من األمور المهمة فيوهي : الكفاءة واإلتقان- و
.المؤسسةئومبادوذلك باالبتعاد عن كل ما یتناقض : احترام مهنة المؤسسة-ز

من على مجموعة أساسا تقوم التيمؤسسات التمویل اإلسالميمن أهماإلسالمیةالمصارف دُّ عتُ 
الشرعیة، ما جعلها تكتسب قیما أخالقیة وخصوصّیة عملّیة ُتمیِّزها عن المصارف المبادئ والضوابط 

.التقلیدیة
:التمویل اإلسالمي وعالقته بمفهوم األخالقیات-1

والذي بر التمویل اإلسالمي فرعا من فروع االقتصاد اإلسالمي،عتَ یُ : تعریف التمویل اإلسالمي-أ
إلى تسهیل المبادالت القائمة على النشاط االقتصادي الحقیقي بغرض االستهالك أو بصفة أساسیةیهدف 

حقق وظیفة مهمة في االقتصاد والمتعلقة بتسهیل وتشجیع المبادالت المولدة للقیمة االستثمار، وهو بذلك یُ 
.12-8: مرجع سابق، صصوریة بوطرفة،؛ 58-54: مرجع سابق، صسعید الغامدي،:راجع1

مفهوم األخالقیات في المصارف اإلسالمیة : ثانیا
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ر على أساسها العائد في التمویل اإلسالمي والذي  ربح على في شكل إما ینشكلیتخذالمضافة، والتي ُیبرَّ
نشاطا ربحیا دون أن یكون عدّ أجر على العمل، على عكس التمویل التقلیدي الذي یُ في شكل رأس المال أو 

له ارتباط مباشر بعملیة حقیقیة مولدة لقیمة مضافة، بل یكون متحیزا لصاحب رأس المال على صاحب 
.1العمل أو الجهد

انتقال ثروة عینیة كانت أم نقدیة، من أصحاب الفائض أنهعرَّف التمویل اإلسالمي علىیُ على العموم و 
؛ كما ُیعرَّف كذلك بأنه 2المالي إلى أصحاب العجز المالي الستغاللها وٕادارتها لقاء عائد تُقّره األحكام الشرعیة

وأحكامها مجموعة من المنتجات المالیة الُمتوافقة مع أصول الشریعة اإلسالمیة الكلیة ومقاصدها العامة "
لة . 3"الُمفصَّ
التمویل یرى بعض الخبراء التقلیدیین أنّ : اإلسالميالتمویل العالقة بین مفهوم األخالقیات و -ب
ویرى آخرون أّنه ُمكمِّل له، ویمیل آخرون إلى القول بأّن جزء من التمویل القائم على األخالقیاتاإلسالمي

على األخالقیات بحجة عدم مراعاته لبعض المعاییر األساسیة لهذا التمویل اإلسالمي بعید عن التمویل القائم 
العالقة بینهما عالقة تقاطع، ذلك أنه وحسب ما التمویل خاصة معاییر البیئة، لكن یرى البعض اآلخر أنّ 

االقتصاد اإلسالمي قائم بالدرجة األولى على القیم األخالقیة قبل أن یكون قائما على أنّ في السابقُذكر 
.4ألخالقیات، وهو الشيء نفسه الذي یقال عن التمویل اإلسالميا

نت فروع المعرفة التأسیسیة األولى إلى وهذا ما تؤّكده مؤلفات أعالم الفقه والفكر اإلسالمي والتي كوّ 
من جانب المصادر الشرعیة حول ما یجب أن تقوم علیه المعامالت المالیة اإلسالمیة من قیم أخالقیة، ولعلّ 

ا كتاب الكسب لمحمد الشیباني وكتاب الخراج للقاضي أبو یوسف، وكتاب األموال ألبي عبید القاسم، أهمه
.5...وكتاب أحكام السوق لیحیى بن عمر

افي السنوات األخیرة اإلسالمي التمویل صناعة ت شهد:أهم مؤسسات التمویل اإلسالمي-جـ
وعلى ،عدد المؤسساتاألصول و وحجم التوسع الجغرافيعلى المستوى اإلقلیمي والدولي من حیث كبیرا 

من حجم صناعة التمویل العالمي، إّال أنها ُتشّكل منظومة متكاملة من %1الرغم من أنها ال تمثل سوى
وتتصدر قائمة مؤسسات هذه،حیث مؤسسات ومنتجات التمویل الُمؤهلة لتحقیق متطلبات التنمیة الشاملة

على حساب باقي المؤسسات األخرى كمؤسسات التمویل األصغر %80بنسبة میة المصارف اإلسالالصناعة 

.85-83: سامي السویلم، مرجع سابق، ص1
.12:، ص1998، 2جدة، طالبنك اإلسالمي للتنمیة، والتدریب،للبحوثمنذر قحف، مفهوم التمویل في االقتصاد اإلسالمي، المعهد اإلسالمي 2
.101:، ص2008، 2االقتصاد اإلسالمي، جدة، ع: اإلسالمي في فرنسا، مجلة جامعة الملك عبد العزیزعبد الرزاق بلعباس، التمویل 3
.453-451: عبد الرزاق بلعباس، التمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیات، مرجع سابق، ص4
، 2008جویلیة 5-1لي في أوروبا، الدورة الثامنة عشر للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، دبلن، في التعامل المامصطفى أوغلو، المبادئ األخالقیة5

. 6-5: ص
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االستثمار وصنادیق التأمین التكافلي وشركات رأس المال الُمخاطرشركات ومؤسسات التمویل التأجیري و 
.1...ورأس المالوالصنادیق الوقفیة وأسواق الصكوك

:التعریف بالمصارف اإلسالمیة-2
األوائل سلمون كان المُ لقد ): 12ق-8ق(نشأة األعمال المصرفیة في ظل الحضارة اإلسالمیة -أ

: 2من أهم تلك األعمال ما یلي، ولعلّ ى باألعمال المصرفیةسمَّ ق علیها الحقا ما یُ طلِ مارسون أعماال أُ یُ 
صلى اهللا  -"األمینالرسول "كان الناس یضعون أموالهم عند :أعمال مصرفیة في مجال اإلیداع-

" الزبیر بن العوام"وهذا مثال عن ودائع األمانات، كما كان الصحابي حفاظا علیها من الضیاع-عليه و سلم
، ولهذا یضمنهایل القرض ال الودیعة فیستثمرها و سبیقبل الودائع، وكان ُیفّضل أخذها على -رضي اهللا عنه-

ُیعتبر الزبیر أول ُمؤتَمن بالمفهوم الحدیث والذي قدم خدمة خاصة بالودائع الجاریة، كما كان له خمسة عشر 
" الكوفة"بمقرین و" البصرة"بإحدى عشر مقرا و" المدینة"مقرا لممارسة أعماله المصرفیة هذه، موزعة على 

درهما، بینما بلغت 2200000نت علیه عند وفاته بمقر أیضا، وقد بلغ مجموع األموال التي كا" مصر"بمقر و
؛درهما، وهو مبلغ كبیر وفقا لمقاییس القدرة الشرائیة للدرهم خالل تلك الفترة50000000ثروته أكثر من 
عملیات اإلقراضبمكة المجتمع العربي أفراد مارسلقد :أعمال مصرفیة في مجال االستثمار-

المقیمین هناك، كما عرفوا أسلوب التمویل بالمضاربة من خالل تمویل الصفقات فیما بینهم وكذا مع الیهود
التجاریة مقابل ربح معین، ومع مجيء اإلسالم تم منع الربا إلى جانب المعامالت األخرى كالغرر واالحتكار 

؛ ...جارة والّسلم، وتم اإلبقاء على المضاربة مع بعض المعامالت األخرى كالبیع والرهن واإل...والبیوع الفاسدة
؛...ُعرف التعامل ببعض أنواع صكوك التمویل كصكوك البضائع وصكوك الطعامكما

ُمصارفة العمالت، حیث أرشد فترِ في هذا المجال عُ :أعمال مصرفیة في مجال الخدمات-
معامالت البیع والشراء تجار المدینة إلى آلیة صرف الدینار والدرهم، على أن تتم - صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

لفة وفي بأسعار یومهما مع القبض قبل افتراق الُمتصارفین، وظهر آنذاك متخصصون في صرف النقود المخت
، وتم كذلك إنشاء مدارس الصیرفة خاصة بتدریس أحكام الصرف لمن یرید "الجهابذة"المحاسبة وكانوا یسمون 

عمال التحویل المالي ولعل من أهم ما ُیشار إلیه ممارسة مهنة الصیرفة؛ كما ُعرف في هذا المجال أ
یأخذ الدراهم بمكة ثم یكتب ألخیه مصعب بن الزبیر الذي كان - رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن الزبیرتحویالت

، غایر لتلك التي بها أموالهمجار من الحصول على أموالهم في بلد مُ ن التُّ مكَّ ما في العراق فیأخذونها منه، 
بین التجار والصیارفة، والذین " غرفة المقاصة"وُتشیر بعض النصوص التاریخیة إلى وجود ما یسمى حالیا 

" ُمتخصص في تمویل مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة، وتقوم على أساس المشاركة في عرف شركة رأس المال المخاطر بأنها وسیط ماليت
". الربح والخسارة

 َأومنافعأوأعیانملكیةفيشائعةحصصاً تمثلالقیمةمتساویةوثائق"اإلسالمیة بأنها الصكوكالمالیة اإلسالمیةوالمراجعة للمؤسساتالمحاسبةفت هیئةرَّ ع
".أجلهمنأصدرتفیمااستخدامهاوبدءاالكتتاببابوقفلالصكوكقیمةتحصیلوذلك بعدخاص،استثمارينشاطأومعین،مشروعموجوداتفيأوخدمات

.11-10: ، صمرجع سابقبین التنظیر والتطبیق، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي1
.12-6: ، ص1996، 1؛ الغریب ناصر، أصول المصرفیة اإلسالمیة وقضایا التشغیل، أبوللو، القاهرة، ط35-21:السابق، صالمرجع: راجع2
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كانوا یجتمعون في أوقات معینة لتسویة الحسابات بینهم؛ هذا وقد ُعِرف في هذا المجال كذلك تداول األوراق 
.  المالیة والمتعلقة بالّصك والسَّفتجة ورقاع الصیارفة

تاریخ إحیاء العمل المصرفي اإلسالمي إلى محاوالت العودة إلى عودی: اإلسالمیةالمصارفأة نش-ب
من أبرز ما أشارت إلیه البحوث والدراسات تلك التعامل بصیغ التمویل اإلسالمي خالل القرن العشرین، ولعلّ 

العشرین، واختیار التعامل بصیغة الدعوة إلى فتح مصرف یتوافق والقواعد الشرعیة بالجزائر أواخر القرن
العشرین، وكذا إنشاء مؤسسة تقوم التمویل بالمشاركة المتناقصة بالسودان في عشرینیات وثالثینیات القرن

على تحصیل الودائع وٕاقراضها إلى المزارعین المحتاجین دون عائد بالباكستان في أربعینیات القرن العشرین، 
عرفتها مالیزیا في خمسینیات القرن العشرین والتي كانت تعمل دون فائدة، إضافة إلى صنادیق االدخار التي

، 1962على مستواها بغرض استثمار مدخرات الراغبین في الحج سنة " طابوج حجي"ثم ظهور صندوق 
الذي یعود تأسیسه إلى أحمد، و 1963سنةمصربإسالمي مصرفحاولة إلنشاء لتظهر بعد ذلك أول مُ 

تم إنشاء بنك ناصر االجتماعي كأول 1971سنةفي ؛ و "هلیةالدق"بمحافظة "میت غمر"في مدینة النجار
في و لكا للدولة، كان مُ و إعطاء و أ/ وینص في قانون إنشائه على عدم التعامل بفائدة مصرفیة، أخذا مصرف

تنشیط حركة التنمیة تم إنشاء البنك اإلسالمي للتنمیة في جدة بالسعودیة كبنك دولي، هدفه 1975سنة
1975سنةفي و ع التجارة بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي؛ یتشجاالقتصادیة واالجتماعیة و 

ذي یعتبره البعض البدایة بي اإلسالمي الّ بنك دُ و هإسالمي بالمعنى الحدیث، و اري ـتجمصرفتم إنشاء أول 
ستوى مختلف الدول اإلسالمیة على مُ لمصارف د ذلك إنشاء ااإلسالمیة، لیتوالى بعلمصارفالحقیقة لمیالد ا

.1وغیر اإلسالمیةاإلسالمیة 
:اإلسالمیة في الشكل التاليمصارفتطور الو مكن إظهار مراحل نشأة یُ على العموم و 

" معاملة مالیة یمنح فیها شخص أو نائبه هي السفتجة ... مكتوبا من المحرر إلى الصیارفة بدفع مبلغ من النقود لحاملهالصك هو وثیقة تتضمن أمرا
هي قطع یكتب علیها، وتعني تعهدات مكتوبة بدفع مبالغ مفردها رقعة و رقاع الصیارفة ...قرضا آلخر في بلد لیوفیه المقترض او نائبه في بلد آخر

بین التنظیر والتطبیق: البنك اإلسالمي النموذجي، وألكثر تفصیل یمكن الرجوع إلى كتاب "أو في موعد محدد للمستفید أو لحامله نقدیة عند الطلب 
. والذي اقتبسنا منه هذه التعاریفلمؤلفه عبد الحلیم غربي،

")1932 -1996(:ید من المناصب األخرى، یلقب برائد المصارف اإلسالمیة أو هو باحث في االقتصاد اإلسالمي وأستاذ اقتصاد سابق، كما تقلد العد
3على تطبیق تجربة بنوك االدخار المحلیة األلمانیة بمصر ولكن بدون فوائد وقد دامت التجربة 1963أبو البنوك اإلسالمیة، حیث عمل بدایة سنة 

".سنوات
یل اإلسالمي، دار هومة، فارس مسدور، التمو ؛ 61: ، صمرجع سابقبین التنظیر والتطبیق، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي: راجع1

عن بعض البنوك دراسة تطبیقیة: تقییم ظاهرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة اإلسالمیة؛ مصطفى محمد مصطفى،84: ، ص2007، 1طالجزائر،
.  23-22: ، ص2006، مصر،ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األمریكیة المفتوحة بالقاهرة، رسالةالسعودیة
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اإلسالمیةمصارفتطور ال: )04(شكل رقم 

تطور الصناعة وآفاق الُمستقبل، ندوة الخدمات المالیة وٕادارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة، : البنوك اإلسالمیةعز الدین خوجة، : راجع:المصدر
.64:، صمرجع سابقبین التنظیر والتطبیق، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي؛ 2010أفریل 20-18جامعة سطیف، الجزائر،

منذ سنة من حیث مراحل تأسیسها ونموها العددي تطور المصارف اإلسالمیة ل الشكل السابقمثِّ یُ 
لمصارف التقلیدیة إلیه اخول دعرف العالم اإلسالمي یظهر من خالله أنّ ؛ حیث2015إلى غایة سنة 1950

،منذ عشرینیات القرن العشرینیةالمناداة بضرورة تأسیس مصارف إسالمفي حین بدأت ،1850منذ سنة 
مرحلةالهذه الفترةتشكلقد و ، 1970إلى غایة 1950منذ سنة بدأت تظهر بوادرها بشكل فعلي والتي 

إال أنها لم تستمر أو أنه ال ،بعض التجارب العملیةتخللها والتي اإلسالمیة المصارف لتأسیس تمهیدیة ال
بعض التجارب العملیة لهذه لالفعليتأسیسالمرحلةلتبدأبشكلها المنظم؛ مصارف إسالمیة یمكن اعتبارها

هذه تأسیس توسع ؛ من ثم1980والتي وصل عددها إلى سبعة مصارف مع حلول سنة ،المصارف
، وشكلت هذه المرحلة ما 1990إلى حوالي تسعون مصرفا مع حلول سنة عددهاوالتي وصلالمصارف قلیال 

غیر اإلسالمیة الدول یسمى بمرحلة االنطالق؛ بعدها بدأت المصارف اإلسالمیة تنتشر في الدول اإلسالمیة و 
في إطار ما تم تسمیته بمرحلة االنتشار؛ 2000مصرفا مع حلول سنة 180حتى وصل عددها إلى حوالي 

عددها في مختلف الدول خاصة بعد األزمة المالیة العالمیة لسنة وزاد االهتمام بهذه المصارف اجر وبعدها 
عرفت المصارف اإلسالمیة وبعدها؛2010مع حلول سنة مصرفا450، حیث وصل عددها إلى حوالي 2008

أكثر ما لعلّ و ، 2015مع حلول سنة مصرفا إسالمیا800ع أن یصل عددها إلى حوالي توقّ نموا سریعا ویُ 
. هامختلف جوانبعلى مستوىهو عملیة التقویم مرحلةالهتحتاج إلیه هذه المصارف في هذ

أنه یوجد تعریف إالّ لقد وردت تعاریف عدیدة للمصارف اإلسالمیة، : اإلسالمیةالمصارفتعریف -جـ
تلتزم بكل القیم اإلسالمیة، و مل في إطار الشریعة تعأجهزة تستهدف التنمیة، و "ها على أنَّ فها عرّ شامل یُ 

هي أجهزة تصحیح وظیفة المال في المجتمع، و تسعى إلىتي جاءت بها الشرائع السماویة، و األخالقیة ال

1850195019701980199020002010

دخول المصارف 
التقلیدیة في العالم 

اإلسالمي
التمهیدیةالمرحلة 

التأسیس
االنطالق

االنتشار
التنظیم

التقویم

2015

التقویمالتنظیماالنتشاراالنطالقالتأسیس

197019801990200020102015

790180450800
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تنمویة عامالت، و من وظائف في تسییر المُ مصارفبه البما تقوم تنمویة اجتماعیة مالیة، من حیث أنها تقوم 
تقوم بتوظیف أموالها بأرشد وتستهدف تحقیق التنمیة فیه، و ع،من حیث أنها تضع نفسها في خدمة المجتم

ا إلى التنمیة الذاتیة ممارستهها تقصد في عملها و ة من حیث أنَّ واجتماعیَّ ،ق النفع للمجتمعحقّ بل بما یُ السُّ 
علىتنمیة أموالهم، بما یعود علیهم و في تهمعاونَ مُ وعلى االدخار و تدریبهم على ترشید اإلنفاقلألفراد و 

لدعوة إلى أداء كافل بین أفراد المجتمع باالمصلحة، هذا فضال عن اإلسهام في تحقیق التَّ فع و المجتمع بالنَّ 
.1"ٕانفاقها في مصارفها الشرعیةالزكاة وجمعها و 

مصارفالمشاركة، مصارفف أیضا بعرَ اإلسالمیة تُ مصارفالتجدر اإلشارة إلى أنّ و هذا،
هناك من ؛ و 2مصارف ال ربویة، مصارف بال فوائدوت التمویل، دور المال، المضاربة، شركات االستثمار، بی

القائمة مصارفالتجاریة للمصارفعدم استعمال تسمیة الل فضّ التجاریة، لذلك یُ لمصارفیها أیضا باسمّ یُ 
.التقلیدیةواستبدالها بلفظ المصارفعلى النظام التقلیدي 

یعود الفضل في طرح النموذج األّولي : المفكرون المؤسسون لنموذج المصارف اإلسالمیة-د
"باألعالم المؤسسین"وهم ما یسمون ،للمصارف اإلسالمیة إلى مجموعة من المفكرین في االقتصاد اإلسالمي

: ره الجدول التاليما ُیظههم؛ ولعل من أبرز 3الذین دعوا إلى تأسیسها وبادروا بأفكارهم وتصوراتهم وبحوثهم
المفكرون المؤسسون لنموذج المصارف اإلسالمیةتصنیف :)03(جدول رقم 

دورهبحثهالمؤسِّس 

محمد عزیر- 1
إطار البنوك الّالربویة-)باكستان(

)1955(

 1951یعد هذا الكتاب تفصیال للمقال الذي نشره سنة ،
، كأساس "المضارب یضارب"وقدم من خالله نموذج 

. لعمل المصارف اإلسالمیة، وله الّریادة في ذلك

محمد عبد اهللا العربي- 2
المعامالت المصرفیة المعاصرة ورأي اإلسالم فیها-)مصر(

)1965(

واتضح فیه قّدم هذا البحث لمجمع البحوث اإلسالمیة
هیكل مصرف ال یعمل بالفائدة الربویة، من خالل 

، ثم "المضاربة الشرعیة"في إطار الوساطة المالیة
تحول هذا البحث إلى كتاب یحمل رؤیته التفصیلیة 

المعامالت "تحت عنوان 1966العملیة أصدره سنة 
". المصرفیة المعاصرة والنظریة اإلسالمیة

محمد باقر الصدر- 3
)العراق(

ربوي في اإلسالم- البنك الالَّ
)1968(

 أصل هذا الكتاب هو دراسة مقدمة للجنة التحضیریة
لتأسیس بیت التمویل الكویتي، وقد قدم من خالله 

. الهیكل التنظیمي للبنك الالربوي

محمد نجاة اهللا صدیقي- 4
)الھند(

بنوك بال فوائد-
)1969(

 وقدم من خالله تحول 1958بدأ في تألیفه منذ سنة ،
. النظام المصرفي بالكامل إلى نظام إسالمي

عیسى عبده- 5
)مصر(

بنوك بال فوائد-
)1970(

 ساهم من خالله في تأسیس بنك دبي اإلسالمي وبیت
.التمویل الكویتي

، مؤسسة آل البیت، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، 1جالتنمیة من منظور إسالمي، ندوة أحمد النجار، دور البنوك اإلسالمیة في التنمیة، 1
:عبد الحلیم غربي، مصادر واستخدامات األموال في بنوك المشاركة: عننقال، 117: ، ص1991جویلیة 12-9المؤسسة اإلسالمیة للتربیة والثقافة، 

.67-66: مرجع سابق، صعلى ضوء تجربتها المصرفیة والمحاسبیة،
.65: جع سابق، صمر على ضوء تجربتها المصرفیة والمحاسبیة،:عبد الحلیم غربي، مصادر واستخدامات األموال في بنوك المشاركة2
.52: ، صمرجع سابقبین التنظیر والتطبیق، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي3
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أحمد عبد العزیز النجار- 6
)مصر(

بنوك بال فوائد كإستراتیجیة للتنمیة-
)1972(

 خالله أفكاره المتعلقة بكیفیة تحقیق التنمیة صاغ من
في الدول النامیة عامة واإلسالمیة خاصة من خالل 
تغییر السلوك االدخاري للمدخر الصغیر والسلوك 

بنوك االدخار "االستثماري للمستثمر، وطبقه في تجربة 
.التي ال تتعامل بالفائدة الربویة" المحلیة

.52-47: ، صمرجع سابقبین التنظیر والتطبیق، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي:راجع: المصدر

یظهر من خالل الجدول السابق أهم المفكرین المؤسسین للنموذج األولي للمصارف اإلسالمیة، وقد 
ستة في" تطبیقبین التنظیر وال: البنك اإلسالمي النموذجي"حول حصرهم الباحث عبد الحلیم غربي في كتابه 

ویتعلق األمر بكل من محمد عبد اهللا العربي وعیسى عبده وأحمد عبد العزیز مصرهم منمنثالثةمفكرین 
النجار، إلى جانب كل من محمد عزیر بالباكستان ومحمد باقر الصدر من العراق ومحمد نجاة اهللا صدیقي 

بنات األولیة التي ُأسِّست علیها هذهاللّ هؤالء المفكرین من الهند، وقد شكلت أفكار وبحوث ومؤلفات
.  المصارف
لقد قامت المصارف اإلسالمیة في بدایة : في فكر المؤسِّسینالمصارف اإلسالمیةصائخص-هـ

المفكرون المؤسسون لها على مجموعة من الخصائص، والتي ساهمت في إبراز القیم رهنشأتها ووفقا لما سطّ 
االجتماعیة والقیم األخالقیة لهذه المصارف حتى تكون البدیل األفضل عن المصارف التقلیدیة، ولعّل من أهم 

:1هذه الخصائص ما یلي
المضاربة وتوظیفها على استالم األموال وفقا لعقد أساسعلى عمل المصارف اإلسالمیةقیام-

في الربح والخسارة؛مشاركةأساس صیغ المضاربة والمشاركة وغیرها من الصیغ التي تقوم على ال
اعتناء المصارف اإلسالمیة بمقاصد الشریعة اإلسالمیة في المال كهدف أساسي، وتسعى من -

األغراض ذات الطابع االجتماعي؛خاللها إلى تحقیق التنمیة والتوزیع األمثل للثروة مع تبني بعض 
ابتعاد المصارف اإلسالمیة عن صیغ البیوع والتي ینتج عنها توسع في المداینات وما ینجرّ -

عنها من مخاطر وآثار سلبیة على األفراد والمجتمع؛
اعتبار المصارف اإلسالمیة كجزء من اإلصالحات االجتماعیة واالقتصادیة، والتي تهدف إلى -

اإلعادة التدریجیة للنظام اإلسالمي في المجتمعات اإلسالمیة؛ 
اهتمام المصارف اإلسالمیة بدورها االجتماعي، من خالل اعتنائها بالزكاة وعملها على -

.هتمامها بالمناطق الریفیةتخصیص صندوق للرعایة االجتماعیة وا
: التي تقوم علیها المصارف اإلسالمیةاألخالقیةالمبادئ -3

في الفكر والفقه بها األموال تإن القیم األخالقیة للمصارف اإلسالمیة مستمدة من األهمیة التي حض
مجموعة من لها ُسّطرت ولّما كانت هي أساس معامالت المصارف اإلسالمیة، فقد االقتصادي اإلسالمي،

.55: ، صالمرجع السابق1
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ر الغایة من وجودها كبدیل لو یة، فر المصهاالقیم األخالقیة لتكون المبادئ التي تقوم علیها ممارسات تُبرِّ
:1ما یلياألخالقیة لقیممن أهم هذه اولعلّ المالیة، للمصارف التقلیدیة في إطار القواعد الشرعیة للمعامالت

معامالت المصارف اإلسالمیة عدم التعامل بالفائدة أخذا فاألصل في : عدم التعامل بالفائدة الربویة-أ
من إقرار العائد ألصحاب المشاریع ذات القیمة وما في ذلك ،ربط التمویل بأصول حقیقیةمع أو إعطاء/و

؛...اكتساب األموال بغیر جهد وكذا منع استغالل المدینینمنعالمضافة و 
بتجنب إلغاء المترتبة عن تعطیل المال وتجمیده والمتعلقةضرار األتجاوزمن ثم :عدم االكتناز-ب

منافع االدخار الذي له دور كبیر في المجتمع، وكذا تجنب حبس األموال التي تؤدي إلى ندرتها في السوق، 
؛...فقراء من هذه األموال كالزكاةباإلضافة إلى عدم إلغاء حقوق ال

الغرر مبني على اإلغراء والخداع والذي یتسبب في ذلك أنّ : وجوب االبتعاد عن معامالت الغرر-جـ
حجم الربح الذي سیكون قبول األفراد للمخاطر العالیة والتي ستؤدي للهالك بنسبة كبیرة بسبب إغرائهم بكبر

؛2وكذا تجنب تدمیر الثرواتألكل أموال الغیر بالباطلمنعه تجنب مع قلة احتماله، وفي 
والتي قامت على أساسها "مِ رْ الغُ بِ مُ نْ الغُ "وذلك التزاما بالقاعدة الفقهیة :في الربح والخسارةالمشاركة-د

المصارف اإلسالمیة بدایة، فمن یرید تحقیق ربح البد من تحمُِّله الخسارة، وما في ذلك من تحقیق للعدالة 
؛م التقلیديوالمساواة بین أصحاب األموال وأصحاب الجهود وٕاعطاء البدیل عن النظا

األموال في المشاریع التي تعود بالنفع ُیشترط استغاللإذ : مشروعیة النشاط االقتصادي الممول-ه
.ذلك من حفظ للدین والنفس والعقل والمال والنسلوما فيعلى أفراد المجتمع، 

: المصارف اإلسالمیةفيالواجبة اإلرساء األخالقیاتنماذج خاصة من -4
من القیم األخالقیة التي ُتعّد بمثابة أخالقیات العمل في المصارف اإلسالمیة، ولعّل من توجد مجموعة 

: 3أهمها
وفقا لما تنص علیه الشروط، فیتم حفظ ودائع المتعاملینمظاهرها مثال في تتجلى و :األمانة-أ

استغالل الودائع المخصصة لالستثمار، دون استثمار الودائع النقدیة التي تندرج ضمن حسابات االئتمان، 

Nodira Akhmed KHODJAEVA et؛457: عبد الرزاق بلعباس، التمویل اإلسالمي بین األخالق واألخالقیات، مرجع سابق، ص:راجع1 al., op.cit,

p.12؛ الطیب داودي، لعبیدي مهاوات، أخالقیات 34-21: ، ص1990، 1، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طاإلسالمیةمحمد بوجالل، البنوك ؛
- 20ئر، في تحقیق التنمیة المستدامة، جامعة البلیدة، الجزا) الزكاة والوقف(مؤتمر دور التمویل اإلسالمي غیر الربحي اإلسالمي، االقتصادالتمویل في 

. 8-2: ، ص2013ماي 21
 ما كان فیه احتمال الخسارة أكبر من أو یساوي احتمال الربح وال تخرج المعاملة عن حیز الغرر إال إذا كان الغالب علیها هو الربح"الغرر هو" ،

.قتبسنا منه هذا التعریفوللمزید من التفصیل یمكن الرجوع إلى كتاب أصول التمویل اإلسالمي لمؤلفه سامي السویلم، والذي ا
.159؛ 155: سامي السویلم، مرجع سابق، ص2
علي الندوي، األخالق وأثرها في فقه المعامالت واالقتصاد، حوار األربعاء، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة : راجع3

؛ سعید أدیكنلي، االلتزام بالقیم األخالقیة في المؤسسات المالیة 396-384: ، ص2012-2011الملك عبد العزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة،
یة، سوریة،اإلسالمیة، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیة، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالم

. 28-27: ، ص2013، أوت 15ع
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باإلضافة إلى ضرورة االلتزام باألمانة في صیغ البیوع مع ما تستدعیه من ضرورة توفیر السلعة كما تم 
؛ق بصیغ المرابحة والسلم واإلستصناع وكذا اإلجارةخاصة ما تعلّ وصفها واالتفاق علیها في عقد التمویل،

ویظهر ذلك مثال من خالل تلبیة حاجات أصحاب المصالح في المصارف اإلسالمیة من : العدالة-ب
أصحاب الملكیة أو أصحاب حسابات االستثمار أو العاملین فیها أو المتعاملین معها بما یعود بالنفع على 

؛ساواة بین حقوق جمیع األطرافالجمیع وبالم
اإلمهال في حق المدین غیر المماطل إذا أصیب من خاللمثال وصور السماحة تظهر : السماحة-د

؛بإفالس مؤقت دون فرض غرامات مالیة علیه، والعفو عنه في حالة اإلفالس الدائم
یترتب عنه من توفیر لألموال من دون لعل من أبرز صور اإلحسان القرض الحسن وما: اإلحسان-هـ

...زیادة في أصل المال الُمقرض، وكذا الربح في حدود االستحقاق
:نموذج عن میثاق األخالق في المصارف اإلسالمیة-5

المؤسسات المالیة اإلسالمیةن المصارف اإلسالمیة وباقيیبفیما في إطار البحث عن تعزیز التعاون 
نموذجا عن میثاق األخالق المهنیة للمؤسسات المالیة وكذا تطویر المبادئ األخالقیة لها، اقترح أنور الفزیع

حیث حدد معاییر خاصة بتنظیم العالقة بین الجهات الرقابیة أورد فیها ؛عامة والمصارف اإلسالمیة خاصة
مثال ضرورة إلتزام هذه المؤسسات بما یصدر عن الجهات الرقابیة لمختلف الدول وكذا اإللتزام بالمواثیق 

العمل وحدد كذلك المعاییر التي تُنّظم العالقة بین هذه المؤسسات ك،الصادرة عن الهیئات المحلیة والدولیة
كما ،بینها بالطرق الودیة-إن وجدت- مثال على تبادل الخبرات الفنیة في كافة المجاالت وفض المنازعات 

حدد معاییر خاصة بتنظیم العالقة بینها وبین هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة كالتعهد مثال بتعیین عدد كاف 
هذا وقد حدد المعاییر التي تنظم العالقة بین یة،ا األخذ بتوصیات المجامع الفقهمن المراقبین الشرعیین وكذ

، وأیضا المودعین ووجوب تهالمتعلقة بهذه المؤسسات سواء المجتمع وضرورة تنمیأصحاب المصالحمختلف 
واإلعتماد مواردها البشریةحمایة مصالحهم، وكذا المتعاملین معها والمساواة في منح الخدمات، باإلضافة إلى 

.  1...أخالقهمفي انتقائهم على 
: المصرفیة اإلیجابیة كنموذج آخر عن العمل المصرفي القائم على القیم األخالقیة-6

المصرفیة اإلسالمیة الوحیدة التي ألغت القاعدة الرأسمالیة عدّ ال تُ :التعریف بالمصرفیة اإلیجابیة-أ
مرة أخرى ةالمصرفیة اإلیجابیقیام مصارف من دون فائدة، بل أثبتتعلى عدم تنصالتي غیر األخالقیة و 

، لتكون بذلك نموذجا آخر لقیام العمل المصرفي دون التمویل دون الحاجة إلى فائدة مصرفیةإتاحةإمكانیة 
. الفائدة الربویة إلى جانب المصرفیة اإلسالمیة

" ة العمل الدولیة بجنیف في سویسرامالقانون الخاص في جامعة الكویت وعضو ومقرر لجنة الخبراء القانونیین في منظأستاذ".
.]2012/ 12/ 21:لوحظ في[، www.iefpedia.com: ، في الموقع اإللكتروني5-2: ، میثاق األخالق المهنیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، صالفزیعأنور1
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السعودي ااستحدثهُتعتَبر فكرة المصرفیة اإلیجابیة أسلوبا مبتكرا في المعامالت المالیة والمصرفیة، ذإ
بدأ تطبیقها بشكل جزئي في منتصف التسعینات تحت تسمیة و منذ منتصف الثمانینات، ریاض الربیعة

العربیة المملكةببنوك تقلیدیة ثالثة في اتطبیقهو " المصرفیة اإلیجابیة"الخروج بتسمیة یتم تسهیالت خاصة، ل
.يالبنك األهلي التجار والبنك العربي الوطني و مالیة وهي مجموعة سامبا ال1993منذ سنة السعودیة 

بأنها طریقة للتعامل المصرفي دون فوائد سواء في اإلیداع أو ةوعلى العموم ُتعّرف المصرفیة اإلیجابی
.1في االقتراض، ودخل المصرف یكون عمولة من نسبة المبیعات المحققة لرجال األعمال من المودعین

ومبدأ عمل المصرفیة اإلیجابیة یقوم ابتداء على إیداع ودائع من قبل رجال األعمال في مصارف 
أو في مصارف خاصة بها، مع تنازلهم عن الفوائد -ویمكن تطبیقها على المصارف اإلسالمیة كذلك-تقلیدیة 

األعمال أوالئك، حسب التي ستقدمها لهم هذه المصارف شرط أن تقوم بإقراضها دون فوائد إلى عمالء رجال
السلع ما تحدده تلك المصارف، ویلتزم رجال األعمال بدفع عمولة كنسبة محددة من الربح المحقق لهم من 

التي تم شراؤها من قبل العمالء، لیكون بذلك دخل المصارف من المودع صاحب الرصید الموجب والمنتجات
.2تسمیة المصرفیة اإلیجابیةولیس من المقترض صاحب الرصید السالب ومن هنا جاءت 

:المصرفیة اإلیجابیة في الشكل المواليمبدأ عملویمكن توضیح 
مبدأ عمل المصرفیة اإلیجابیة:)05(شكل رقم 

.من إعداد الطالبة: المصدر

" ل على شهادة السعوديهو رجل أعمال ، ونال 1977في الهندسة الكهربائیة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة سنة لیسانس، تحصَّ
، شغل العدید من المناصب 1980شهادة الماجستیر في إدارة األعمال تخصص تمویل من جامعة كارولینا الشمالیة بالوالیات المتحدة األمریكیة سنة 

".وهو اآلن نائب رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة السعودیة ألنابیب الصلب
.7-5: ، ص2012، 1طبعة الرجاء، السعودیة، طریاض الربیعة، المصرفیة اإلیجابیة، م1
.17-15: المرجع السابق، ص2

اقراضإیداع

تقدیم قروض من إیداعات دفع عموالت على إیداعاتهم
رجال األعمال دون فوائد

سلع ومنتجات رجال األعمال باألموال ءشرا
المقترضة من المصرف دون فوائد

عمالء رجال األعمال
رفاالمص

)ةخاص/ةإسالمی/ةتقلیدی(  رجال األعمال



مدخل للتعريف بمفهوم األخالقيات: المبحث األول...              مفـاهيم اقتصادية: الفصل األول

35

والذي یربط العالقة بین ثالثة أطراف سابق مبدأ عمل المصرفیة اإلیجابیة یتضح من خالل الشكل ال
في رجال األعمال وعمالئهم والمصارف سواء كانت تقلیدیة أو إسالمیة أو خاصة بهذا یتمثلونأساسیة 

حیث تبدأ العالقة بإیداع رجال األعمال أموال لدى هذه المصارف دون تلقیهم لفوائد النموذج المصرفي؛
ه المصارف بإقراضها لعمالء رجال األعمال والذین هم بحاجة مصرفیة على إیداعاتهم، شرط أن تقوم هذ

مبالغ القروض ذاتها إرجاعالذین یقومون بدورهم ب، و هؤالءلشراء سلع أو منتجات خاصة من رجال األعمال
، من العمالءهذه المصارف مبالغ القروض ذاتها دون فوائدبذلك تسترد دون فوائد عند آجال االستحقاق، ل
.للسلع والمنتجاتمبیعاتهمعلىرباح األمن نسبة كوتقبض عموالت من رجال األعمال 

بمجموعة من القیم یتمیز نموذج المصرفیة اإلیجابیة :مصرفیة اإلیجابیةللالقیم األخالقیة -ب
التكالیف ، من ثم تقلیل ربویةتوفیر قروض لهم دون فوائد على أفراد المجتمع في األخالقیة، والتي تظهر 
تزید من تكلفة المنتج ومساعدتهم على االدخار، إضافة أینهذه الفائدةسببها التي تعلى المستهلك األخیر و 

إلى تقلیل التضخم بانخفاض أسعار السلع والخدمات والتي ستكون سعر الفائدة فیها صفرا، وكذا تقلیل 
قیة واالئتمان في المدفوعات خاصة وأن الناس المشاكل الخاصة بدفع اإلیجارات، باإلضافة إلى زیادة المصدا

في مصرفالوقت الحاضر، وهذه الثقة ُتوفِّرها المصرفیة اإلیجابیة لتدخل الفي ال یثقون في الدفع النقدي 
إضافة إلى السماحة مع العمالء المقترضین في حالة تخلفهم عن السداد في المواعید ، هذا تنفیذ العقود

على تظهر القیم األخالقیة للمصرفیة اإلیجابیة كما؛رض فوائد وغرامات التأخیرف، من خالل عدمالمحددة
بالفوائد مصارفالدورة االقتصادیة نتیجة لعدم تقید النشاط و ه نشاطةزیادمن خالل االقتصاد الوطني 

وارتباطها بالطلب على السلع والخدمات، وتوافرها على أدوات لمواجهة الغالء أو الكساد، إضافة إلى حلها 
في القطاع ة، وكذا إتاحتها إلیجاد فرص عمل كثیر حول التعامل مع المصارف التقلیدیةلإلشكال القائم 

االقتراض دون فوائد لتنفیذ مشاریع وبرامج ، باإلضافة إلى إمكانیتها في توفیر ألفراد المجتمعالمصرفي 
.  1یةذات جدوى ومردودحكومیة 

.92- 89؛ 82-80: المرجع السابق، ص1
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:ینالتالیینض ضمن هذا المبحث إلى المطلبسنتعرَّ 

هنظرا لما لحق، خالل السنوات األخیرةالتي برزت في االقتصاد التقلیدي ُتعتبر الحوكمة أحد المفاهیم 
ما ،الفساد اإلداري والماليكالعولمة و قضایاالالعدید من فیها تمن أزمات اقتصادیة وانهیارات مالیة ساهم

منهاو المؤسسات االقتصادیة والمالیة مختلف علىتعزیز الرقابةلآلیات عن ضرورة البحثاستدعى 
.بما یساعد على تنظیم العالقة بین مختلف أصحاب المصالح فیها،مصارف التقلیدیةال

ومدرائها، ریهالمسیِّ الممارسات غیر األخالقیةبفي االقتصاد التقلیدي حوكمة المؤسسات تارتبط
والمؤسسات بمختلف الدول استدعى ضرورة توجه مااالقتصاد والمجتمع ككل، على هاانعكست أضرار ف

. الحوكمةتبني مفهوم نحو أنواعها 
:التقلیديياالقتصادالفكر ي فاتالمؤسسحوكمة تعریفنشأة و-1

بها قیادة ُعنيَ التي و )Kubernan(" كوبارنون"الكلمة الیونانیة ة إلىمَ كَ وْ الحَ مصطلحتعود جذور 
والتي استعملت بنفس المعنى أوائل )Gubarnare(" وبارنارج"الباخرة الحربیة أو الدبابة، والكلمة الالتینیة 

مصطلح الوهو)Gouvernance(كلمة ب1478باللغة الفرنسیة سنة توقد ظهر هذا القرن الرابع عشر، 
ستعمل كمرادف لمصطلح الُحُكوَمة، إّال أّنه تم تُ تفن أو طریقة الحكم وكانا، وُعني بهالمستعمل حالیا

هذا، ین تجدد ذلك في بدایة التسعینات؛ من اللغة الفرنسیة القدیمة إلى حترَ بِ تُ واعْ ااالستغناء على استعماله
وهو منذ القرن السادس عشر)Gouvernance(بكلمة في اللغة اإلنجلیزیة مصطلح الحوكمة كما ظهر 

.1حالیا كذلكالمصطلح المتداول 
فكر جذورها إلى عود تفكذلك بحوكمة الشركات أو حوكمة المنشآتعرف ما یُ أوالمؤسسات حوكمة أما 

والتي ،1776منذ سنة علیها والسیطرةالمؤسسات ضرورة الفصل بین ملكیة ، وما أشار إلیه من "آدم سمیث"

- 146:، ص2011- 2010دراسة تطبیقیة مقارنة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة سطیف، : شوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة1

147.

حوكمةمدخل للتعریف بمفهوم ال: الثانيالمبحث 

ي وفي المصارف التقلیدیةالحوكمة في االقتصاد التقلیدمفهوم : المطلب األول

في االقتصاد التقلیديالمؤسسات مفهوم حوكمة : أوال

الحوكمة في االقتصاد التقلیدي وفي المصارف مفهوم :المطلب األول-
؛التقلیدیة

الحوكمة في االقتصاد اإلسالمي وفي المصارف مفهوم :المطلب الثاني-
.اإلسالمیة
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والتي جاءت لحمایة مصالح المساهمین في المؤسسات من الوكالةاألولى لطرح نظریةمن البوادرُتعدّ 
ذان أعادا طرح اإلشكالیة واللّ ،"مینز"و" بارل"عند بهذه النظریة د االهتمام یتجدإلى حین ، تجاوزات مسیریها

ظهر لی؛1976سنة"جانسن"و"میكلین"والتي طورها ،1932في سنةالمتعلقة بفصل الملكیة عن اإلدارة
Comité CadburyCadbury(" لجنة كادبوري"إصدار تقریرمعالفعلي بهذا المفهوماالهتمام بعد ذلك 

Commitee/(، في سنة "بورصة لندن لألوراق المالیة"و"الیةس التقاریر الملمج"والتي تم تعیینها من قبل
هدف التغلب على مشاكل كبیرة من الحیل ب،"المؤسساتاألبعاد المالیة لحوكمة"تحت عنوان 1992

.1أنحاء العالم منذ أواخر الثمانینات وبدایة التسعیناتفي قطاع المؤسسات في جمیعحدثتواإلخفاقات التي 
دول كأزمة عرفها االقتصاد العالميتزامنا مع األزمات التيحوكمة المؤسسات تزاید االهتمام بثم 

بسبب الفضائح وكذا االنهیارات المالیة والمحاسبیة لكبریات الشركات ؛)1998-1997(جنوب شرق آسیا 
أزمة ثم ؛)Enron("إنرون"شركة الطاقة األمریكیة برزهامن أولعلّ ،التي عرفتهاواألخالقیةواإلداریة المالیة 

االجتماعیةآثارهازال تال تيوال2008سنة خاللمن أزمة مالیة عالمیة فتهخلّ وما 2007الرهن العقاري لسنة 
وما تبعها من حریة انتقال العولمة إلى یعود سببها الرئیس، هذه األزمات التي إلى الیوماالقتصادیة قائمةو 

معظم دول العالم، ما ُیصعِّب عملیة ربطتو مستنتجت عنها مخاطر مالیة واقتصادیة،رؤوس األموال
.إدارتها والرقابة علیها

ومة للداللة على كُ تم استنباطها من الحُ في الّلغة العربیة،طلح مستحدثمصُتعتبر الحوكمةھذا، و
كم لبیان السیطرة على كمة لبیان التوجیه واإلرشاد، والحُ أخرى كالحِ معاناالنضباط والسیطرة، كما تتضمن 

أخالقیة واجتماعیة، كام لبیان ضرورة العودة إلى قیم تِ یود، وكذا االحْ األمور باستعمال مختلف الضوابط والق
.2حاكم لبیان طلب العدالة عند حدوث انحراف أو تالعبباإلضافة إلى التَّ 

"وهو الُموّكل شخصا آخر وهو الوكیل النجاز شخص بموجبهالتي تحكم أطراف الوكالة، وعالقة الوكالة هي عقد ُیشغِّل القانونیةعتمد على العالقات ت
بالمالكین، ویخوله ذلك صالحیة اتخاذ القرارات، وعلى ذلك ینظر إلى المؤسسة على أنها مجموعة من عالقات الوكالة كعالقة اإلدارة أعمال لصالحه

لصاحبها عمر المشهداني والتي " حوكمة الشركات ودورها في تخفیض مشاكل نظریة الوكالة"ن الرجوع إلى دراسة مكِ ، یُ ..."ینعالقة اإلدارة بالعامل
.اقتبسنا منها هذا التعریف

")Adolf Augustus Berle) (1895-1971(و)Gardiner Means) (1896-1988(: ،الشركة "اشتهرا بنشرهما لكتاب اقتصادیان وأستاذان جامعیان أمریكیان
".1932سنة )The Modern Corporation and Private Proparty("الحدیثة والملكیة الخاصة

")William H.Meckling) (1922-1998(و)Michael Jensen) (1939-ُعرفا بكتاباتهما في مجال ان،أمریكیوأستاذان جامعیان انهما اقتصادی)یومنا هذا
".1976والتي نشراها سنة )Theory of the firm(" نظریة الشركة"االقتصاد والمالیة واشتهرا بورقتهما البحثیة المشتركة حول 

20-19جامعة الشلف، الجزائر،مؤتمر دور الحوكمة في تفعیل أداء المؤسسات واالقتصادیات، ، دور الحوكمة في إدارة المخاطر،رشید دریس: راجع1

: Nadia SELLAMI, Convergence entre les institutions de gouvernance publique et privée؛210: ، ص2013نوفمبر Rôle des Systèmes Nationaux

de Gouvernance: Cas des pays du Maghreb : Tunisie – Algérie – Maroc, thèse de doctorat non publiée, Université Bordeaux 4, France, 2012,
p.29; Rim BOUSSAADA, L’impact de la gouvernance bancaire et de la relation bancaire sur le risque de crédit : Cas des banques tunisiennes,

thèse de doctorat non publiée, Université Bordeaux 4, France, 2012, p.28.
نوح فروجي، دور التدقیق الداخلي كآلیة لتطبیق الحوكمة في إضافة قیمة للمؤسسة االقتصادیة، مؤتمر دور الحوكمة في تفعیل أداء محمد علون، 2

. 123: ، ص2013نوفمبر 20-19جزائر، ت واالقتصادیات، جامعة الشلف، الالمؤسسا
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Corporate(لحوكمة هي الترجمة لمصطلحوعموما، فا Gouvernance(، ها أسلوب ممارسة بأنّ ُتعّرفو
ممارسة تم من خاللهایعلى أنها الوسیلة التي 1992سنة عّرفها البنك الدوليكما ،سلطات اإلدارة الرشیدة

ثم زا بذلك على البعد االجتماعي لها، ركِّ للتنمیة، مُ ةالسلطة في إدارة الموارد االقتصادیة واالجتماعیة الالزم
نه العناصر المتعلقة بالقطاع العام واألطر القانونیة والذي ضمّ 1994خالل سنة لها أضاف البعد السیاسي 

.1والمعلومات والشفافیةللتنمیة والمشاركة والمساءلة 
حیث ؛في الفكر االقتصادي التقلیديلهاعدیدة قد وردت تعاریففأما بالنسبة لحوكمة المؤسسات

OCDE(عّرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة : Organisation de Coopération et de

Développement Economiques ( العالقةمع تنظیم،المؤسساتعلى أنها نظام یتم من خالله توجیه وٕادارة
أدوات تحقیقها و آلیات أهداف المؤسسات و د حدّ تُ كما ،...المساهمینو مجلس اإلدارة من هابین مختلف أطراف

؛األداءوالوصول إلى األهداف المسطرة تحت مسمى كفاءة الرشید لمواردها لباالستغالمراقبتها، بما یسمح 
التي تحكم مختلف المؤسسات في إطارها ،قواعد األعمال والرقابةمن مجموعة على أّنهاف كذلكعرّ كما تُ 

یر ف أیضا على أنها مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تهدف إلى تحقیق السّ وُتعرّ ؛الزمني والمكاني
.2بكل القواعد القانونیة والوظیفیةاء وعلى درایةالحسن للمؤسسات، مع توجیه مسیریها لیكونوا أكفّ 

، والتي باستعمال مختلف األدواتالمؤسساتراقب به دار وتُ النظام الذي تُ فحوكمة المؤسسات إذن هي 
.باستغالل مواردها وتحقیق أهدافها، بما یسمح أصحاب مصالحهام وتوجیه العالقات بین یتنظإلى ىتسع

:في االقتصاد التقلیدياتمبادئ حوكمة المؤسس-2
الموافقة تّم التيمبادئالمجموعة من 1998في سنة منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة رتسطّ 

على حوكمة الر لقیاس جودة اها كمعیتستخدموامختلف الدول بها حیث اعترفت، 1999سنة منذهاعلی
بمشاركة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وبنك التسویات الدولیة مراجعتهاتمّ وقد ، هامؤسساتمستوى 

وعلى ؛20043سنةفي لُیعَلن عنها2002وذلك منذ سنة ولجنة بازل والمنظمة الدولیة لهیئات األوراق المالیة، 
:4العموم یمكن إبراز أهم هذه المبادئ في العناصر التالیة

وفعالیة وكفاءة األسواق التأكید على شفافیةمن خالل وذلك : ضمان إطار فعال لحوكمة المؤسسات- أ
؛وكذا توزیع المسؤولیات بین السلطات اإلشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیة،القانونمعتماشیها و 

دراسة اقتصادیة تقییمیة حول الجزائر، مجلة بحوث اقتصادیة : الحوكمة وثنائیة التحول نحو اقتصاد السزق وتفشي الفسادعبد القادر خلیل،: راجع1
عمر شرقي، دور وأهمیة الحوكمة في ؛100:، ص2009، 46عربیة، الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ع

.3: ، ص2009أكتوبر 21- 20صرفي، ملتقى األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، الجزائر، استقرار النظام الم
.148- 147: ، مرجع سابق، صدراسة تطبیقیة مقارنة: الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیةشوقي بورقبة،2
المؤسسیة في المصارف الفلسطینیة وفقا لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ومبادئ لجنة بازلفكري جوده، مدى تطبیق مبادئ الحوكمة 3

.24: ، ص2008رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین، ،دراسة حالة بنك فلسطین: للرقابة المصرفیة
,Farouk EL-KHAROUF؛32- 26: المرجع السابق، ص: راجع4 Corporate governance in banking organisations, the arabe bank review, Union of

Arab Banks, vol.2, N°.1, April 2000, pp.54- 55..
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ضمن إطار الحوكمة أنْ ینبغي:ألصحاب حقوق الملكیةحقوق المساهمین والوظائف الرئیسیة-ب
؛وتیسیر ذلكالمساهمینحقوق ر الحمایة لوفَّ تُ 

جمیع المساهمین المعاملة العادلة بینب في إطار الحوكمة یترتّ :المعاملة المتساویة للمساهمین-جـ
على تعویض في حالة ولمساهم، مع إتاحة الفرصة لهم بالتساوي في الحصأو أقل دون تمییز بین أكبر 

؛لحقوقهمحدوث انتهاكات
وفقا االعتراف بحقوق أصحاب المصالحضمن إطار الحوكمةنیتعیّ :دور أصحاب المصالح-د
؛، مع تشجیع التعاون بینهم إلنشاء الثروة وٕایجاد فرص العمل واستدامة الشركات السلیمة مالیاللقانون

في إطار الحوكمة ضمان القیام باإلفصاح السلیم والصحیح وفي الوقت ینبغي :اإلفصاح والشفافیة-هـ
؛ةحوكممدى التزامها بالوحقوق الملكیة فیها و اتالمناسب للمركز المالي واألداء المالي للمؤسس

توافر دلیل استراتیجي خاص بالمراقبة یترتب ضمن إطار الحوكمة:مسؤولیات مجلس اإلدارة-ز
.ومجلس اإلدارة، مع مساءلة المجلس أمام المؤسسة والمساهمینالفعالة لإلدارة التنفیذیة 

:في االقتصاد التقلیديخالقیات بمفهوم األحوكمة المفهوم عالقة-3
من ابدء، الحوكمة یجد أنها تقوم على قیم أخالقیة وسلوكیات أخالقیةمفهومأن المتأمِّل في الواقع

الفساد من ،المؤسسات ومسیریهاقبل من أخالقیة السلوكیاتمن یهاوما دفع إلهاأسباب التوجه نحو تطبیق
، ...نالمساهمیوالتمییز بینوالتالعب في التصریح واإلبالغ عن األوضاع المالیة للمؤسسات المالي واإلداري

،القیم والسلوكیات األخالقیةمجموعة من على في أساسها التي ترتكز و الحوكمةمبادئصیاغة وصوال إلى 
وكذا الشفافیة في ،ق ذلك من عدالةحقّ وما یُ المصالح ألصحابالمنفعةبالتوازن في تحقیق االلتزاممن حیث

باإلضافة إلى مساءلة ،ثقة في معامالت هذه المؤسساتللتعزیز أمانة و تقدیم المعلومات وما یؤدي ذلك من 
، لذلك یمكن ...على مستواهامصالحضمان ألصحاب الشفافیة و من االقائمین على هذه المؤسسات وما فیه

.همة لتجسید األخالقیات على مستوى مختلف المؤسساتماآللیات الاعتبار الحوكمة أحد
: في تطبیق مفهوم حوكمة المؤسساتالدول غیر اإلسالمیةبعض عن مبادرات خاصة نماذج -4

فتح الحوار الجدي حول في مملكة المتحدة األولى للمبادرات المن أهم " لجنة كادبوري"عتبر تقریریُ 
والذي خرج بمجموعة من )Rutterman Report(" تقریر روترمان"1993في سنة جاء ثم الحوكمة، 
عن نظم الرقابة الداخلیة المطبقة فیها، عرضقیام المؤسسات المدرجة في البورصة تقدیمأبرزها،التوصیات

Greenbury(" تقریر جرینبوري"1995في سنةبعد ذلك ظهر و  Report( بما یحصل علیه أعضاء اهتمالذي و
تتخصص لت، وخرج بتوصیات مفادها ضرورة إنشاء لجنة المكافآت من مزایا ومكافآالمؤسساتمجالس إدارة 

" الرمز الموحد" عرف بـما یُ 1998ظهر في سنة ثم مراجعة وتقییم أسس تحدید هذه المكافآت، في
)Combined Cod( منصبح بذلك كوثیقة مطلوبة التقاریر السابقة، لیُ جمع مختلف توصیات والذي

لتضم 2003هذا وقد تم تعدیل هذه الوثیقة في سنة في بورصة لندن لألوراق المالیة،المقیدة المؤسسات 
، فقد بادر صندوق ة؛ أما على مستوى الوالیات المتحدة األمریكیالمؤسساتأفضل ممارسات حوكمة 
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أواخر الثمانینات، وفي سنة منذهبإصدار مجموعة من المبادئ لتطبیقأین قام وم مفههذا الالمعاشات بتبني 
" لجنة تحقیق تریدواي"في إعداد القوائم بإصدار تقریرقامت اللجنة الوطنیة الخاصة باالنحرافات1987

)Treadway Commission(ضرورة تطبیق مبادئ الحوكمة لمنع أهمها،والذي خرج بمجموعة من التوصیات
من خالل تعزیز الرقابة الداخلیة والمراجعة وذلك ،حاالت الغش والتالعب في القوائم المالیة للمؤسسات

)Sarbanes Oxley Act(" قانون ساربینز أوكسلي"إصدار بالوالیات المتحدة األمریكیةقامت كما الخارجیة، 

تلتزم بها لقامت بورصة نیویورك بإصدار قواعد جدیدة خاصة وقدمحاربة الفساد المالي واإلداري، هذا ل
.1المؤسسات المقیدة في البورصة

: في تطبیق مفهوم حوكمة المؤسساتبعض الدول اإلسالمیةمبادرات نماذج خاصة عن -5
ول اإلسالمیة المبادرة لتطبیق مفهوم الحوكمة، حیث طلبت من صندوق النقد أولى الدّ منمصرعدّ تُ 
ع ، ما شجّ %62وقد خرج بنسبةبتطبیق مبادئ الحوكمةمؤسساتها تقییم مدى التزام 2001في سنة الدولي 
یهتم لإنشاء مركز المدیرین وكذا إصدار العدید من القوانین والتعلیمات حول تطبیق الحوكمة،علىمصر 

عقد المنتدى اإلقلیمي الثاني لحوكمة 2004في سنة تم بتدریب الشركات والمؤسسات على تطبیقها؛ كما
اإلفصاح نیتحس:ایقیالشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر حوكمة"الشركات بلبنان تحت شعار 

منتدى سنوي على القیام بإنشاء ضرورة مجموعة من التوصیات مفادها بتقریر حمل وقد خرج، "یةوالشفاف
تكوین مجموعة عمل وطنیة لحوكمة الشركات المؤسسات و لتنفیذ مبادئ حوكمة ،المستویین القومي واإلقلیمي

والمراجعةالمحاسبةومعاییرالشركاتحوكمةوقواعدمبادئتبنيمع ضرورة ،الدول المشاركةعلى مستوى
؛ كما الحوكمةتفعیل حولتشریعات من السلسلة 2006في سنة يالسعودالمال سوق وقد أصدر هذا ؛الدولیة

؛ إدراج قانون ممارسات اإلدارة السلیمة ألعضاء السوق2006ة خالل سنة سوریالبادرت هیئة األوراق المالیة 
في الترتیب الدولي هاتراجع2007وبالنسبة للجزائر فقد أشار تقریر منظمة الشفافیة الدولیة الصادر بسنة 

.  2المرتبة التاسعة والتسعینُصنِّفت ضمنأین،مدى تطبیق مبادئ حوكمة المؤسساتوالخاص ب

المؤسسات االقتصادیة فقط بل امتد لیشمل مستوى مفهوم الحوكمة على االهتمام بلم یقتصر 
المصارفإصدار مبادئ أخرى تتوافق وخصوصیة هذه ضرورة ما استدعىكذلك، المصارف التقلیدیة 

.  التقلیدیة
:تعریف حوكمة المصارف التقلیدیة-1

مع اإلشارة : كمال بوعظم، عبد السالم زایدي، حوكمة الشركات ودورها في التقلیل من عملیات التضلیل في األسواق المالیة والحد من وقوع األزمات1
، 2009وفمبر ن19-18ملتقى الحوكمة وأخالقیات األعمال في المؤسسات، جامعة عنابة، الجزائر، إلى واقع حوكمة الشركات في بیئة األعمال الدولیة، 

.52-51: ص
. 53-52: المرجع السابق، ص2

مفهوم حوكمة المصارف التقلیدیة: ثانیا
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بنك التسویات الدولیة حوكمة المصارفعّرفإّن لحوكمة المصارف التقلیدیة تعاریف عدیدة؛ حیث 
، والتي ُتحدِّد دورها في على أّنها األدوات التي ُتدار بها المصارف من خالل مجالس اإلدارة واإلدارات العلیا

أصحاب المصالح، مع االلتزام بالعمل باقي كیفیة وضع أهداف هذه المصارف وحمایة حقوق المساهمین و 
مجموعةعلى أنهافت كذلكرِّ كما عُ ؛1وفقا للقوانین والنظم السائدة وبما یضمن حمایة مصالح المودعین

اإلدارةمجلسإلیهایستندالتي،السلیمةاألسالیبتحدیدفيالمستخدمةوالمعلوماتالتنظیمیةوالهیاكلالنظم
دورمع تحدید،ةالمصارف التقلیدیقبلمنالمنفذةوالعملیاتاإلستراتیجیاتجمیعإدارةفيالتنفیذیةواإلدارة

لمؤسساتواالهیئاتبینفیماالعالقةوكذا تحدید،لهاالتنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلسوحقوقومسئولیات
2.األخرىالمصالحأصحابو المصارفو المساهمینبینماالعالقةإلىباإلضافةلهذه المصارف،التابعة

باستعمال مختلف المصارفهذه إذن هي النظام الذي ُتدار وُتراقب به التقلیدیة لمصارففحوكمة ا
، بما یسمح باستغالل مواردها أصحاب المصالح فیهاإلى تنظیم وتوجیه العالقات بین ىاألدوات، والتي تسع

.وتحقیق أهدافها
:المصارف التقلیدیةحوكمةأهمیة-2

ة دّ شِ و هذه المصارف لاالئتمانیةمن الطبیعة انطالقا الحوكمة في المصارف التقلیدیة تظهر أهمیة
خاصة مع ما تنظیم أكبررقابة و من إدارة و ذلك ستدعیه یوما ،ارتباطها بالنظام المالي واالقتصادي ككلّ 

تعدد عمالئها ویظهر ذلك جلیا من خالل؛یشهده االقتصاد العالمي من أزمات وانهیارات ومخاطر وتطورات
للدولة الواحدة أو على مستوى مجموع سواء وارتباطاتها بالعدید من األفراد والمؤسسات االقتصادیة والمالیة

بعضها یتمّثلالتي و المؤسسات مختلفة عن باقي خصائص بین ، إلى جانب طبیعة أعمالها التي تجمعالدول
غموض األصول المصرفیة السیما منها القروض والتي یصعب المراقبة علیها مما یزید من احتمال في 

من %90حوالي والتي تتمیز بارتفاع نسبة الدیون، ذلك أنّ خصوصیة میزانیة المصارفالتالعب فیها، وكذا 
مسؤولیة المحافظة على حقوق عامل الثقة وكذا أصول البنك یتم تمویلها من أموال المودعین، من ثم ارتفاع 

ل قلِّ ، مما یُ الناتج عن نظام التأمین على الودائعو مصارفللمشكلة الخطر األخالقي إضافة إلى المودعین،
.3...ذلك لصالحهمنو قد ینتهز الذینو المساهمین رقابتهم على لحوافز المودعین من 

:2008قبل وبعد األزمة المالیة العالمیة لسنة مبادئ حوكمة المصارف التقلیدیة-3

مجلة اقتصادیات شمال ،حالة دول شمال إفریقیا: عبد الرزاق حبار، االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي1
.  80:، ص7،2011إفریقیا، الجزائر، جامعة الشلف، ع

:في الموقع اإللكتروني، 7: إرشادات الحوكمة في البنوك طبقا ألفضل الممارسات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة، صوآخرون،یوسف محمد 2
www.gtegypt.org ،]28/01/2012: لوحظ في .[

-Rim BOUSSAADA, op.cit, p.38؛153-152: طبیقیة مقارنة، مرجع سابق، صدراسة ت: شوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة: راجع3

]; Hamid: 02/10/2013[Saw inwww.jbs.uk:from the websitep.6,,orporate governance and banking regulationC; Alexander KERN,34
MEHRAN et al., Corporate governance and banks: what have we learned from the financial crisis? p.3, from the website:

[ Saw in: 02/10/2013],www.newyorkfed.org.
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"لجنة بازل"توّلت:2008قبل األزمة المالیة العالمیة لسنة مبادئ حوكمة المصارف التقلیدیة-أ

وكذا في 2005قامت بتعدیلها في سنة ثم ، 1999حوكمة المصارف التقلیدیة منذ سنة عن إرشاداتصدارإ
Enhancing"عنوانتحتمن مبادئ حوكمة المصارف التقلیدیة لةوخرجت بنسخة معدّ ، 2006سنة 

Corporate Governance for Banking Organisations"12نت المبادئ التالیةتضمّ وقد؛:
مفهوم لواضًحافهمایحملونلمناصبهمینلِ ؤهّ مُ اإلدارةمجلسأعضاءیكونأنْ یجب-

؛في المصارفالسلیمة لهاممارسةالعلىمع قدرتهم ،الحوكمة
ومتابعتها العملیة للمصارفالقیمو اإلستراتیجیةاألهدافعلىاإلدارةمجلسیوافقأنْ یجب-

؛مع األخذ في عین االعتبار مصالح المساهمین والمودعینقها، طبّ اإلدارة التنفیذیة تُ من خالل التأكد من أنّ 
في المصارف، سواء لهم اتوالمحاسباتللمسئولیواضحةحدودا أن یضعاإلدارةمجلسعلى-

؛فیهالمختلف الموظفین أو التنفیذیةأو لإلدارة 
معومفاهیم لدى اإلدارة التنفیذیة تتماشىمبادئ وجودأن یتأكد من اإلدارةمجلسعلىیجب-

؛استراتیجیاتسیاسات و من سالمجلما سّطره 
اإلقرار وكذا بالرقابة الداخلیة والخارجیة م هتتأن مصارفللاإلدارةمجلسیترتب على -

؛صارفماللهذه للموقف المالي وفقا التأكد من مطابقة القوائم المالیة الُمعّدة مع ، المصارفعلى باستقاللهما 
األجور والمكافآت وكذا حوافز أعضاء اإلدارة العلیاموافقةمنالتأكداإلدارةمجلسعلى-

؛على المدى الطویلوأهداف واستراتیجیات المصارفلثقافةواإلدارة التنفیذیة 
یعطي اإلفصاح صورة واضحة عن أعمال المصارف مع التزام الشفافیة في ذلك؛ أنیجب-
یجب على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا مراعاة تطبیق الحوكمة في المصارف بما -

. یسمح من تفادي مخاطر السمعة علیها
ى إخفاقأدّ قد ل:2008بعد األزمة المالیة العالمیة لسنة مبادئ حوكمة المصارف التقلیدیة-ب

األزمة المالیة العالمیة خالل تفاقم األوضاع فيتسببتالمصارف التقلیدیة في تطبیق مبادئ الحوكمة، والتي 
إصدار وثیقة بالمبادئ السابقة مع إضافة مبادئ أخرى، وذلك في بالتوسع، إلى قیام لجنة بازل 2008لسنة 
:3من أبرزها ما یلي، ولعلّ طبیقهامن أجل تعزیز ت2010في شهر أكتوبر من سنة جدیدة 

"الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا، المملكة المتحدة، : بعد اتفاق محافظو المصارف المركزیة للدول العشرة التالیة1974دولیة أنشأت سنة لجنةهي
التي انعقدت فیها؛ وتهدف هذه السویسریة" بازل"نسبة إلى مدینة االسمفرنسا، إیطالیا، هولندا، السوید، سویسرا، لوكسمبورغ، الیابان؛ سمیت بهذا 

. "إلى تعزیز الرقابة على مختلف المصارف في ظل التغیرات المصرفیة العالمیةاللجنة أساسا 
,Mridushi SWARUP؛86: ، مرجع سابق، صعبد الرزاق حبار: راجع1 Corporate governance in the banking  sector, International Journal of

Management & Business Studies, online journal, vol.1, N° 2, June 2011, p.78.
,Farouk EL-KHAROUF؛37: فكري جودة، مرجع سابق، ص: راجع2 op.cit, p.55- 56.
ت واالقتصادیات، جامعة مؤتمر دور الحوكمة في تفعیل أداء المؤسسادور لجنة بازل في إرساء وتعزیز الحوكمة في القطاع المصرفي، مریم یونهي، 3

.  60-57: ص،2013نوفمبر 20-19جزائر، الشلف، ال
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والتي لس اإلدارة االمسؤولیات العامة لمجهذا اإلطارفي د دِّ حُ :ممارسات مجلس اإلدارة-
الرقابة واإلشراف على اإلدارة العلیا، إذ في تهمللمسؤولیة الكاملة عن المصارف وكذا مسؤولیهمنت تحّملتضمّ 

على المدى ا هیترتب علیهم اعتماد ومراقبة اإلستراتیجیات العامة لقطاع أعمال المصارف مع احترام مصالح
للمخاطر وقدرتها على إدارتها بكفاءة، وكذا الموافقة واإلشراف ها ضواألخذ بعین االعتبار حاالت تعرّ ،الطویل

فق علیها تّ سیاسات المُ في إطار الإدارة هذه المخاطر مععلى تنفیذ المصارف الستراتیجیات المخاطر الكلیة، 
لس االت أعضاء مجؤهِّ مُ ضمن هذا اإلطار كذلك د دِّ حُ و نظام الرقابة الداخلیة ونظام التعویض؛ إلى باإلضافة

ضرورة التأهیل ألعضاء مجالس اإلدارة عن طریق التدریب المالئم لمراكزهم، وكذا والتي ضّمتاإلدارة
د كذلك في هذا دِّ مع قدرتهم على اتخاذ القرارات السلیمة والموضوعیة؛ وحُ لمفهوم الحوكمةماستیعابهضرورة 

مع ضرورة المراجعة ،المتعلقة بتطبیق الحوكمة وتحدید أدوارها في ذلكدارةاإللس ااإلطار ممارسات مج
من هذا اإلطار هیاكل المجموعة أین د أیضا ضِ دِّ الدوریة لها لضمان التحسین المستمر في تطبیقها؛ كما حُ 

ة، مع تتحمل مجالس اإلدارة للمصارف األم كامل المسؤولیة عن وجود المعاییر الكافیة لباقي المجموع
.ضرورة التأكد من وجود سیاسات وآلیات الحوكمة المالئمة لهیكل ونشاط ومخاطر المجموعة ككلّ 

وائمة أعمال أكد من مُ بالتّ العلیااتاإلدار قیامضرورة د في هذا اإلطاردِّ حُ و :اإلدارة العلیا-
وذلك ،مساهماتها في التطبیق السلیم للحوكمةرة من قبل مجالس اإلدارة وكذا سطّ المُ المصارف لالستراتیجیات

.تحت إشراف مجالسهاف علیهاشرِ على الممارسات المصرفیة التي تُ من خالل توفیر الرقابة الكافیة 
المرتبطة بتفعیل تحدید اإلجراءات بعض في هذا اإلطار تم تحدید:إدارة المخاطر والضوابط-

المصارف، وكذا تحدید احتیاجات رأس المال على أثرهاتقییمها وقیاس مع المخاطر الرئیسیة للمصارف 
ضرورةمعتقییم القرارات المتعلقة بقبول مخاطر معینة وٕاجراءات التخفیف من مخاطر أخرى، و قابلة لها، المُ 

وتطویر ضرورة مراقبة هذه المخاطر ؛ كما ُحدِّد في هذا اإلطار تقدیم التقاریر المتعلقة بكّل هذه اإلجراءات
االستخدام األمثل ضرورة كذلك ضمن هذا اإلطار ددِّ إدارتها مع ضرورة وجود نظام اتصال داخلي حولها؛ وحُ 

.على تحدید مشاكل الحوكمة وٕادارة المخاطرهالهیئات الرقابة والمراجعة، مع تعزیز قدرات
ضرورة اإلشراف علىمنبما یجب على مجالس اإلدارةوارتبط هذا اإلطار:التعویضاتنظام -

ق بها، مع ضرورة استقاللیة األعضاء المشاركین في تشغیل وتصمیم هذا وما یتعلّ تصمیم نظام التعویضات 
.ینفموظِّ للبما فیه من مالئمة التعویضاتوكذا إلمامهم بجمیع الترتیبات المتعلقة بذلك النظام،

على مجالس اإلدارة من ضرورة بما یترتبق هذا اإلطاروتعلّ :هیاكل الشركات المعقدة-
موائمتها إنشائها علىراعاة في المُ مع ، ت واضحة إلنشاء الهیاكل الجدیدةالمصادقة على سیاسات واستراتیجیا

من ضعف في الشفافیة والمخاطر ب عنهاللمعاییر المعمول بها، وكذا التعّرف على المخاطر التي قد یترتّ 
ق هذا اإلطار ى مدى تأثیر هذه المخاطر على القدرة في إدارتها؛ كما تعلّ باإلضافة إلى التعرف علالتشغیلیة، 

وتحدید هذه الهیاكل الجدیدةمالئمة للموافقة على نشاطات كذلك بضرورة توافر البنك على استراتیجیات
مع ضمان مالئمة الممارسات العملیة لها باألهداف المسطرة لها، وكذا التأكد من سهولة الغرض منها، 
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مع ضرورة نقل التقاریر ،بها بالنسبة لمقرها الرئیسيالحصول على كافة المعلومات والمخاطر المتعلقة 
.وكذلك خضوع هذه األنشطة للمراجعة الداخلیة والخارجیة،المرتبطة بها بشكل مناسب لمجالس اإلدارة

ما یجب أن تكون علیه حوكمة المصارف من ن هذا اإلطاروتضمّ :اإلفصاح والشفافیة-
جل توفیر المعلومات والبیانات أوذلك من شفافیة للمساهمین والمودعین فیها وكذا المشاركین في السوق،

.الضروریة لتقییم مدى فعالیة مجالس اإلدارة واإلدارات العلیا للمصارف

المشاكل األخالقیةوكذا قتصادیة من األزمات االالتقلیلإلىُتؤدِّي حوكمة المصارف التقلیدیة 
الدول نحو یة، وهو ما أّدى إلى تزاید اتجاهأنظمته المالیة واالقتصادمختلف لالقتصاد التقلیدي و االجتماعیةو 

.اجههاوَ التي تُ تبني هذا المفهوم، من خالل مجموعة من المبادرات على الرغم من المشاكل التطبیقیة
:تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیةآثار-1

ظام المصرفي والمالي ومنه نّ على الإیجابیة نتائج و ة آثار عدّ بتحقیق حوكمة المصارف التقلیدیةسمح ت
:1فیما یليهاإظهار أهمّ مكن االقتصادي، ویُ 
الدول؛ثمّ ومنالمصارفواجههاتُ التيواإلداريالماليالفسادالتقلیل من مظاهر-
حقوق حمایةضمان الرقابة على مختلف المستویات في المصارف مما یزید من وجود-

؛التقلیدیةأعمال وممارسات المصارفمع إضفاء عامل الثّقة علىالمستثمرینو المودعین والمساهمین
؛االقتصادي للمصارفو االجتماعي والمالياألداءمستوىرفع-
فرص التمویل مع منیزیدمما،المالیةالقوائمفيزاهةوالنّ والوضوحوالدقةالشفافیةاإلفصاح و -

؛انخفاض تكالیف االستثمار واستقرار أسواق المال
القوانینإطارفيرفاالمصنشاطاتوتنفیذتحقیقللةؤهَّ مُ ةیإدار لسامجعلىالحصول-

؛المعمول بها وبما ُیراعي القیم األخالقیة ومصالح المجتمع
.المصرفیة وتقلیل االنهیارات المالیةالمخاطرتخفیض-

:حوكمة المصارف التقلیدیةتطبیق محددات-2
على مدى یتوقفوضعه من مبادئ فقط، وٕانما بما تمّ المصارف التقلیدیة حوكمة ال یرتبط نجاح

.المحدداتمن في ظل تكامل مجموعة هاتطبیق
:في الشكل التاليعلى العموم یمكن إظهار أهم هذه المحددات و 

دراسة تطبیقیة على قطاع : إبراهیم نسمان، دور إدارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة؛84: ، مرجع سابق، صحبارعبد الرزاق: راجع1
. 20: ، ص2009المصارف العاملة في فلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین،

تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیةنماذج عن مبادرات دولیة في محددات و آثار و : ثالثا
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أهم محددات تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیة:)06(شكل رقم 

،؛ عبد الرزاق حبار، مرجع سابق153:صدراسة تطبیقیة مقارنة، مرجع سابق، : شوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة:راجع: المصدر
.83-82: ص

بین هاز فیمیّ حیث نُ ؛ محددات تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیةیتضح من خالل الشكل السابق أهم 
ومجالس اإلدارة واإلدارات التنفیذیة والمراقبین الداخلیین وغیرهم من المساهمینفيتتمثلو ،ةیداخلداتمحدّ 

محددات خارجیةباإلضافة إلى في اتخاذ القرارات على المستوى الداخلي للمصارف،ةاألطراف المساهم
من القوانین التنظیمیة لألسواق وكفاءة القطاع المالي وتوفیر ،بالمناخ العام لالستثمارتتعلق أساساتيوال
املة في أسواق رأس المؤسسات العوكفاءة القطاع المالي والمراقبین الخارجیین و لتمویل الالزم للمشروعات ا

ستوى معلى الأو الُمؤثِّرة في اّتخاذها تالصانعة للقرارامن العناصر وغیرها ،وشركات التنقیط االئتمانيالمال
.1للمصارفخارجيال
:مبادرات دولیة في تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیةعننماذج -3

الخدمات واألسواق قانونإصدار ُیعد :نماذج خاصة عن مبادرات بعض الدول غیر اإلسالمیة-أ
المبادرات التي قامت بها من أهم)FSMA: The financial Services and Markets Act(2000سنة لالمالیة

؛1986سنة لقانون تنظیم الخدمات المالیة ضمّ والذي المملكة المتحدة لتطبیق حوكمة المصارف التقلیدیة، 
على الثقة في النظام المالي وتعزیز الوعي العام حول حوكمة المصارف، المحافظةإلى سعىحیث

سیس هیئة الخدمات المالیة أى إلى تأدّ كما، باإلضافة إلى الحد من الجرائم المالیة وحمایة المستهلكین

.83-82: ؛ عبد الرزاق حبار، مرجع سابق، ص153: دراسة تطبیقیة مقارنة، مرجع سابق، ص: الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیةشوقي بورقبة، 1

المساهمین

دارةلس اإلامج

اإلدارات التنفیذیة

نیو الداخلالمراقبون

المحددات

المحددات الخارجیة داخلیةالمحددات ال

مار
ستث

 لال
عام

خ ال
منا

ال

صر أخرى
عنا

في العاملةتالمؤسسا
أسواق رأس المال

قوانین السوق

توفیر التمویل الالزم 
للمشروعات

الخارجیونمراقبونال

يكفاءة القطاع المال

شركات التنقیط االئتماني

أصحاب المصالح

ةالمؤسسات الخاص

المهنیون

المحاسبون

المراجعون
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)FSA : Financial Services Authority(،،كسلطة مشرفة على تنظیم صناعة الخدمات المالیة المسؤولة
.1األخرىالمؤسسات المالیةوغیرها منالمصارف التقلیدیة حوكمة یها وضع قواعدوذلك من خالل تولِّ 

فقد عملت على سن القوانین الخاصة بتشدید المراقبة على ا على مستوى الوالیات المتحدة األمریكیةأمّ 
تزامنا مع التطورات التي ،الثمانیناتذ أواخر السبعینات وبدایة منعمل المصارف التقلیدیة وكافة ممارساتها 

تزاید اإلقبال على تحریر الخدمات المالیة و العولمة المالیة و میة من لعرفتها األسواق المصرفیة والمالیة العا
هذه من أهم ولعلّ تقلبات األسواق المصرفیة وزیادة المخاطر التنظیمیة، فتح المصارف فیها وما حملته من 

ILSA: International Lending(لوالیات المتحدة األمریكیة لاف على اإلقراض الدولي القوانین قانون اإلشر 

Supervision Act( ، كافة أصولها ورؤوس علىالمصارف إفصاح ضرورة هعلیص من بین ما نوالذي
FIDICLA(1991في سنة مؤسسة ضمان الودائع االتحادیة ثم قامت بإصدار قانونأموالها أمام الجمهور، :

Federal Deposit Insurance Corporation Act( ، اتجة عن النّ األخالقیةإلى تخفیض األخطار سعىوالذي
1999للقانون الصادر سنة قانون تحدیث الخدمات المالیة أصدر 2000وفي سنة نظام تأمین الودائع،

المصارف أعمال تنظیموالذي سعى إلى)Gramm-Leach-Bliley(" جرام لیتش بلیلي"قانون والمعروف باسم 
.2في إطار مبادئ حوكمة المصارف التقلیدیةست في شكل شركات قابضةسِّ التي أُ 

مالیزیا من بین أهم الدول اإلسالمیة التي عدّ تُ :خاصة عن مبادرات بعض الدول اإلسالمیةنماذج -ب
ها سنِّ من خاللضرورة تطبیق الحوكمة في مؤسساتها المالیة ومصارفها التقلیدیة، ویظهر ذلك باهتمت

تمّ كما ، 1989من أهمها قانون المصارف والمؤسسات المالیة لسنة لمجموعة من التشریعات والقوانین ولعلّ 
رها صدِ راق المالیة التي تُ على تطویر األو تعملتأسیس هیئة األوراق المالیة المالیزیة والتي 1993في سنة 

نجدعلیهتمن بین ما نصّ و ،مختلف المؤسسات المالیة ومنها المصارف التقلیدیة مع اإلشراف على ضبطها
الرقابة في وكذا منح السلطة للمصرف المركزي ،إعطاء حق اإلشراف المتكامل للنظام المالي المالیزي

باإلضافة إلى إنشاء مجلس المعاییر القانون في المصارف،ها قرُّ والتحقیق والمحاكمة لألنشطة التي ال یُ 
قانون إصدار كذلك تم و والذي یتولى تحدید معاییر إعداد التقاریر المحاسبیة، 1997المحاسبیة المالیزي سنة 

لهذه المؤسسات من ةسعى إلى تعزیز السالمة المالیة والتشغیلیوالذي ، 2002تنمیة المؤسسات المالیة لسنة 
.3خالل أداء أدوارها في ظل الممارسات المستدامة واإلطار التنظیمي والرقابي المطلوب

بعضوجودرغمالمطلوبى المستو إلىرقىیحوكمة المصارف التطبیقسبة للجزائر فال یزال وبالنِّ 
.4الجزائریةالتقلیدیةالمصارف إدارةضمنهاإدخالببدایةوحيتُ التيولیةاألمؤشراتال

1
Alexander KERN , op.cit, p.17.

2
Ibid, pp23;34.

التجربة المالیزیة، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، : سناء الخناق، اإلطار المؤسسي والتشریعي لحاكمیة المؤسسات المالیة3
.     87-82: ص،2012، 12الجزائر، ع

ملتقى آلیات ترشید الصناعة حالة الجزائر، : دارة الرشیدةاإلتونس عبابسیة، عبد المالك مهري، إشكالیة دعم الحوكمة في الجهاز المصرفي كطریق إلى 4
.16: ، ص2013دیسمبر 9-8المالیة اإلسالمیة، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، 
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، كما یتوافر النظام المصرفي الجزائري على "اللجنة الوطنیة للحكم الراشد"وفي هذا اإلطار تم تأسیس 
الداخلیة الّرقابة نظام لعل من أهمهاو مجموعة من القوانین والتشریعات واألنظمة حول الرقابة المصرفیة، 

اشتمل على حیث؛على الرقابة الداخلیة للمصارففیه زركّ لذي وا2002سنة الذي أصدره بنك الجزائر 
وكذا من قبله رة سطّ توافقها مع األحكام المُ من حیث،للمصارفراقبة العملیات واإلجراءات الداخلیة مُ ضرورة 

واشتمل كذلك على التنظیم المحاسبي ، القراراتاتخاذ رة في سطّ من حیث االلتزام بتنفیذ اإلجراءات المُ 
المعلومات وما یترتب علیها من الشمولیة والمصداقیة في المعلومات مع التركیز على عاملي ومعالجة 

واشتمل ،لتقییم المخاطر والنتائجكما اشتمل على ضرورة التزام المصارف بوضع أنظمة الشفافیة واإلفصاح،
وضع أیضا على ضرورة وضع أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر، باإلضافة إلى اشتماله على ضرورة 
، وهو نظام لإلعالم والتوثیق؛ كما أصدر بنك الجزائر كذلك تشریعا خاصا بوضع نظام مركزیة المخاطر

یجة عدم التزامها بتعلیماته نت،بمثابة نظام إنذار مبكر حول مواجهة األزمات التي تتعرض لها المصارف
.1وذلك للحد من الوقوع في المخاطر

في إطار تفعیل الشفافیة في 2003كما تم تأسیس مفوضیة مكافحة تهریب األموال في سنة هذا 
باإلضافة ،2005تكوین مجموعة من القضاة المختصون في جرائم تبییض األموال منذ سنة ، تبعهاالمصارف

كما استفادت ، العمل الوطني في مجال الحكامة والذي تم من خالله عصرنة وسائل الدفعإلى إعداد برنامج 
مساعدة الجزائر لاألوروبيالمصارف الجزائریة من برنامج دعم وعصرنة النظام المالي الذي أقره اإلتحاد 

.2مراقبة التسییرمع على إجراء عملیات التدقیق الداخلي وٕارساء قواعد محاسبیة تتوافق والمعاییر الدولیة 

ُتّعد الحوكمة فكرة ُمتأّصلة في الفكر االقتصادي اإلسالمي على غرار مفهومها المستحدث ومبادئها 
االقتصادیة التقلیدیة، والتي ُتعتبر أصال والمالیة و المصرفیةالتي ُیَنصُّ على تطبیقها في مختلف المؤسسات

.في االقتصاد اإلسالميالمؤسسات المصرفیة والمالیة واالقتصادیة من المرتكزات التي ینبغي أن تقوم علیها 

ما یظهر في أصول الفكرة لم یخل الفكر االقتصادي اإلسالمي من االهتمام بمفهوم الحوكمة، وهذا 
وقیمها األخالقیة التي تطرقت إلیها المصادر الشرعیة، والتي ال تتعارض مع ما تقوم علیه الحوكمة في 

.االقتصاد التقلیدي

أهمیة إرساء وتعزیز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي باإلشارة على البنوك الجزائریة، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعةمحمد زیدان،1
.25- 24: ، ص2009، 9، عسطیف، الجزائر

دراسة حالة الجزائر، ملتقى حوكمة الشركات كآلیة للحد ممن الفساد : أمال عیاري، أبو بكر خوالد، تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة2
.16-15: ، ص2012ماي 7- 6المالي واإلداري، جامعة بسكرة، 

اإلسالمي وفي المصارف اإلسالمیةالحوكمة في االقتصاد مفهوم : المطلب الثاني

اإلسالميفي االقتصاد المؤسسات مفهوم حوكمة : أوال
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:في الفكر االقتصادي اإلسالميالمؤسسات حوكمة مفهوم أصول -1
من العقود والعالقات، والتي نظریة الوكالة التي َتنظر إلى المؤسسات على أنها مجموعةعلى غرار

ُتعّد الجذور األولى لمفهوم حوكمة المؤسسات في االقتصاد التقلیدي، نجد أّن المصادر الشرعیة كانت الّسباقة 
للتأصیل في الفكرة التي تقوم علیها هذه النظریة، وذلك من خالل ما نّصت علیه من ضرورة في االلتزام 

ك أّكدت على ضرورة توثیق المعامالت بكتابة العقود بین أطرافه إلضفاء الحقوق، ولذلحفظو العقود احترامب
﴾ ﴿: عامل الثقة فیها، وذلك في قوله تعالى

وٕاذا كانت الحوكمة تحمل في مفهومها التقلیدي حلوال أخالقیة لما حل بقطاع المؤسسات ؛ هذا، ]282: البقرة[
فإّن ذلك ال یختلف مع األصول الفكریة اإلسالمیة للنشاطات من حیل وٕاخفاقات وتجاوزات أخالقیة، 

.1االقتصادیة التي ال یصّح قیامها إّال في وجود قیم أخالقیة
: الفكر االقتصادي اإلسالميفي المؤسسات تعریف حوكمة -2

أن العمل اإلداري في اإلسالم له مقوماته العقدیة القائمة على العقیدة "یشیر أحد خبراء االقتصاد إلى
اإلسالمیة تضع لها قیودا ومحددات، وترسم لها طریقا یحكم سلوك القائد اإلداري والمنظمة اإلداریة واألفراد 

بعضهم ببعض أو عالقاتهم مع المجتمع المحیط بهم، ومن ثم تصبح العاملین فیها، سواء في عالقاتهم 
اإلدارة في اإلسالم ذات رسالة شاملة لكل العبادات والمعامالت واألخالق في إطار متكامل یستحیل فصل 

.2"جزء منها على األجزاء األخرى
ظهر في ضبط ما یحمل معنى عن مفهوم حوكمة المؤسسات في االقتصاد اإلسالمي والذي یوفي هذا 

العالقة بین جمیع أطراف المؤسسات بما ُیؤدي إلى عدم وقوع مشكلة تعارض المصالح، مع قیام ذلك على 
.   3مجموعة من القیم األخالقیة التي ُتشّكل المبادئ والضوابط األساسیة التي تحكمها

: اإلسالميياالقتصادفي الفكر حوكمة المبادئ -3
أهم مبادئ الحوكمة، والجهود الفكریة للمتخصصین في االقتصاد اإلسالميظهر المصادر الشرعیة تُ 

: 4والتي تظهر في العناصر التالیة
االقتصادیة نشطةاألالعقود و التي تقوم علیها مختلفوهي من أهم األسس الشرعیة: العدالة-أ

؛ومختلف المعامالت وال تصّح إّال بها
مسؤولیات مختلف أطراف العقود والمعامالت، مع ضرورة تحملها تحدید وُیقصد بها:المسؤولیة-ب

؛وااللتزام بها في جمیع مراحلها

- 27، طرابلس، لیبیا،مؤتمر الخدمات المالیة اإلسالمیة، المرابحة والمضاربة:التعاقد في الصیغ اإلسالمیةحوكمة العالقة بین أطراف ، الرقیبىجمعة1

.6-5: ، ص2010أفریل 28
: ، ص1990جدة، السعودیة، لتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة،، المعهد اإلسالمي للبحوث وا21محسن الخضیري، اإلدارة في اإلسالم، وقائع ندوة رقم 2

.154: ، صدراسة تطبیقیة مقارنة، مرجع سابق: شوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة: ، نقال عن145
.154: ، صدراسة تطبیقیة مقارنة، مرجع سابق: شوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة3
.156-154: المرجع السابق، ص4
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ضرورة محاسبة أطراف العقود والمعامالت وفقا لمسؤولیاتهم والتزاماتهم مع وُیعنى بها:المساءلة-جـ
؛مكافأة المجّدین ومعاقبة المقصرین

أداء جمیع العقود والنشاطات الصدق واألمانة فيبضرورة االلتزام شیر إلى وتُ : فافیةالشّ -د
والمعامالت االقتصادیة، مع ضرورة اإلدالء بالمعلومات الدقیقة والصحیحة عنها وتبادل ذلك بین جمیع 

.    أطراف العقود ومن تربطهم مصالح بها
: قتصاد اإلسالميعالقة مفهوم الحوكمة بالقیم األخالقیة لال-4

الحوكمة في االقتصاد التقلیدي إلرساء بعض القیم األخالقیة على العالقات التي تربط جاء مفهوم لقد
بما ُیحقِّق وَیحمي مصالح الجمیع وهذا ما أشار إلیه الفكر بین مختلف األفراد والمؤسسات والمجتمعات،

والمعامالت االقتصادي اإلسالمي، من خالل تحدید ما ینبغي أن تقوم علیه مختلف النشاطات االقتصادیة
المالیة من قیم أخالقیة بما یسمح بتحقیق المنافع وتجاوز المفاسد، وتظهر هذه القیم األخالقیة أساسا في 

.1...االلتزام باألمانة والعدالة وٕاضفاء الثِّقة ومنع الغش والّتالعب والّرشوة

إطار سعي المصارف اإلسالمیة لمواكبة التغیرات الحاصلة على مستوى االقتصاد التقلیدي في 
والمصارف التقلیدیة، فقد سارعت هي األخرى إلى تبني مفهوم الحوكمة، وذلك من خالل العمل على إصدار 

.مبادئ تطبیقها تتوافق مع خصوصیتها وطبیعتها العملیة
:اإلسالمیةتعریف حوكمة المصارف -1

مجموعة من األنظمة والقوانین التي توفر معلومات سلیمة لمجلس اإلدارة كاإلفصاح "على أنها فعرّ تُ 
وتعتمد على ارف ومساهمیهاوالشفافیة والوضوح، وذلك لتحقیق األهداف التي تكون في مصلحة عمالء المص

األنظمة القانونیة والنظامیة، إضافة إلى عوامل أخرى كأخالقیات األعمال المصرفیة من ثقة وصدق 
، ومن أهم المعلومات التي یجب اإلفصاح عنها، المعلومات المحاسبیة والقوائم المالیة الخاصة ...وأمانة

لقِ لتحقیق خطط وأهداف المصرف، وهو ما یُ بالمراجعة الداخلیة وطرق اختیار األسالیب المناسبة والّسلیمة 
.2"مسؤولیة كبیرة على عواتق أعضاء مجالس إدارة المصارف اإلسالمیة

ف حوكمة المصارف اإلسالمیة على أنها النظام الذي ُتدار وُتراقب به هذه أن ُنعرِّ وعلى هذا یمكن
، صالح فیهاالمصحابالعالقات بین أالمصارف باستعمال مختلف األدوات والتي تسعى إلى تنظیم وتوجیه 

.والقواعد الشرعیةبما یسمح باستغالل مواردها وتحقیق أهدافها، في إطار من القیم األخالقیة ووفقا لألحكام 

عبد الباري مشعل، تحدیات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالیة اإلسالمیة، المؤتمر التّاسع للهیئات ؛ 7-6: مرجع سابق، ص،الرقیبىجمعة:راجع1
. 6: ، ص2010ماي 27- 26الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 

االلتزام بمتطلبات اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة ومبادئ مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة كمدخل إلرساء حكیم براصیة، بن علي بن عزوز،2
.10:ص،2013دیسمبر 9- 8ملتقى آلیات ترشید الصناعة المالیة اإلسالمیة، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، الحوكمة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 

اإلسالمیةمفهوم حوكمة المصارف : ثانیا
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: اإلسالمیةحوكمة المصارف هدافأ-2
إلى تحقیق جملة من األهداف، ولعّل من أهمها السعي نحو تعزیز المصارف اإلسالمیة تهدف حوكمة

مسؤولیة إدارة المصارف اإلسالمیة بما یسمح بتنفیذ معامالتها بكفاءة عالیة وبما ُیحقِّق المتطلبات الّنظامیة 
والشرعیة، إضافة إلى تعزیز استقاللیة وموضوعیة جهات التدقیق الشرعي في إبداء رأیها، وكذا تحقیق العدالة 

والمساهمین والمستثمرین ومختلف المتعاملین بین جمیع األطراف ذوو العالقة بهذه المصارف من اإلدارة
معها، وأیضا تعزیز الفصل بین السلطات والوظائف المتعارضة لضمان آلیات واضحة في تحمل المسؤولیة 
والمساءلة، وكذا استكمال اإلطار المؤسسي الذي یدعم تطبیق أهداف أخرى، كإنشاء مؤسسات تابعة أو 

.          1ضافة إلى سیادة القانون في ظل وجود تشریعات ُملزمة من الدولداعمة مع إصدار تشریعات أخرى، باإل
:عن حوكمة المصارف التقلیدیةحوكمة المصارف اإلسالمیةخصوصیة -3

ّتوازن بین المصارف اإلسالمیة مع حوكمة المصارف التقلیدیة في الّتركیز على إحداث الحوكمةتتفق
االلتزام بالشفافیة في اإلفصاح عن أصحاب المصالح فیها وكذا تعزیز الرقابة على ممارساتها، إلى جانب 

مختلف بیاناتها المالیة، وغیرها من اإلجراءات التي تسعى إلى تفعیل األداء المالي واإلداري واألخالقي 
من االختالفات بینهما والّناتجة أساسا عن لها جملة ، في حین أنّ 2واالجتماعي لممارساتها المصرفیة

.خصائص المصارف اإلسالمیة
في عن حوكمة المصارف التقلیدیة ن إظهار خصوصیة حوكمة المصارف اإلسالمیة مكِ وعلى العموم یُ 

:  3النقاط التالیة
م المصارف اإلسالمیة بمراعاة حقوق أصحاب الودائع االستثماریة القائمة على مبدأ ُتلزَ -

المضاربة بشكل أكبر نظرا الشتمالها على درجة عالیة من المخاطر، على خالف حقوق أصحاب الودائع في 
المصارف التقلیدیة التي تقل مخاطرهم لثبات فوائدهم المصرفیة؛

ازدواجیة حوكمة المصارف اإلسالمیة نظرا لوجود مجلسین مختلفین فیها، وهما مجلس اإلدارة -
هیئة الرقابة الشرعیة الُمكّلفة بمراقبة مدى شرعّیة الممارسات لجانب اإلداري للمصرف، و ى مراقبة ایتولّ الذي 

المصرفیة؛ 
وجود هدفین مختلفین لهذه المصارف والذي قد یزید من حدة تعارض المصالح، مما سیؤدي -

.إلى ظهور بعض الصعوبات في نشاطات هذه المصارف
:حوكمة المصارف اإلسالمیةمبادئ-4

المبادئ اإلرشادیة لحوكمة المؤسسات المالیة إصداربمالیزیا الخدمات المالیة اإلسالمیة ى مجلس تولّ 
المبادئ اإلرشادیة لضوابط إدارة المؤسسات التي تُقّدم "تحت عنوان 2006والمصارف اإلسالمیة في سنة 

.7-6: تحدیات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالیة اإلسالمیة، مرجع سابق، صعبد الباري مشعل،1
.22: ص، 2010أفریل 28-27مؤتمر الخدمات المالیة اإلسالمیة، طرابلس، لیبیا، ، اإلسالمیةعبد المجید الصالحین، الحوكمة في المؤسسات المالیة 2
.158- 157: ، صدراسة تطبیقیة مقارنة، مرجع سابق: اإلسالمیةشوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف 3
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التعاون االقتصادي والتنمیة، ، وذلك باالعتماد على مبادئ حوكمة المؤسسات لمنظمة"خدمات مالیة إسالمیة
؛ 1ومبادئ حوكمة المصارف التقلیدیة للجنة بازل، وكذا باالستناد إلى خصوصیة المصارف اإلسالمیة

:    2وخرجت بالمبادئ التالیة
یجب على مؤّسسات الخدمات المالیة اإلسالمیة أن تضع الّضوابط اإلداریة الشاملة، التي -

ُتحّدد أدوار ووظائف أعضاء مجالس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وهیئات الرقابة وغیرها من األطراف المسؤولة 
المصالح فیها؛ كما عن إدارة واتخاذ القرارات في هذه المؤسسات، بما یسمح موازنتها مع حقوق أصحاب

ى التوصیات ذات العالقة تضّمن هذا المبدأ أیضا ضرورة اعتماد مؤّسسات الخدمات المالیة اإلسالمیة عل
رة من قبل لجنة بازل وكذا رة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، والمبادئ الُمصدَ صدَ المُ كالمبادئ

ت اإلشرافیة؛رة من قبل الّسلطاصدَ ُمختلف الّتوجیهات المُ 
یجب على هذه المؤسسات أن تتأكَّد من مدى االلتزام بالمعاییر المحاسبیة المتعارف علیها -

مع وجوب تشكیلها للجان مراجعة؛،دولیا في إعداد التقاریر
یجب على هذه المؤسسات أن تتحّمل مسؤولیة ائتمانیة تجاه أصحاب حسابات االستثمار، مع -

وسائل الكافیة لضمان المحافظة على حقوقهم؛ضرورة اعتمادها على ال
یجب على هذه المؤسسات أن تعتمد على استراتیجیات استثماریة سلیمة تتالءم مع المخاطر -

وكذا مراقبة " احتیاطي معدل األرباح"والعوائد المتوقعة، مع وجوب تكلیفها للجنة ضوابط اإلدارة مهمة مراقبة 
إلدارة عن كیفیة استخدامه؛ وتوصیة مجلس ا" احتیاطي المخاطر"

احترام تعّدد اآلراء الشرعیة إذ ُیعّد من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالیة اإلسالمیة، -
وضرورة حصول المراجعین الداخلیین والمراقبین الّشرعیین على التدریب الُمناِسب لتحسین مهاراتهم؛

ي تطبیقها لألحكام الشرعیة، مع ضرورة یجب على هذه المؤسسات أن تعتمد على الشفافیة ف-
التزامها بقرارات الهیئة الشرعیة أو التزامها باإلفصاح في حالة عدم األخذ بها؛

ر المعلومات الالزمة ألصحاب حسابات االستثمار والخاصة وفِّ یجب على هذه المؤسسات أن تُ -
. ئر وذلك قبل فتح حساب االستثماربأسس حساب وتوزیع األرباح وكذا نسب المشاركة في األرباح والخسا

المبادئ التي تم تسطیرها في حوكمة المصارف اإلسالمیة ووجود مؤسسات داعمة على الرغم من 
، وهو ما یستدعي ةلذلك، إّال أن هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون تحقیق اآلثار اإلیجابیة المنتظر 

.ضرورة إعادة النظر فیها وتقویم تطبیقاتها

البنوك : رفیةدار المراجعة الشرعیة، الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة العاملیة وفق الشریعة اإلسالمیة، مؤتمر حوكمة الشركات المالیة والمص1
. 5: ، ص2007أفریل 18-17المملكة العربیة السعودیة، شركات الوساطة، مركز القانون السعودي للتدریب، الریاض،- التأمینشركات- 

.159-158: ، صدراسة تطبیقیة مقارنة، مرجع سابق: ؛ شوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة8-5: المرجع السابق، ص2

تقویم حوكمة المصارف اإلسالمیة: ثالثا
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: تطبیق حوكمة المصارف اإلسالمیةآثار-1
على الّنظام المصرفي والمالي إیجابیة نتائج و ة آثار عدّ حوكمة المصارف اإلسالمیة إلى تحقیق ُتؤدِّي

.اإلسالمي
أمام أفراد مویل فرص التّ إتاحة زیادة حیث إلى جانب التقلیل من مظاهر الفساد المالي واإلداري وكذا 

لسامجعلىالحصولالمساهمة في إلى جانب المجتمع في ظل وجود الشفافیة والنزاهة في القوائم المالیة، 
ُمؤّهلة وكذا تعزیز الرقابة الداخلیة والخارجیة، فإنها ُتساهم كذلك في تفعیل الرقابة الشرعیة التي تنفرد ةیإدار 

المصارف التقلیدیة، مما ُیؤدِّي إلى إلغاء النشاطات غیر المشروعة، وتجنب بها المصارف اإلسالمیة عن 
الدخول في النشاطات المشبوهة وما في ذلك من زیادة في مصداقیة ممارساتها المصرفیة أمام أفراد المجتمع، 

.سالمیةإلى جانب أثر ذلك على المساهمة في تعزیز إرساء القیم األخالقیة التي ابتعدت عنها المصارف اإل
: حوكمة المصارف اإلسالمیةدور المؤسسات الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیة في إرساء-2

الدولیة التي تهیئابأنها مجموعة من الالداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیةمؤسساتمكن تعریف الیُ 
. 1المؤسسات المالیة اإلسالمیةأت بهدف تقدیم خدمات الدعم والتدقیق وتحقیق التكامل بین نشِ أُ 

هذه المؤسسات أحد أهم المحددات الخارجیة التي ُتساهم في تعزیز تطبیق حوكمة المصارف عتبرتُ و 
وكذا إصدارها للقواعد ؛ 2اإلسالمیة ویظهر ذلك من خالل دورها في تعزیز الرقابة على المصارف اإلسالمیة

تطبیق وٕارساء مفهومها على مستوى مختلف المصارف اإلرشادیة والضوابط العملیة التي ُتساعد على
.اإلسالمیة والمؤسسات المالیة اإلسالمیة األخرى

: تطبیق حوكمة المصارف اإلسالمیةمعوقات -3
والتحدیات التي تحول بین تطبیقها وتحقیق المعوقاتُتواجه حوكمة المصارف اإلسالمیة مجموعة من

:3ما یليهامن بین أهم ما یظهر مناألهداف المسطرة من خاللها، ولعلّ 
وهو ما ُیؤدِّي إلى حالة من عدم ،والتدقیق) الفتوى أو التشریع(الجمع بین اآلراء الشرعیة -

الفصل بین السلطات والجمع بین الوظائف المتعارضة، ویتسبب كذلك في تهمیش آلیات المساءلة؛
تضارب اآلراء الشرعیة بین المنع والجواز على صعید المنتج الواحد؛-
غیاب القانون الملزم مما أدى إلى ضعف مبادئ المسؤولیة والمساءلة؛-
عدم استكمال التنظیم المؤسسي الالزم؛-
.   ممارسة المنافسة على أساس الفتوى ولیس على أساس الجودة-

: ة المصارف اإلسالمیةتطبیق حوكممقترحات تفعیل -4

 251:من الملحق األول ص) 01(فیما یظهره الملحق رقم المؤسساتتتمثل هذه.
.407: ، ص2010، 1سامر مظهر قنطقجي، صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، شعاع، حلب، ط1
.المرجع نفسه2
.7: ص: مرجع سابق، تحدیات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالیة اإلسالمیةعبد الباري مشعل، 3
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ضرورة تبني آلیات تستدعيالتي ُتواجه تطبیق الحوكمة في المصارف اإلسالمیة المعوقات إنّ 
واستراتیجیات ُمطّورة، بما تسمح بتفعیل تطبیق حوكمة المصارف اإلسالمیة، وتطرح تحدیات أخرى أمام هذه 

: 1المصارف إلى حین تجسیدها؛ وعلى العموم ُیمكن إبراز أهم هذه اآللیات واالستراتیجیات فیما یلي
ف المتعارضة، ائلفصل بین السلطات والوظوهو ما یسمح بتحقیق ا: الفصل بین الفتوى والتشریع-أ

كما یضمن ثبات المعاییر التي یمكن على أساسها ممارسة التدقیق الشرعي؛ 
یتكون من شیوخ وعلماء وذلك من خالل إنشاء مجلس أعلى للفتوى: توحید المرجعیة الشرعیة-ب

؛2أكّفاء یجمعون بین معرفة األحكام الشرعیة وعالقاتها بالمعامالت المصرفیة
والتي ةهي هیئات الفتوى المتوافرة على مستوى معظم المصارف اإلسالمی: إلغاء الهیئات الخاصة-جـ

الفتوى الخاصة لم تعد ضروریة في ظل وجود ، ذلك أنّ تتولى توفیر الغطاء الشرعي لممارساتها المصرفیة
؛صدرها المؤسسات الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیةالمعاییر واألحكام والضوابط التي تُ 

مكاتب خاصة بها على غرار وجود مكاتب التدقیق وذلك بتأسیس: تنظیم مهنة التدقیق الشرعي-د
ق بمزاولة مهنة التدقیق الشرعي؛المحاسبي، وكذا إقرار نظم وتشریعات ومؤسسات تتعل

الدور الذي تتبناه المصارف المركزیة للدول، وهو ما یسهل اإلجراءات وهو :لزام القانونيإل ا-هـ
.العملیة وٕاقرار معظم المقترحات السابقة

.15-8: المرجع السابق، ص: راجع1
.159: ، صدراسة تطبیقیة مقارنة، مرجع سابق: شوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة2
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:ینالتالیینض ضمن هذا المبحث إلى المطلبسنتعرَّ 

وتطور مفهومها حتى أصبح تصاعد االهتمام بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة في االقتصاد التقلیدي، 
، وخاصة منها المصارف التقلیدیةدرج ضمن استراتیجیات األداء لمختلف المؤسسات االقتصادیة والمالیةیُ 

.في الممارسات المصرفیةاالجتماعیة واألخالقیةقضایاالمراعاة بوذلك 

فقط، حققه من ربحیة الجوانب االقتصادیة وما تُ وبناء سمعتها یعتمد على أداء المؤسساتلم یعد تقییم 
یعكسالعتبارات األخالقیة، وهو ما امتدادا لوالتي تعدّ االجتماعیةالجوانببل أصبح یرتكز كذلك على 

.نحو مفهوم المسؤولیة االجتماعیةتوجه االقتصاد التقلیدي 
:في الفكر االقتصادي التقلیديللمؤسسات تعریف المسؤولیة االجتماعیة نشأة و -1

المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات إلى أوائل القرن الثامن عشر من خالل تعود الجذور التاریخیة لمفهوم 
جمیع المؤسسات تسعى لتقدیم أفضل الخدمات للمجتمع وتحقیق أعلى أفكار آدم سمیث، والذي كان یرى أنّ 

مه قدِّ حصر مفهومها فیما تُ ما یمكن من األرباح وبما ینسجم مع الضوابط القانونیة واألخالقیة؛ ثم تمّ 
تعظیم األرباح هو تحقیق االستجابة لحاجات منفعة بحد ذاتها وأنّ عدّ المؤسسات من سلع وخدمات والتي تُ 

.1770، وهي من األفكار التي ظهرت عقب الثورة الصناعیة منذ سنة 1المجتمع
أولیفر "مع صدور كتاب ، 1923كمصطلح فیعود إلى سنة مفهوم المسؤولیة االجتماعیة أما ظهور 

الباحث ، أین أشار فیه )The Philosophy of Management(" فلسفة اإلدارة"والذي یحمل عنوان "شیلدون
إلى جانب أداء دورها في أداء وظائفهابعض الجوانب االجتماعیة المؤسسات بوالتزام اهتمامإلى ضرورة

یالم یلقالفكرة والكتابأنّ إالّ تحت مسمى المسؤولیة االجتماعیة، االقتصادي واهتمامها بتحقیق الربح المادي

.35-34:، ص1،2001التسویق والمسؤولیة االجتماعیة، دار وائل، عمان، طثامر البكري، 1
")Oliver Sheldon()1894-1951(: قواعده وأسسه ومن ألهم مؤلفاته باحث بریطاني، یعّد من بین الرواد الذین أسهموا في توضیح علم اإلدارة وٕارساء

".1930لیتم طباعته ونشره سنة 1923الذي أصدره سنة" فلسفة اإلدارة"المهمة في هذا المجال كتاب 

مسؤولیة االجتماعیة مدخل للتعریف بمفهوم ال:الثالثالمبحث 

في االقتصاد التقلیدي وفي المسؤولیة االجتماعیةمفهوم :المطلب األول-
؛المصارف التقلیدیة

وفي في االقتصاد اإلسالمي المسؤولیة االجتماعیةمفهوم :الثانيالمطلب -
.المصارف اإلسالمیة

ي وفي المصارف التقلیدیةالمسؤولیة االجتماعیة في االقتصاد التقلیدمفهوم : المطلب األول

في االقتصاد التقلیديللمؤسسات المسؤولیة االجتماعیة مفهوم : أوال
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نتقادات المستمرة التي نتیجة لال،المسؤولیة االجتماعیةبعد ذلك االهتمام بمفهوملیتوالى ؛ 1االهتمام الكافي
، والسعي إلى خدمة مصالح المساهمین وٕاهمال واجهت المؤسسات حول اهتمامها بتعظیم األرباح فقط

.2مصالح باقي األطراف األخرى المتعلقة بها
االجتماعیة واألخالقیة، وكذابالقضایا أفراد المجتمع والدول اهتمام تنامي كعوامل أخرى باإلضافة إلى 

باإلضافة إلى ،في ممارسات أنشطتهاربعض المعاییإتباعمؤسسات علىللمةالُملزِ زیادة الضغوط التنظیمیة 
، اتالمؤسسنشاطات فيإلى التدقیقتطور قوة االتصاالت والتي دفعت بالمنظمات غیر الحكومیة كالنقابات 

إلى جانب العوامل بیئیةو اجتماعیةإلى جانب ظهور حدة المنافسة والتي أدت إلى التوجه نحو إدخال عوامل 
.3ضمن استراتیجیاتهااالقتصادیة

La Responsabilité Sociale des(هي الترجمة لمصطلح للمؤسساتالمسؤولیة االجتماعیةوعموما ف

Entreprise/ The Corporate Social Responsibility( واختصارها)RSE/ CSR( ، كرابیتر در "عّرفها"

المؤسسات من قیامبأنها اللجنة األوروبیةفتها عرّ و ؛ 4التزام المؤسسات تجاه المجتمع الذي تعمل فیهها بأنّ 
صحاب أبین تفاعل بما یتیح الاألساسیة، و نشاطاتهاهتمامات االجتماعیة والبیئیة مع االبدمج اخالله

في اإلسهام بتعهد المؤسسات البنك الدولي على أنهاكما عّرفها؛ 5على أساس طوعيوذلك معهاالمصالح
المستدامة، والتعامل مع العاملین وممثلیها والمجتمع المحلي بشكل طوعي بغیة تحسین جودة الحیاة التنمیة

.6بأسلوب یعود بالفائدة على الشركة والتنمیة
بأنها مسؤولیة المؤسسات تجاه آثار قراراتها على المجتمع )ISO(المنظمة الدولیة للتقییس ها فترٍّ وقد عَ 

ساهم في تحقیق التنمیة المستدامة بما في ذلك ضمان صحة یُ وشفافمما یؤدي إلى سلوك أخالقي،والبیئة
ورفاهیة المجتمع، ویأخذ في االعتبار توقعات أصحاب المصالح، كما یحترم القوانین والمعاییر الدولیة، 

.7مختلف قراراتها التنفیذیةمع ككل ویندرج ضمن المؤسسات 

دراسة میدانیة مقارنة لعینة ): تأثیرها على األداء-مجاالتها(المسؤولیة االجتماعیة للبنوك العاملة في مصر كشركات مساهمة مصریة أحمد القاضي،1
.7:ص، 2010من فروع البنوك العامة والخاصة العاملة بمحافظة أسیوط، مركز المدیرین المصري، مصر، 

.252:صولمن الملحق األ) 02(لى الملحق رقم جتماعیة یمكن الرجوع إللتعرف أكثر على مراحل تطور المسؤولیة اال 

حالة تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة، مؤتمر القطاع الخاص في : صالح السحیباني، المسؤولیة االجتماعیة ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمیة2
. 3: ، ص2009مارس 25-23تقییم واستشراف، المعهد العربي للتخطیط، بیروت، : التنمیة

3
Asyraf Wajdi DUSUKI, Humayon DAR, Stakeholders’ Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from
Malaysian Economy, pp.391- 392, from the website: www.kantakji.com, [Saw in: 28/01/2012].

 المسؤولیة االجتماعیة للشركاتوأصلها.
")Peter Drucker()1909-2005( : وباحث في مجال إدارة المؤسساتكاتب أمریكي من أصل نمساوي، وهو أستاذ جامعي و  ."

.4: ، مرجع سابق، صصالح السحیباني4
5

David CROWTHER, Gyuler ARAS, Corporate social responsibility, part 1 Ventus Publishing Aps, UK, 1ier edit, 2008, p.11
مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیة، المجلس العام منى بیطار، منى فرحات، اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولیة االجتماعیة في المصارف اإلسالمیة،6

.  41: ، ص2012، نوفمبر 6وریة، عللبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمیة، س
7

François VALLAEYS, Les fondements éthiques de la responsabilité sociale, thèse de doctorat non publiée, Université Paris Est Créteil, France,
2011, pp.74- 84.
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جوانبللاتهااتها مع مراعلنشاطممارسة المؤسسات فالمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات إذن هي
د بالنفع على جمیع أصحاب ، بما یعو الربحیةألهدافهاهادون إهمالوالقانونیة االجتماعیة واألخالقیة والبیئیة 

.تحقیق التنمیة المستدامةبالمشاركة في بما یسمح و المعنیة بها المصالح
:في الفكر االقتصادي التقلیديللمؤسسات المسؤولیة االجتماعیة لمفهومالمؤیدة والمعارضة راء اآل-2

لقد:اآلراء المؤیدة لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر االقتصادي التقلیدي-أ
والذین یرون أنها االختیار األمثل الذي مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات،نيتعددت حجج المؤیدین لتب

عد تُ المؤسساتهذه في ترشید نشاطات المؤسسات وتعظیم منافعها على المجتمع والبیئة، ذلك أنّ ساهم یُ 
االستقرار ي إلى انعكاسؤدّ مما یُ أثر فیهر وتُ أنها تتأثّ حیث ،جزءا ال یتجزأ من المجتمع الذي تتواجد فیه

في رد االعتبار لسمعتها التي اهتزت ، كما أنها ستساهم یة لهالاألرباح والعوائد الماعلىوالسالم االجتماعي 
باإلضافة إلى أنّ ، ب ممارساتها غیر المسؤولة خاصة من الناحیة األخالقیة والبیئیةبلدى أفراد المجتمع، بس
أنها ستساهم في إلى جانبتجنب المشكالت االجتماعیة، الوقایة وكذا ستساهم في المسؤولیة االجتماعیة 

. 1ها ونشاطاتهاشؤونمختلف بالتدخل في والمتعلق علیها الضغطوتخفیف الرقابةالتقلیل من 
قد ل:لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر االقتصادي التقلیديمعارضةاآلراء ال-ب

لمختلف الهدف األساسيانطالقا من أنّ ،مؤسساتتعددت حجج المعارضین لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة لل
كما أنها ،االلتزام بالمسؤولیة االجتماعیة یتعارض مع هذا الهدفوأنّ ، ترتبط فقط بتعظیم أرباحهاتالمؤسسا

الخاص القطاع في أّن المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات إضافة إلى، لهاف األهداف الرئیسیة األخرى ضعِ ستُ 
مسألة سؤولیة االجتماعیةالم، كما أنّ ویلغي صفتهاإلى مؤسسات حكومیةرسیحولها في المدى القصی

تكالیف المسؤولیة االجتماعیة مرتفعة مما سینعكس ذلك أنّ طوعیة وال یفرضها قوة القانون، باإلضافة إلى 
هذا إلى جانب محدودیة خبرة ومهارة ،معلیهأسعار السلع والخدماتي إلى رفع ؤدّ المجتمع ویُ أفراد على 

.2مهامهاألنها خارجالمؤسسات في معالجة المشكالت االجتماعیة 
ال تختص بها المؤسسات مفهوم المسؤولیة االجتماعیة یرى أنّ هناك فریقهذا وتجدر اإلشارة إلى أنّ 

.3كالجمعیات الخیریة ومختلف المنظمات الدولیةبالمؤسسات غیر الربحیة فقط ترتبط الربحیة بل 
:األخالقیاتم و المسؤولیة االجتماعیة بمفهمفهوم عالقة -3

یتم التعبیر عن ممارسات المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات بمفاهیم األخالقیات والحوكمة والتنمیة 
.4المستدامة واألداء االجتماعي لهذه المؤسسات، وهو ما یؤكد العالقة الوطیدة بین هذه المفاهیم المتعددة

.53-51:ص؛ ثامر البكري، مرجع سابق،13:أحمد القاضي، مرجع سابق، ص: راجع1
.54-53:ثامر البكري، المرجع السابق، ص2

3
David CROWTHER, Gyuler ARAS, Corporate social responsibility: performance- evaluation- globalisation and NFP’s, part 2, Ventus
Publishing Aps, UK, 1st edit, 2010, p.30.

4
Elena Escrig-OLMEDO et al., Lights and shadows on sustainability rating scoring, review of managerial science, Springer Science+ Business
Media, Berlin, Germany, Vol.8, N° 4, October 2014, p.560.
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ر مسؤولیة ، ُتظهِ بالدرجة األولىاألخالقیاتقائمة على ُتعّد المسؤولیة االجتماعیة نظریة حیث 
ضمن االجتماعیةفي اندماج المسؤولیة العالقةهذه ظهر تو المؤسسات بمختلف أنواعها تجاه المجتمع ككل؛

المسؤولیة ُیستعمل مفهوم حیث؛حد األبعاد التي تقوم علیهاأللمؤسسات والتي ُتعدّ األخالقیةالمسؤولیة 
. 1التي تلتزم بأخالقیات األعمالوالمؤسسات االستثمارات لوصف االجتماعیة

وكذا مجتمع الذي تعمل فیه، في اللقیم األخالقیة اةمراعاعلى وتقوم المؤسسات المسؤولة اجتماعیا 
االمتناع عن ممارسة و ،المستهلكین من أفراد المجتمعمختلف حسن المعاملة تجاه العاملین فیها و إظهار 

، مع المشاركة في التقلیل من المشاكل االجتماعیة كالبطالة مثال من خالل فتح فرص تُأذیهمالنشاطات التي 
، إضافة إلى المساهمة في إنجاز بعض األعمال الخیریة للمجتمع مع تقدیم التبرعات في حدود للتوظیف

...الهیئات الدولیةصدرها مختلف تُ ياألعمال التیاتإلى جانب االلتزام بمدونات أخالق،إمكانیتها المالیة
:خالقیات في الشكل التالياألهذا ویمكن إظهار العالقة بین مفهوم المسؤولیة االجتماعیة بمفهوم 

عالقة مفهوم المسؤولیة االجتماعیة بمفهوم األخالقیات :)07(رقم شكل

على فنادق ذات  خمس ) تطبیقیة(دراسة میدانیة : قیاس التكالیف االجتماعیة ومدى مساهمتها بتحقیق الرفاهیة االجتماعیةعودة،إیاد :راجع:المصدر
.42: ص، 2008نجوم في األردن، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، األردن، 

1
Observe: CSR in the European banking sector: evidence from a sector survey, pp.10- 11, from the website: www.rare-eu.net, [Saw in:

28/01/2012]; ة آلراء عینة من المدیرین یدراسة تحلیل: فؤاد الحمدي، األبعاد التسویقیة للمسؤولیة االجتماعیة للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك
، الجامعة والمستهلكین في عینة المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائیة في الجمهوریة الیمنیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اإلدارة واالقتصاد

.48: ، ص2003المستنصریة ببغداد، العراق، 

والقضایا األخالقیة األبعاد
للمؤسسات

متخذ 
القرار

تباألخالقیاااللتزام 
كفلسفة لقطاع 

المؤسسات

األخالقیات على 
مستوى قطاع 
األعمال الدولي

خالقیات األ
الخاصة بمتخذ 

القرار

تأثیر المؤسسات 
نفسها على اتخاذ 
القرار األخالقیاتي 

المسؤولیة 
االجتماعیة

على الرقابة
أخالقیات 
المؤسسات

تأثیر الفرصة 
البدیلة والصراع

تأثیر الجهات 
المنافسة واألطراف 

األخرى
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األخالقیات؛ حیث یظهر من خالله جتماعیة بمفهومُیظِهر الشكل السابق عالقة مفهوم المسؤولیة اال
یلتزم بها متخذ القرار أبعاد أساسیةقضایا و ثمانیة على مستوى مختلف المؤسسات أّن لمفهوم األخالقیات 

غرار كل من بعد على ، عاد الثمانیةبة االجتماعیة أحد هذه األی، ویشكل مفهوم المسؤولعلى مستواها
خالقیات الخاصة بمتخذ القرار وبعد تأثیر المؤسسات نفسها على اتخاذ القرار األخالقیاتي وبعد تأثیر األ

على أخالقیات الرقابةالجهات المنافسة واألطراف األخرى وبعد تأثیر الفرصة البدیلة والصراع وبعد 
باألخالقیات كفلسفة لقطاع المؤسسات وبعد األخالقیات على مستوى قطاع األعمال الدولي وبعد االلتزام 

أوسع وأشمل من مفهوم المسؤولیة مفهوم هو مفهوم األخالقیات أنّ یؤكد علىما ، وهذا المؤسسات
األبعاد والقضایا بإدراج هتمندرج ضمنه، فمتخذو القرار في مختلف المؤسسات التي تذي یاالجتماعیة وال

كذلك كأحد هذه األبعاد والقضایا، على المسؤولیة االجتماعیةمفهوم ُتدرجاألخالقیة ضمن ممارساتها، نجدها 
.  غرار اهتمامها بأبعاد وقضایا أخالقیة أخرى

:م الحوكمةو المسؤولیة االجتماعیة بمفهمفهوم عالقة - 4
مع ظهور مفهوم الحوكمة، تباینت وجهات النظر حول جعل المسؤولیة االجتماعیة كأحد مبادئ 

المسؤولیة المتأمل في المفهومین یجد أنّ والواقع أنّ ؛ 1كنموذج موسع لمفهوم الحوكمةالحوكمة أو اعتبارها 
المؤسسات المسؤولة اجتماعیا هي مؤسسات القول أّن ن مكِ یُ لذلكجتماعیة أشمل من مفهوم الحوكمة، اال
، وبما یقوم واإلداريوقوع في الفساد المالي تجنب الراعي مبادئ الحوكمة في ممارسة نشاطاتها، بما یضمن تُ 

، لذاك یمكن اعتبار الحوكمة كأحد آلیات تحقیق المسؤولیة ...على الشفافیة واإلفصاح لبیاناتها المالیة
.االجتماعیة

:م التنمیة المستدامةو المسؤولیة االجتماعیة بمفهمفهوم عالقة-5
الفكرالتنمیة المستدامة في مصطلحظهر : نشأة التنمیة المستدامة في الفكر االقتصادي التقلیدي-أ

القدرةإطارفيالعیش،منطلقمناإلنسانحیاةنوعیةتحسینالتقلیدي كمفهوم حدیث، والذي یهدف إلى
.  والموارد الطبیعیةالبیئةفيالمقبلةاألجیالالمحیطیة، مع حفظ  حقوقالبیئیةلألنظمةاالستیعابیة

أوللعلّ لسعي لزیادة االهتمام بالبیئة، و التي ُعقدت في إطار اللمؤتمرات وقد جاء هذا المفهوم ولیدا
المناسبات لتتوالى بعد ذلك العدید من؛ 19682سنة " رومانادي"هو إنشاءبالبیئةاالهتماملظهورفكرة

: 3تجاه تطویر مفهوم التنمیة المستدامة ومن أهمهامهدت الطریق والتقاریر والممارسات السیاسیة التي 

.41-36: ، مرجع سابق، صمحمد عیاش1
یة والتسییر عماري، إشكالیة التنمیة المستدامة وأبعادها، مؤتمر التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم االقتصادعمار2

.2:، ص2008أفریل 8-7والعلوم التجاریة، جامعة سطیف، الجزائر، 
Patrique؛4- 2:المرجع السابق، ص: راجع3 WIDLOECHER, Isabelle QUERNE, Le guide du développement durable en entreprise, Eyrolles, Les

Echos, 1ière édit, Paris, 2009, pp. 14- 15.
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ذلكوعالقةالبشريتمعلمجاتطوربنشر تقریر مفصل حول1972سنة "نادي روما"قیام -
، والذي أقر في أبرز نتائجه عن حدوث اختالل 2100حتى سنة ذلكوتوقعاتاالقتصادیةالمواردباستغالل

وغیرها؛التربةوتعریةالطبیعیةالمواردفي القرن العشرین بسبب التلوث واستنزاف
الخاصةالقراراتمنمجموعةأین عرض1972ة سنةفي جویلی"مؤتمر ستوكهولم"انعقاد -

االقتصادیة؛والمشاكلالبیئةبینالترابطوضرورةاالقتصادیةبالتنمیة
علمیة باالستناد على وثائق1982وضع األمم المتحدة تقریرا عن حالة البیئة العالمیة في سنة -

فیها الخطر الذي ُیهدد العالم؛وبیانات إحصائیة أكدت 
؛1982أكتوبر 28وذلك في "المیثاق العالمي للطبیعة"إقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة -
والمعروف "المشتركمستقبلنا"رتقریالمتحدةلألممالتابعةوالتنمیةللبیئةالدولیةاللجنةتقدیم -

؛1987أفریل27وذلك فيللتنمیة المستدامة دقیقبتعریفالخروج من خاللهتمو ، "بورتالند"تقریرب
فيالنظرإعادةضرورةوالدعوة إلىوالعالمیة المحلیةوعقد المؤتمراتاألصواتيتعال-

؛ "تشرنوبیل"النوويالمفاعلانفجارالتنمیة بعد اتساع الكوارث الطبیعیة في العالم مثلاتجاهات
؛"ریو دي جانیرو"في 1992جوان 4-3مابین "للبیئة والتنمیةمؤتمر األمم المتحدة "انعقاد -
استخدامحول الحد من انبعاث الغازات الدفینة والتحكم في كفاءة"بروتوكول كیوتو"إقرار -

؛1997والمتجددة  في دیسمبر الجدیدةالطاقةنظماستخداموزیادةالمختلفةاالقتصادیةالقطاعاتفيالطاقة
سنة أفریلفيإفریقیابجنوب"جوهانزبورغ"في"المستدامةللتنمیةالعالميالقمةمؤتمر"انعقاد-

.المستدامةالتنمیةبتحقیقالدوليعلى االلتزامالتأكیددفبه، 2002
، بهدف تقییم “المستقبل الذي نصبو إلیه"تحت شعار2012في سنة " 20+ریومؤتمر"انعقاد -

.التنمیة المستدامةالمحرز فيوالتقدم السیاسيااللتزام
لقد تعددت التعاریف التي ُخّصت بها :التقلیدياالقتصادي فكرالفي تعریف التنمیة المستدامة -ب

التنمیة المستدامة هي التنمیة التي ُتلبي احتیاجات معظم التعاریف تتفق في أنّ أنّ إّال التنمیة المستدامة
.1األجیال الحاضرة  دون التأثیر على احتیاجات األجیال القادمة

ستدامة ُیستعمل مفهوم اال:م التنمیة المستدامةو مفهو المسؤولیة االجتماعیة العالقة بین مفهوم -جـ
األهداف الكلیة في نایلتقیالمفهومان قریبان جدا و یبدو لوصف المؤسسات المسؤولة اجتماعیا كذلك؛ حیث 

لتكون بذلك كأهداف المؤسسات المسؤولة اجتماعیا تسعى إلیهاأنالتي ینبغي و ،لمفهوم التنمیة المستدامة
تهتم التنمیة المستدامة ف؛تجمع بین األهداف االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیةوالتي جزئیة لهذه المؤسسات،

المسؤولیة االجتماعیة تهتم بالتوفیق بین و بإدماج الشواغل االجتماعیة والبیئیة في مجال األعمال التجاریة، 
تحقیق في زمة الالّ المهمة و المسؤولیة االجتماعیة هي إحدى اآللیات نّ إ؛ ومنه فاالقتصاد والمجتمع والبیئة

1 Observe: Farid BADDACHE, Le développement durable, EYROLLES, Paris, 3ème édit, 2010, p.14 ; UNESCO, L’éducation pour le
développement durable, L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, France, 1ière édit, 2012, p.5.
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أبعاد المسؤولیة أحد ، والتنمیة المستدامة هي التنمیة المستدامة على المستوى الجزئي والمستوى الكلي
.1، ذلك أنه حتى تكون المؤسسات مستدامة، یجب أن تكون مسؤولة اجتماعیا أوالاالجتماعیة

لقد ظهرت مجموعة من المبادرات الدولیة لتعزیز تطبیق مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات،  
ویظهر ذلك من خالل ، والدول التي تنشط فیهاللمجتمع التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة دعمشأنهاوالتي من 

.هذا المفهومأهدافمجموعة من المبادئ اإلرشادیة المساعدة على تحقیق وضع
: االقتصاد التقلیديفي للمؤسساتالمسؤولیة االجتماعیة مفهوم تبني أهداف أبعاد و-1

وهي البعد االقتصادي والبعد خمسة أبعاد إلىمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات ف أبعاد الصنّ هناك من یُ 
والمتمثلة وهناك من یصنفها إلى أربعة أبعاد ،االجتماعي والبعد البیئي والبعد الخیري وبعد أصحاب المصالح

هناك من یفضل ویؤید األبعاد أنّ إالّ ،2في البعد االقتصادي والبعد القانوني والبعد األخالقي والبعد الخیري
لذلك فالمؤسسات والبعد البیئي، االجتماعيوالبعد االقتصاديالبعد والمرتبطة باالجتماعیةالثالثة للمسؤولیة 

:4والتي تظهر في؛ 3الثالثةة اجتماعیا تسعى إلى تحقیق األهداف المراعیة لهذه األبعادالمسؤول
تحسین صورة هذه المؤسسات لدى نحو تظهر هذه األهداف في السعي :على مستوى المؤسسات-أ

فياألمانوتوفیر والوقائیةالصحیةالرعایةتحسینخاللمناإلنتاجیةزیادة، باإلضافة إلى أفراد المجتمع
...ربحیتهارفعوكذاتعزیز التعاون والترابط بین مختلف أصحاب المصالح، مع، العملأماكن

وتظهر هذه األهداف في:على مستوى المجتمعأهداف تبني مفهوم المسؤولیة االجتماعیة -ب
مع تشجیع ، تحقیق االستقرار االجتماعي من خالل تحسین نوعیة الخدمات المقدمة للمجتمعالسعي نحو 

...فراد المجتمعألالمشاریع الصغیرة وخلق فرص العمل 
ضرورة وهذه األهداف تظهر في:البیئةعلى مستوى أهداف تبني مفهوم المسؤولیة االجتماعیة -جـ

االستعمال المستدام لمختلف مع ضمان مراعاة اآلثار البیئیة المترتبة على ممارسة المؤسسات لنشاطاتها، 
دون التأثیر على حقوق األجیال القادمة من الحالیة و بما یحقق الكفایة اإلنتاجیة الموارد الطبیعیة المتوافرة، 

عدم وكذا احترام المعاییر التي من شأنها تحسین األداء البیئي لهذه المؤسسات، والتي تضمن،هذه الموارد
...والمائیةوالجویةالبریةوالحیاةوالغاباتعلى األراضي هانشاطاتالسلبي لتأثیر ال

1 Observe: CSR in the European banking sector: evidence from a sector survey, op.cit, p.10- 11, Alain CHAUVEAU, Jean-Jacques ROSE,
L’entreprise responsable, éditions d’organisation, Paris, 1ière édit, 2003, p.47- 48.

2 Muhammad YUSUF, Zakaria BIN BAHARI, Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking, Towards Poverty Alleviation,
Conference of Sustainable Growth and Inclusive Economic Development from an Islamic Perspective, Qatar National Convention Center –
Doha, Qatar, 19th-21st December 2011, p.3.

3 Mohammed UDDIN et al., Three Dimensional Aspects of Corporate Social Responsibility, Daffodil International University Journal of
Business and Economics, Bangladesh , Vol.3, N°.1, January 2008, p.204.

الواقع ورهانات المستقبل، معهد : موالي عبد الرزاق، بوزید سایح، دور االقتصاد اإلسالمي في تعزیز مبادئ المسؤولیة االجتماعیة للشركات، ملتقى االقتصاد اإلسالمي4
.9؛ 6: ؛ ص2011فیفري 24-23لوم التجاریة، جامعة غردایة، العلوم االقتصادیة والتسییر والع

التقلیدياالقتصادفي المسؤولیة االجتماعیة أهداف ومبادئ ومبادرات إرساء مفهوم أبعاد و : ثانیا
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المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر تبني هناك من یرى أن أهداف هذا وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
.1تتمثل في السعي إلى زیادة تحقیق العوائد المادیة فقطالتقلیدي

:في االقتصاد التقلیديمبادئ المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات-2
م، كما دَ ظهر اإلدراك العام بضرورة التزام المؤسسات في ممارساتها بالمسؤولیة االجتماعیة منذ القِ لقد

وانعقاد ، 1992سنة تم التأكید على ذلك في مختلف المحافل الدولیة، كانعقاد قمة األرض الخاصة بالبیئة
، 2002سنةوكذا انعقاد القمة العالمیة الخاصة بالتنمیة المستدامة، 1999سنةالمنتدى االقتصادي العالمي

: 2أهمهامن ولعلّ ، المبادئمن بمجموعةوالتي خرجت
ب على المؤسسات في إطار المسؤولیة االجتماعیة كذلك ضمان القیام تإذ یتر :الشفافیة-أ

، وحقوق الملكیة فیها أیضاركز المالي واألداء المالي لها باإلفصاح السلیم والصحیح وفي الوقت المناسب للم
؛وهذا یتحقق بالتزم هذه المؤسسات بالحوكمة

أن تكون مستعدة في إطار المسؤولیة االجتماعیة ینبغي على المؤسسات:القابلیة للمساءلة-ب
للكشف على سیاساتها وممارساتها وقراراتها أمام الجهات المختصة، مع قابلیتها لتحمل المسؤولیة بأكملها؛ 

التزام المؤسساتیترتب في إطار المسؤولیة االجتماعیة:وانین واألعراف الدولیةالقاحترام-جـ
إلى جانب مختلف القواعد اإلرشادیة واللوائح التي من شأنها بمختلف القوانین واللوائح الساریة المحلیة والدولیة

؛ تعزیز ممارسات المسؤولیة االجتماعیة فیها
مراعاة ضمن إطار المسؤولیة االجتماعیةیتعین :احترام حقوق أصحاب المصالح-د

جمیع حقوق أصحاب المصالح فیها؛المؤسسات ل
ضمان االستخدام المسؤول لمختلف الموارد الطبیعیة المتوافرة حالیا بما وهو:االستدامة-هـ
؛مستقبالمن قبل األجیال الالحقة یتیح استعمالها 
إذ ینبغي على المؤسسات في إطار المسؤولیة االجتماعیة االلتزام :احترام حقوق اإلنسان- و

.اإلنسانرة في اإلعالن العالمي لحقوقسطّ والمُ ،حقوق اإلنسانبمبادئ 
:االقتصاد التقلیديفي المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات إرساء مفهوم عن مبادرات دولیة في نماذج -3

لت بعض جِّ لقد سُ : االجتماعیةةمسؤولیالالمؤسسات لفكرة داءبعض المبادرات الفردیة أل-أ
االهتمام ظهور وذلك قبل ، لمسؤولیة االجتماعیةالمؤسسات لممارسات التي تعكس بعض المبادرات األولیة 

: من أبرز هذه المبادرات ما یليولعلّ الفعلي بهذه المفهوم؛ 
للسكر المزروع لمقاطعة المستهلكین البریطانیینباالستجابة1790مؤسسة هندیة سنة قامت-

من منتجین آخرین؛ اشترتهأین بواسطة الرقیق في حوض الكاریبي، 

.94: محمد عیاش، مرجع سابق، ص1
2

David CROWTHER& Gyuler ARAS, corporate social responsibility, part 1, op.cit, p.14.
 وبوزید سایح في الصفحة السابعةموالي لخضر عبد الرزاق یمكن الرجوع  إلى المرجع الخاص بالمبادئ لإلطالع على هذه.
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على بناء مدن في إنجلترا ضمت مدارس ومكتبات 1800في سنة " أوكر لید"أقدمت مؤسسة -
؛وكذا مضخات إلعادة معالجة المیاه الناشئة عن االستعمال الصناعي

ل انخراط مؤسسة الحدید الهندیة - في بعض النشاطات االجتماعیة منذ تأسیسها في " تاتا"ُسجِّ
.   19091سنة 

كوفي "األمین العام السابق لألمم المتحدة لقد قام:المیثاق العالمي للمسؤولیة االجتماعیة-ب
اقتراح المیثاق العالمي للمسؤولیة االجتماعیة في الخطاب الذي ألقاه في المنتدى االقتصادي ب"عنان

وقد ،2000إلى حین إطالق هذا المیثاق في طبعته النهائیة بمقر األمم المتحدة سنة ،1999العالمي لسنة 
كما سطر مجموعة مواطنة المؤسسات وضرورة اعتمادها على المسؤولیة االجتماعیة، تضمن هذا المیثاق 

ا ینبغي وماالجتماعيالثقافي و بالمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات، والمتعلقة بالجانب من المبادئ الخاصة 
من االلتزام به لرفع األداء الجانب البیئي وما ینبغيكذا و للمجتمعات،فیةالثقاو من احترام للقیم األخالقیة 

االجتماعیة، وكذا الجانب وما ینبغي من دعم للنشاطات االقتصادیة البیئي، إضافة إلى الجانب االقتصادي
.2والدولیةالقانوني وما یترتب من مراعاة القوانین المحلیة 

ISO(عرف هذا المعیار بـیُ ": رشادات حول المسؤولیة االجتماعیةإ: 26000إیزو "معیار -جـ

26000 : Guidance on social responsibility(المنظمة الدولیة للتقییس"أصدرته والذي" 2010سنة،
مختلف إعداده مناقشات شارك في ، "نظام إدارة الجودة"والخاص بـ" 2008: 9001إیزو"كإصدار جدید لمعیار 

المنظمات غیر الحكومیة وممثلي المستهلكین والموظفین والسلطات العامة والمؤسسات والباحثین والمستشارین 
واإلستراتیجیات التي تقوم هامن خالله إلى تحدید المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات ومبادئوسعوا وغیرهم، 
؛ ووفقا لهذا 3واللوائح الدولیةاألخالقیات والقوانین في إطار التغیرات الحاصلة مختلف مع مراعاة علیها، 

:كما یليةجتماعیالة ایالمسؤولتالمعیار تم تحدید مواصفا
سهم المسؤولیة االجتماعیة في التنمیة المستدامة بما في ذلك النظام الصحي والرفاه للمجتمع تُ -

الذي تتواجد فیه؛
مصالح؛التأخذ المسؤولیة االجتماعیة بعین االعتبار تطلعات مختلف أصحاب -
مع القوانین السائدة والقواعد السلوكیة العالمیة؛تتوافق المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات-
المؤسسات وتتم ممارستها تبعا تماعیة في طرق اتخاذ القرارات لمختلف ُتدَمج المسؤولیة االج-

.   لذلك

.6: ، مرجع سابق، صصالح السحیباني1
")Kofi Annan) (1938-2007-1997(واألمین العام السابع لألمم المتحدة، وذلك خالل الفترة دبلوماسي غاني:)الیوم(."
.8-7: المرجع السابق، ص2
")International Organization for Standardization : ISO(: ویقع مقرها في جنیف بسویسرا؛ وهي تهدف 1947منظمة دولیة غیر حكومیة تأسست سنة

".أساسا إلى وضع معاییر عالمیة في مجال التجارة والصناعة
3

Observe: François VALLAEYS, op.cit, p.175; Shirley YEUNG, The Role of Banks in Corporate Social Responsibility, Journal of Applied
Economics and Business Research,  JAEBR, Vol. 1,N°. 2, Burnaby, Canada, 2011, p.105- 106.
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المصارف التقلیدیة من حولالنظر اتمع تزاید االهتمام بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة، تغیرت وجه
أهداف ربحیة فقط، بل أصبحت هي األخرى مطالبة بأداء مسؤولیتها كونها مؤسسات مالیة تسعى لتحقیق

.االجتماعیة
:لمصارف التقلیدیةالمسؤولیة االجتماعیة لتعریف -1

للممارسات المصرفیةهذه المصارف ءأداللمصارف التقلیدیة بأنهامكن تعریف المسؤولیة االجتماعیةیُ 
د بالنفع الربحیة، بما یعو ألهدافهادون إهمالها والقانونیة مع مراعاتها للجوانب االجتماعیة واألخالقیة والبیئیة

.بما یسمح بالمشاركة في تحقیق التنمیة المستدامةو ، المصالحعلى جمیع أصحاب 
:لمصارف التقلیدیةالمسؤولیة االجتماعیة لمجاالت -2

ال ما ذاوهةل الخیریاعماألفي للمصارف التقلیدیة االجتماعیةیةمسؤولالمجاالتیحصرهناك من 
العدید من المجاالت التي ُتراعي حقوق على مل تشأنه ییعكس المفهوم الواسع للمسؤولیة االجتماعیة، إذ 

وما یستدعیه ذلك من االلتزام باألنظمة والقوانین المتبعة والجوانب الصحیة والبیئیة أصحاب المصالح،
. 1اإلنسان وتطویر المجتمع المحلِّيومراعاة حقوق 

مجاالت دورها بین ا االجتماعیة لمسؤولیتهةمیِّز في مجاالت أداء المصارف التقلیدیمكن أْن نُ یُ و 
وما تستدعیه من السعي إلى رفع األرباح واألجور وتحسین جودة مراعاة حقوق المساهمین من االقتصادي 

من خالل تبني المصارف البیئيدورها مجاالت ؛ وكذا لضمان استمراریتهاالخدمات والتمویالت المقدمة
تمویل المشاریع من اعلیهیترتب وماالمسؤولة اجتماعیا دور المصارف الخضراء، وقیامها بالتمویل األخضر 

والتي ُتحّقق األهداف البیئّیة الخضراء الصدیقة مع البیئیة واالمتناع عن تمویل المشاریع المضرة بها،
، وما تستدعیه من االجتماعيدورها مجاالت مفهوم التنمیة المستدامة؛ باإلضافة إلى رة ضمن سطّ المُ 

تمویل المشاریع المسؤولة اجتماعیا وكذا توفیر فرص إلى جانبالمساهمة في دعم المشاریع التنمویة لها، 
:2صرفیة من بینها، وفي هذا الجانب تُتاح أمام المصارف تقدیم بعض الخدمات المالتمویل واالستثمار للفقراء

فتح حسابات ادخار موجهة لتمویل المؤسسات المسؤولة اجتماعیا؛-
تكوین محافظ تمویلیة واستثماریة خاصة بالمؤسسات المسؤولة اجتماعیا؛ -
تكوین محافظ لتمویل الفئات المحرومة من الخدمات المصرفیة ضمن منتجات التمویل -

.التضامني موازاة مع البعد التجاريالمصغر، الذي یأخذ بالحسبان البعد 
: االجتماعیةهامسؤولیالمصارف التقلیدیة لفي أداءبعض العناصر الداعمة -3

جرانت یوسف، إرشادات الحوكمة في البنوك طبقا ألفضل الممارسات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة، جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة، مكتب محمد 1
. 30: ، ص2010ثورتون محمد هالل، القاهرة، 

فرص واسعة لمنطقة المغرب العربي، المجلس العام : ملتقى التمویل اإلسالميمحمد حفیظ، المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة في البنوك اإلسالمیة،2
.2:، ص2011جویلیة 16- 15للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، تونس، 

مصارف التقلیدیةللالمسؤولیة االجتماعیة مفهوم : الثاث



مفهوم المسؤولية االجتماعيةمدخل للتعريف ب: المبحث الثالث...                                                                                 مفـاهيم اقتصادية: الفصل األول

64

، ولعل االجتماعیةتهامسؤولیلةأداء المصارف التقلیدیالعناصر التي من شأنها دعم توجد العدید من 
:1هذه العناصر الداعمة ما یليمن أهم
ویتم :االجتماعیةالمشاركةأهمیةنحوالمصارففيالمسئولینلدىاإلیجابیةاالتجاهاتتكوین-أ

استیعابفيةمساعدالعلىتعملوالتيالمبدئیةالتهیئةوبرامجاإلداریةالتنمیةبرامجتوفیرخاللذلك من 
؛االجتماعیةللمسئولیةالموسعالمفهومأبعاد

ممارسات ونشاطات معتكاملوالتي تالمجتمعفياالجتماعیةوالمشكالتبالقضایااالهتمام-ب
ومختلف المؤسسات على المشاركة في مختلف النشاطات وذلك من خالل تشجیع األفراد:المصارف

؛ن المصارف من االستفادة منهامكِّ تُ والتي االقتصادیة االجتماعیة، 
وذلك من :االجتماعیةهالمسئولیتالمصارفأداءیخدمبماالمصرفیةالتوجیهاتوتنمیةتطویر-جـ

وائح والقوانین التي تحكم نشاطات هذه المصارف بصفة عامة، إلى جانب تسطیر األهداف اللّ خالل
التي تخدم ممارساتها المسؤولة اجتماعیا؛واالجتماعیةوالنشاطات االقتصادیة 

.والعملیةمهاراتهم الفنیةوذلك من خالل تطویر:تنمیة وتطویر كفاءة الكوادر المصرفیة-د
:االجتماعیةتهالمسؤولیالمصارف التقلیدیةالدولیة في أداء التجارب نماذج خاصة عن بعض -4

اإلسالمیة واإلسالمیة بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة على مستوى غیر اهتمت مختلف الدول لقد
قیاس مدى لمؤشرا خاصا أطلقت في العالم المؤسسات وكذا المصارف التقلیدیة، وتعتبر الهند أول دولة

تحت المحددة في مجال المسؤولیة االجتماعیة، كالموظفین والعمالء والمجتمع والبیئةالمجاالت االلتزام ب
وهو ما جعل بعض المصارف على مستواها ، 2010ذلك في سنة كان و "مؤشر المسؤولیة االجتماعیة"مسمى 
في مجال توفیر خدمات الرعایة الصحیة والتعلیم األساسي لألطفال ، وذلكض النشاطات االجتماعیةعتهتم بب

الستقبال ص صخمالفقراء وتقدیم التمویل متناهي الصغر ألهالیهم، كما تم استحداث موقع إلكتروني 
.2تمویل الفالحین الفقراءوالموجهة نحوالتبرعات 

،"االجتماعیةمؤشر المسؤولیة "أول دولة عربیة تطلق ثاني دولة في العالم بعد الهند و مصر عدّ هذا وتُ 
بنكمؤسسة"على إنشاء، حیث قام بنك مصرمهذا المفهو نحوتتجهوهو ما جعل بعض المصارف فیها 

على مجاالت التعلیم وخلق فرص في عملها ز ركِّ تُ وهي ،كمؤسسة غیر ربحیة" المجتمعوخدمةلتنمیةمصر
ساندة ودعم وحمایة البیئة، وكذا مُ العمل مع زیادة التنافسیة للمنتجات والخدمات والتنمیة االقتصادیة والصحة 

نشاطات التنمویة ، إلى جانب دعم الضمن مجاالت عملهاالتي تقع المجتمع المدني في تنفیذ المشروعات 
التجاريالبنكمؤسسةبتأسیسع، كما قام البنك التجاري الدولي المصري الفعال في خدمة المجتمذات التأثیر 

.26-24: مرجع سابق، صالقاضي،أحمد 1
.42: مرجع سابق، صمنى بیطار، منى فرحات،2
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ىعلأكبربشكلز في عملهاركِّ تُ ربحیة كذلك،غیرأهلیةمؤسسةوهي،2010الدولي وذلك منذ سنة
.1ىالمدطویلةاإلیجابیةاآلثارذاتمةاالمستدالتنمیةمبادرات

ن إهمال للقضایا لقد رّكز الفكر االقتصادي اإلسالمي على ضرورة أداء النشاطات االقتصادیة دو 
للمصارف اإلسالمیة منذ نشأتها بأن تعمل كمؤسسات مالیة تجمع بین رسطّ ، لذلك نجد أنه االجتماعیة فیها

.  تحقیق أهداف اجتماعیة إلى جانب تحقیق أهدافها االقتصادیة

وذلك ما اإلسالمي،ال في الفكر االقتصادي عتبر فكرة المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات مفهوما متأصّ تُ 
زة لهذا المفهوم . دّلت علیه مصادره الشرعیة والتي شكلت الركائز األساسیة والضوابط الُمعزِّ

:في الفكر االقتصادي اإلسالميللمؤسسات تعریف المسؤولیة االجتماعیة أصول و -1
انب و بالجةالمادیانب و شاملة تجمع الجنظرة االقتصادیة للنشاطاتُتعد نظرة الفكر اإلسالمي 

مع ،یةمستقبلالو ةحالیالالمجتمعمتطلباتتوفیرعلى ضرورة ذلك أنها تقوم،ةوالشرعیةلقیّ الخُ االجتماعیة و 
.وق أفراد المجتمع لألجیال األخرىحقضمان

على مجموعة من سالميحیث یقوم مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر االقتصادي اإل
مع خالقه ومع هتربطعالقات مختلفة فرد للعلى اعتبار أنّ ل فیها الفرد المحور األساسي، مثِّ التي یُ العالقات 

كما أّن الفرد لیس في غنى عن هذه العالقات إذ ال یمكن أن یتخلى عنها سائر األفراد األخرى ومع الطبیعة، 
:2وتظهر هذه العالقات فيأبدا، 

وربه اإلنسانبینتكونأنیمكنفالالتعبدياإلیمانيجانبالدجسّ یُ وهو ما :عالقة الفرد بخالقه-أ
تة؛بحمادیةعالقة

فردفالت، التعامالة في األخالقیاالجتماعیة و جوانبالیجسدوهو: البعضعضهمباألفراد باتعالق-ب
هوفاإلنتاجوبالتاليمكملالكلفإنهناومن،اآلخرینأعمالخاللمنإالإشباع حاجاتهیستطیعال

االجتماعي التماسكعلىخاللهامنلیحافظولغیرهلهینتجالفردأّن أي،والمجتمعالفردبینعملیة اجتماعیة
؛االجتماعیةوالعدالة

تحتاجألنهالإلنسانبحاجةوالطبیعةحاجیاته،لتلبیةللطبیعةبحاجةفالفرد : عالقة الفرد بالطبیعة-جـ
اإلسالمياالقتصادتطور نا فيتمعّ ٕاذا؛ و توازنهاعلىلتحافظخیراتهاتلفیُ والهاعویزر یعتني بهامنإلى

.28-26: المرجع نفسه؛ أحمد القاضي، مرجع سابق، ص: راجع1
والعدالةالمستدامةالتنمیةرهاناتظلفياالقتصادیةالمؤسسةسلوكملتقى، التنمیة المستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي،السعید دراجي: راجع2

,Muhammad YUSUF؛ 11- 10: ص، 2012نوفمبر، 21-20االجتماعیة، جامعة ورقلة، الجزائر،  Zakaria BIN BAHARI, op.cit, p.9.

اإلسالمي وفي المصارف اإلسالمیةالمسؤولیة االجتماعیة في االقتصاد بالتعریف: المطلب الثاني

اإلسالميفي االقتصاد المسؤولیة االجتماعیةمفهوم : أوال
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إنتاج مردودزیادةنتیجةالخراجمواردیادة ز فيكبیرردو منذلكوما لالزراعيالتطوراعتمد علىه أننجد
.التجاريالتبادل، إلى جانب االعتماد على األراضيوٕاصالحالريأسالیباألرض وتطویر

هذا كما أّنه في ظل االقتصاد اإلسالمي ُینظر للمؤسسات على أنها أشخاص معنویة، تقوم على 
مبادئه األخالقیة والتي تسعى من خاللها إلى تحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة دون إضرار بجمیع من 

المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات ؛ وهذا ما ُیبِرز مفهوم 1تربطهم عالقة بها بما یسمح بتحقیق التوازن بینها
.في االقتصاد اإلسالمي

حول تصنیفها تالختالف االتجاها،حول تعریف المسؤولیة االجتماعیةالفكریة دت اآلراءقد تعدّ و 
مسؤولیة لل، إّال أّنه هناك تعریفعلم األخالق أو أنها من المسائل القانونیةضمن مواضیع علم االجتماع أو

للمؤسسات ُیظهر الجانب االقتصادي لها في الفكر اإلسالمي، وهو اعتبارها على أّنها ظاهرة االجتماعیة 
أصحاب المصالح األعمال التي تعود بالنفع على مختلف التزام المؤسسات بالمشاركة في باجتماعیة ُتعنى

خالقیة لالقتصاد بها عند ممارسة نشاطاتها، نتیجة التكلیف الذي ارتضته في ضوء المبادئ األالمتعلقة
.2اإلسالمي، بهدف النهوض بالمجتمع اإلسالمي بمراعاة عناصر المرونة واالستطاعة والشمول والعدالة

:في االقتصاد اإلسالميالمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات أبعاد أهداف و-2
في االقتصاد للمؤسسات مفهوم المسؤولیة االجتماعیةقوم علیها یعلى غرار األبعاد الثالثة التي 

أبعاد یقوم كذلك علىفي االقتصاد اإلسالمي للمؤسسات مفهوم المسؤولیة االجتماعیةنجد أنّ التقلیدي، 
تحقیق أهداف اجتماعیة تعكس طبیعة المفهوم الشامل الذي یجمع بین والتي متكاملة ومترابطة فیما بینها، 

تظهر هذه األهداف في السعي إلى التعاون على ضمان وبیئیة واقتصادیة إلى جانب األهداف الشرعیة؛ و 
الخیر والعدالة في المعامالت وتحقیق التكافل االجتماعي، باإلضافة إلى الموازنة بین مصالح المؤسسات 

.، دون إهمال للجوانب البیئیة3ومصالح المجتمع
فياالقتصاد اإلسالميفي المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات أبعاد إظهار ُیمكنعلى العموم، و 

:4العناصر التالیة
للمؤسسات للمسؤولیة االجتماعیةُیعتَبر هذا البعد أوسع وأشمل من البعد االقتصادي:عمارة األرض-أ

كل الوسائل التي یمكن من خاللها في بمدلولها الشرعي "عمارة األرض"وتتمثل في االقتصاد التقلیدي، 
صحیة دون واجتماعیة أوكانت اقتصادیة بجانبیها الصناعي والزراعي أ، سواء إحداث مختلف أنواع التنمیة

دراسة میدانیة لبعض مؤسسات والیة سطیف، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة : المؤسسةإستراتیجیةفي بناء جتماعياالكاك، دور التدقیق سمراد 1
. 36: ، ص2011-2010سطیف،

.21-17: ، ص1996، 1عبد الحمید المغربي، المسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیة، المعهد العلمي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ط2
.94: محمد عیاش، مرجع سابق، ص 3

، كلیة الدراسیة اإلسالمیة والعربیة، دبيمحمد الفقي، ركائز التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في السنة النبویة، ندوة القیم الحضاریة في السنة النبویة، 4
.39-8: ص، 2007أفریل 22-25
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لمختلف النشاطات االقتصادیة ارة األرض ُتمثِّل الهدف الرئیسإهمال لمقصدها الشرعي، كما أن عم
اإلسالمي؛دوالمعامالت المالیة التي ینبغي أن تقوم علیها جمیع المؤسسات في االقتصا

ما ُتولَّى له مؤسسات االقتصاد اإلسالمي من یظهر ذلك من خالل و : أفراد المجتمعاالهتمام ب-ب
، والمحافظة ءتوفیر األمن الغذائي والكساالحث على ضرورة حفظ النفس واالهتمام بها من خالل دور في 

حث على سالمة العقل والعمل على توفیر مناصب الشغل وتحویل العاطلین عن العمل إلى عاملین وكذا ال
األفرادمن تأثیر خطیر على أخالق ذلك لما لمباإلضافة إلى دفع الفقر عنه،واألخذ بهعلى طلب العلم 

والمجتمع ككل، وذلك بتوفیر أدوات التكافل والتضامن واإلحسان للفقراء والتي تتجسد في أشكال الزكاة 
؛...واألوقاف والصدقات والهبات

النشاطات االقتصادیةقد ربط الفكر اإلسالمي بین ل: حمایة الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة-جـ
ره من حفظ التوازن المحافظة على مقومات البیئة الطبیعیة لما توفَّ على والمحافظة على البیئة ورعایتها، فحثّ 

، أفراد المجتمعوریة لسالمة حیاة له االعتداء علیها من فقدان بعض العناصر الضر مثّ بین المخلوقات، وما یُ 
ظیم استخدام الموارد الطبیعیة، المحافظة على المصادر المائیة من التلوث ومن الهدر، وتنوحث على 

المحافظة على التنوع الحیوي، نظرا والمحافظة على التوازن البیئي، وكذا البیئة واألماكن العامة،مایة حو 
...ألهمیة ذلك في تحقیق التوازن البیئي

:في االقتصاد اإلسالميمبادئ المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات -3
یقوم مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر االقتصادي اإلسالمي على مجموعة من 

:1األسس واألركان، والتي یمكن اعتبارها بمثابة المبادئ التي تحكمها، ولعل من أهمها ما یلي
في استیعابها لألدوار التي یجب أن تقوم ةجتماعیااللیتهامسؤو لالمؤسسات أداء یتوقف: االلتزام-أ

بها، ویدفع ذلك اقتناع القائمین على هذه المؤسسات من المدراء والعاملین فیها، ثم یأتي بعد ذلك التشریع 
والنظام لیؤكِّد على االلتزام بأداء هذه األدوار؛

ومصدره المبادئ األخالقیة لالقتصاد اإلسالمي والتي ینبغي أن تقوم علیها مختلف :التكلیف-ب
المؤسسات العاملة ضمن هذا االقتصاد؛ 

النشاطات االجتماعیة والنشاطات االقتصادیة مختلف وتظهر في :المشاركة االجتماعیة-جـ
طواعیة أو بإلزامّیة القوانین، مع مراعاة المرونة والقابلیة المؤسسات االجتماعیة التي ینبغي أن ُتشارك فیها 

للتغییر في النشاطات التي یتم المشاركة فیها، وكذا شمولیتها لتتوافق مع جمیع األطراف الداخلیة والخارجیة 
لهذه المؤسسات وبما ُیحّقق العدالة بینهم؛ 

ومع ما ُیحقِّق ،إضرارهم واستغاللهماألفراد بما یتجنبوالذي یظهر في تحقیق حاجات:التكامل-د
.المادیة والمعنویةرفاهیتهم ویحفظ حقوقهم في مختلف الجوانب

.24-21: مرجع سابق، ص، المسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیةعبد الحمید المغربي،1
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:في الفكر االقتصادي اإلسالميللمؤسسات المسؤولیة االجتماعیة مفهوم خصوصیة-4
خصوصیة جعلها تتمیز االقتصادي اإلسالميفي الفكر للمؤسساتإّن لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة 

خصوصیة هذه الیمكن إظهارالتقلیدي، و االقتصادي في الفكر للمؤسساتعن مفهوم المسؤولیة االجتماعیة 
:1في العناصر التالیة

سالمي اإلاالقتصادي مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر إنّ : من حیث األهداف-أ
والمعنویة؛یسعى إلى تحقیق المنافع المادیة 

االلتزام بالمسؤولیة االجتماعیةدوافعإن : من حیث دوافع االلتزام بالمسؤولیة االجتماعیة-ب
سالمي نابع من القبول واالقتناع بالمنهج اإلسالمي؛اإلاالقتصاديللمؤسسات في الفكر 

االلتزام بالمسؤولیة االجتماعیة تتعدد عوائد :بالمسؤولیة االجتماعیةمن حیث عوائد االلتزام -جـ
مبادئ االقتصاد اإلسالمي، وخدمة أصحاب من حیث تطبیقسالمي اإلاالقتصاديللمؤسسات في الفكر 

.مع إعطاء األولویة لمراعاة مصالح أفراد المجتمعالمعنیة بهذه المؤسسات، المصالح 
في الفكر االقتصادي التقلیدي والفكر تلخیص أهم الفروق بین مفهوم المسؤولیة االجتماعیة مكن هذا ویُ 

:االقتصادي اإلسالمي في الجدول التالي
التقلیدي االقتصادي أهم الفروق بین مفهوم المسؤولیة االجتماعیة في الفكر:)04(جدول رقم 

اإلسالميوالفكر االقتصادي 
الفكر االقتصادي اإلسالميالفكر االقتصادي التقلیديعامل الفرق

.تحقیق المنافع المادیة والمعنویة- . تحقیق المنافع المادیة- الهدف- 1

دوافع االلتزام- 2

آراء بعض المفكرین والنظریاترظهو - 
بضرورة احترام الجوانب األخالقیة المطالبة

واالجتماعیة والبیئیة نظرا لألضرار التي 
.برزت على هذه المستویات

لالقتصاد اإلسالمي والمستمدة المبادئ األخالقیة- 
.من المصادر الشرعیة

خدمة أصحاب المصالح االقتصادیة بالدرجة - عوائد االلتزام- 3
.  األولى

مبادئ االقتصاد تتعدد العوائد من حیث تطبیق- 
إعطاء مع ،اإلسالمي وخدمة أصحاب المصالح

.األولویة لمراعاة مصالح أفراد المجتمع
.98-94: محمد عیاش، مرجع سابق، ص؛ 25: مرجع سابق، ص، المسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیةعبد الحمید المغربي،:راجع: المصدر

في إطار قیامها لدور اجتماعيلقد قامت المصارف اإلسالمیة في بدایة نشأتها على ضرورة أدائها 
بممارساتها المصرفیة، بما یسمح بتحقیق التنمیة واالجتماعیة وربطها بالتنمیة االقتصادیة، وذلك ما یجسد 

.فكرة المسؤولیة االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة

.98-94: محمد عیاش، مرجع سابق، ص، 25: المرجع السابق، ص: راجع1

للمصارف اإلسالمیةبالدور االجتماعي المسؤولیة االجتماعیة وعالقة مفهوم : ثانیا
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:  اإلسالمیةللمصارف مفهوم المسؤولیة االجتماعیة -1
ُیعرِّف البعض المسؤولیة االجتماعیة : مصارف اإلسالمیةللتعریف المسؤولیة االجتماعیة -أ

ثره القائمون على إدارة المصارف اإلسالمیة إالتزام تعبدي أخالقي یقوم على "للمصارف اإلسالمیة على أنها
جتماعیة ألفراده ورعایة المصالح واألهداف االحسین وحمایة رفاهیة المجتمع ككل، بالمساهمة في تكوین وت

لة لذلك، بهدف رضا اهللا سبحانه وتعالى والمساهمة وصِ جراءات وتفعیل الطرق واألسالیب المُ اإلعبر صیاغة
.1"تماعي وفي تحقیق التنمیة الشاملةجم والوعي االدفي إیجاد التكافل والتعاون والتق

میةوغیرها من المؤسسات المالیة اإلسالهذا وُیمیَّز في المسؤولیة االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة 
، إذ ترتبط المسؤولیة اإللزامیة بجمیع النشاطات المتعلقة 2بین مسؤولیة إلزامیة ومسؤولیة اختیاریةاألخرى 

بطبیعة هذه المصارف من معامالت مالیة واستثماریة، وما یترتب علیها من ضرورة في مراعاة حقوق 
ت االقتصادیة االجتماعیة، أّما أصحاب المصالح فیها واحترام البیئة والمجتمع من خالل تمویل النشاطا

المسؤولیة االختیاریة فهي تتعلق بكل النشاطات االجتماعیة األخرى كالتبرعات والصدقات والمشاركات في 
...برامج التوعیة االجتماعیة والبیئیة

ترتكز المصارف اإلسالمیة المسؤولة :لمسؤولیتها االجتماعیةاإلسالمیةمعاییر أداء المصارف -ب
اجتماعیا على مجموعة من المعاییر، والتي من شأنها تحقیق العالقات الثالثة التي یقوم علیها مفهوم 
المسؤولیة االجتماعیة في الفكر اإلسالمي، والمتعلقة بالعالقة بین الفرد وخالقه وبین األفراد فیما بینهم وبین 

.3الفرد والبیئة
:4هذه المعاییر فیما یليموم یمكن إظهار على العو 

وذلك من خالل االلتزام بتطبیق المبادئ األخالقیة لالقتصاد :العمل وفق األصول الشرعیة-
؛...اإلسالمي في مختلف معامالتها التمویلیة واالستثماریة وفي تحقیق أرباحها واستقطاب عمالئها

ویتحقق ذلك من خالل تقدیم خدمات ذات جودة عالیة دون تمییز في خدمة وٕاتاحة :المساواة-
؛ ...الفرص بین العمالء

ویتجسد ذلك من خالل االلتزام بالقیم األخالقیة كالثقة والوفاء والشفافیة :مسؤولیة العمل-
؛...والنزاهة واحترام القوانین

تجاوز ساعات العمل الخاصة بهم، وتوفیر الّراحة وذلك بعدم:موارد البشریةعایة للالرِّ ر توفی-
؛...وضمان التدریب والتأمین لهم، مع تخصیص األجور المناسبة والمكافآت المستحقة لهم

 ُالجمع بین مفهوم المسؤولیة االجتماعیة ومختلف المؤسسات المالیة اإلسالمیة ومنها وافق علىتجدر اإلشارة هنا إلى أنه یوجد من الباحثین من ال ی
.یةالمصارف اإلسالمیة، مبررین ذلك بأّن هذه المصارف وما یحكمها من مبادئ جعلها مسؤولة أصال حتى قبل أن یظهر مفهوم المسؤولیة االجتماع

.78: محمد عیاش، مرجع سابق، ص1
2

Samina SAGOTA, Practice of corporate social responsibility in Islamic banks of Bangladesh, world journal of social sciences, vol. 2, N°. 6, the
world business institute, Australia, September 2012, p.5.

3
Muhammad YUSUF, Zakaria BIN BAHARI, op.cit, p.11

4
Ibid, p.11- 12.
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ویظهر ذلك من خالل الدخول في استثمارات غیر ُمضرِّة بالبیئة، وكذا :االستدامة البیئیة-
؛...المشاركة في حمایة البیئة مع توعیة الموظفین حول أمور رعایة البیئة

والمساعدة في البرامج التعلیمیة التبرعاتوتوزیع كجمع :المشاركة في األعمال الخیریة-
أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ؛ هذا وقد ...الموجهة للفقراء والمحتاجین

سلوكیات المسؤولیة االجتماعیة : "مجموعة من الضوابط الخاصة بالمسؤولیة االجتماعیة والمتعلقة بـ
.  1"المؤسسیة واإلفصاح عنها في المؤسسات المالیة اإلسالمیة

: االجتماعي للمصارف اإلسالمیةطبیعة الدور-2
غایتها إعادة النظام ة لحركة إصالح اجتماعي واقتصادي، المصارف اإلسالمیة كنتیجلقد جاءت 

اإلسالمي للمجتمعات اإلسالمیة الذي اندثر بفعل المستعمرات بدًءا بالمعامالت المالیة، لذلك نجد أّن 
همة في جتماعي والمساادورالمصارف اإلسالمیة ُینَظر لها كجزء من نظام مجتمعي إسالمي ُتعنى بأداء 

تحقیق تنمیة اجتماعیة، بالموازاة مع تحقیق تنمیة اقتصادیة وتحصیل ربح اقتصادي في ظل مبادئ االقتصاد 
. 2ما یظهر في فكر المؤسسین األوائل للمصارف اإلسالمیةهذاو اإلسالمي، 

وُیمكن تعریف الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة على أنه ممارسات المسؤولیة االجتماعیة تجاه 
بعض أصحاب مصالحها المعنیة بذلك، والتي تتجسد بصورة مباشرة من خالل اهتمام هذه المصارف 

، وهو ما ...والوقفالمتعلقة بالزكاة والقروض الحسنة تجاه المجتمع بصفة خاصة و بالخدمات االجتماعیة 
ُیمثِّل دور هذه المصارف في تَبّنیها للتكافل االجتماعي، أو بصورة غیر مباشرة وذلك عن طریق صیغ 

المصرفي اإلسالمي، نشر الوعي الثقافيالتمویل اإلسالمیة والتي تتمیز بالعدید من الخصائص التي تسمح ب
مدى االهتمام و ن في تمویل القطاعات باإلضافة إلى االهتمام باالستثمار المحلي ومدى تحقیق التواز 

مدى االهتمام بتمویل الصناعات وكذا عند دراسة المشروعات التي یتم تمویلها،بالمعاییر االجتماعیة
فضال عن التزامها بالقواعد ،3الصغیرة والتي ُتظِهر دور هذه المصارف في تحقیق العدالة االجتماعیة

أكل أموال الناس بالباطل خاصة ما یظهر في استغالل و واألحكام الشرعیة وما لها من دور كبیر في منع 
مخالفة بذلك قاعدة االقتصاد التقلیدي التي صورة الفائدة الربویة والتي تم إلغائها على مستوى هذه المصارف

.مصارف دون فائدةتنص على أنه ال اقتصاد دون مصارف وال 
هذا وال ینحصر الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة حول ما تقدمه من خدمات للمجتمع فقط 
باعتباره من أهم أصحاب المصالح التي تعكس هذا الدور لهذه المصارف، بل یتسع الدور االجتماعي 

.]12/01/2013:لوحظ في[، www.aaoifi.com:هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، في الموقع اإللكتروني1
.55: ، صمرجع سابقبین التنظیر والتطبیق، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي2
لجنة من األساتذة ؛34: ، ص2008، 1طعبادة، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمیة، رسالة دكتوراه، منشورة، دار النفائس، األردن،إبراهیم : راجع3

العالمي ، المعهداإلسالمیةموسوعة تقویم أداء البنوك تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة،، والخبراء االقتصادیین والشرعیین والمصرفیین
دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمیة، : ؛ جمیل أحمد، الوظیفة التنمویة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة25- 23: ، ص1996، 1، القاهرة، طاإلسالميلفكر ل

.61: ، ص1996رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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ء الذین یتعامل معهم وكذا للمصارف اإلسالمیة لیشمل كذلك كال من الخدمات االجتماعیة المقدمة للعمال
الخدمات االجتماعیة المقدمة للموارد البشریة التي تعمل على مستواها، وهذا ما سنراه في الفصل الثاني بشكل 

. من التفصیل
وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن المصارف اإلسالمیة في بدایاتها حاولت إظهار طبیعة دورها االجتماعي 

في قانون تأسیس بنك فیصل اإلسالمي استهدافه للمساهمة في توسیع قاعدة في قوانین تأسیسها، حیث جاء 
التكافل االجتماعي في المجتمع، وورد في قانون تأسیس بنك ناصر االجتماعي تولِّي شیخ األزهر ووزیر 

ء األوقاف التأكد من التزام البنك بتخصیص الزكاة وٕانفاقها في مصارفها الشرعیة، وجاء أیضا في قانون إنشا
.   1...بنك دبي اإلسالمي أّن العائد االجتماعي ُیعتبر المیزة األساسیة للمصرف

:بعض اآلراء المؤیدة والمعارضة ألداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي-3
الهدف الرئیس هناك جدل قائم حول أداء المصارف اإلسالمیة لدور اجتماعي؛ حیث یرى البعض أنّ 

هو خدمة وتنمیة المجتمع وهو أولى من تحقیق األرباح، ویرى البعض اآلخر أن الهدف للمصارف اإلسالمیة
األساس للمصارف اإلسالمیة هو تحقیق األرباح، أما تنمیة المجتمع فهي من األدوار الموكلة للدول، إّال أّن 

ضرورة أداء المصارف االجتماعیة بالتنمیة االقتصادیة ما یستدعيةهناك فریق ینطلق من فكرة ارتباط التنمی
اإلسالمیة لدور اجتماعي، یتیح تحقیق التنمیة بشتى أبعادها االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، وهو الهدف 

.    2الذي َنظَّر له المفكرون المؤسسون لنموذج المصارف اإلسالمیة
:اإلسالمیةالدور االجتماعي للمصارف بعالقة مفهوم المسؤولیة االجتماعیة -4

مفهوم المسؤولیة االجتماعیة یستعمل كبدیل عن مفهوم الدور االجتماعي لمختلف لقد أصبح 
المؤسسات في االقتصاد التقلیدي، وهو ما انعكس على المصارف اإلسالمیة أین أصبحت العدید من المراجع 

ا كذلك، وصار ُیدمج ضمنها هالمسؤولیة االجتماعیة لُتعبِّر عن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة ب
خاصة مع المتغیرات المعاصرة التي ، سالمیةمصارف اإلالدور االجتماعي للعن العتقاد أّنه أكثر تعبیرا

مّست الممارسات المصرفیة السیما مع سنوات التسعینات، أین أصبحت المصارف التقلیدیة ُتعنى كذلك 
ممارساتها بما یسمح بتحقیق أثر اجتماعي أكثر، وأّدى بمسؤولیة اجتماعیة، وترّتب عن ذلك إعادة هندسة 

كالمصارف االجتماعیة والتمویل تعكس التزام هذه المصارف بالدور االجتماعيذلك إلى تبنیها مفاهیم جدیدة
؛ إال أن مفهوم المسؤولیة االجتماعیة أوسع من مفهوم ...المصغر وأخالقیات األعمال وحوكمة المؤسسات

الشتمالها على بعد اقتصادي وبعد اجتماعي الذي یندرج ضمنه البعد الخیري وبعد بیئي الدور االجتماعي
.إلى جانب البعد األخالقي الذي ال ینفصل عن األبعاد األخرى

األداء دون التقصیر فيباألداء االجتماعي واألداء البیئي المسؤولیة االجتماعیةویعبر عن ممارسات
م الدور االجتماعي على البعد االجتماعي والبعد األخالقي للمسؤولیة االقتصادي، بینما یتركز مفهو 

. 88: ، ص2006، 1الفكر والتطبیق، مكتبة التقوى، القاهرة، طبینحسین شحاتة، المصارف اإلسالمیة1
.28-22: ، صمرجع سابقكامل القیسي، 2
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االجتماعیة، والذي ُیعّبر عن ممارساته باألداء االجتماعي تجاه بعض أصحاب المصالح في المصارف 
.اإلسالمیة

وعلى هذا نقول أّن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة یعد جزء من المسؤولیة االجتماعیة في هذه 
لمصارف والتي تعد الحوكمة أحد آلیتها، وتندرج هذه المفاهیم كلها ضمن ما یسمى بأخالق وأخالقیات ا

.   المصارف اإلسالمیة
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االقتصادیة المصرفیة والمالیة و األزمات االقتصادیة التي عرفتها المؤسسات االنهیارات المالیة و ُتّعد
وٕادخال مفاهیم األخالقیات والحوكمة ها إعادة صیاغة أهدافإلى ت أحد أهم األسباب التي أدّ ، التقلیدیة

أین ،للنهوض بأدائها االقتصادي والماليعلیها كحلول لالعتماد، ممارساتهاوالمسؤولیة االجتماعیة في 
، لة في االقتصاد اإلسالميتأصِّ مُ أفكاركتبرع، في حین أنها تُ هذا االقتصادفي عاصرةظهرت كمفاهیم م

وهذا ما والمصارف اإلسالمیة خاصةلتقوم علیها مختلف مؤسساته االقتصادیة والمالیة عامة هاوالتي سطِّر 
.ز المصارف اإلسالمیة عن المصارف التقلیدیةسمح بتمیّ 

المصارف التقلیدیة بإدراج القیم األخالقیة في إلى ضرورة التزامالفكر االقتصادي التقلیدي لتوصّ حیث
وضع مجموعة من المبادئ ى إلى وهو ما أدّ واآلثار اإلیجابیة المتوقعة من تطبیقها،نظرا ألهمیتها ممارساتها

االقتصاد اإلسالمي اهتم في فكره في حین أن ؛في إطار مفهوم األخالقیاتدة على ذلكساعِ اإلرشادیة المُ 
یقوم علیها، ومجموعة األخالقیة التي المبادئفي ومذهبه بضرورة االلتزام بالقیم األخالقیة، وهذا ما یظهر 

ه ممارسات المصارف اإلسالمیة مال االجتماعي لهذه والتي ُتعدُّ الرأسالمبادئ والخصائص التي ُسّطرت لُتوجِّ
.  المصارف

من ،هاّن اآلثار السلبیة للممارسات المصرفیة التقلیدیة جعل بعض الدول تسعى لتصحیح مسار أكما 
البدایة ثم أصبحت فياختیاریة والتي كانت أدائهاخالل مبادراتها في إرساء مفهوم الحوكمة بحثا عن تخلیق

مفهوم ساهم یحیث،منذ البدایةجباریة في االقتصاد اإلسالميُتعّد من األفكار اإلهافي حین أن؛إلزامیة
إلغاء النشاطات اإلسالمیة، كما تؤدي كذلك إلىالحوكمة في إضفاء المصداقیة على ممارسات المصارف 

إرساء القیم األخالقیة غیر المشروعة، وتجنب الدخول في النشاطات المشبوهة، ما یجعلها أداة فاعلة في 
.واالجتماعیة للمصارف اإلسالمیة

سات بأداء كتعبیر عن التزام المؤسو نتیجة عن االهتمام بهذه الممارسات األخالقیة واالجتماعیة كهذا و 
، تم الخروج بمفهوم شامل یعكس ككلدورها االجتماعي إلى جانب دورها المالي من ثم دورها االقتصادي

، وتطور مفهومها حتى أصبح ُیدرج المسؤولیة االجتماعیة للمؤسساتذلك في االقتصاد التقلیدي تحت ُمسمى
بااللتزاموخاصة منها المصارف التقلیدیة، ضمن استراتیجیات األداء لمختلف المؤسسات االقتصادیة والمالیة

ن المسؤولیة في حین أوالبیئیة في الممارسات المصرفیة؛ةمراعاة األبعاد االجتماعیفيلها االختیاري
تها، تندرج ضمن شروط صحأین ا في بعض ممارساتهاإلزامیتتخذ شكال مصارف اإلسالمیة للاالجتماعیة 

االجتماعي هالتي ُتضفي طابعلهذه المصارف و أخرى ممارسات والذي ُیغطِّي االختیاريإلى جانب شكلها 
في دورها االجتماعيإحیاءبالمصارف اإلسالمیة اهتمام ، وهو ما ُیظهر ضرورة والتضامنالتكافلحیث من

دون وٕاظهار هویتها االجتماعیة، وذلك بما یسمح بااللتزام بأهدافها االجتماعیة حدود ممارساتها المصرفیة
. االقتصادیة األساسیةالمالیة و أهدافها باإلضرار

:خالصة الفصل األول



:ثانيالفصل ال

لمصارف اإلسالمیةاالجتماعي لالدورتقویم 
تجاه أصحاب مصالحها
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درجة في أسالیب تقییم األداء الحدیثة إلى جانب البعد أصبح البعد االجتماعي من أهم األبعاد المُ لقد
من أبرز النظریات ؛ ولعلّ ككلالبعد االقتصاديمن ثم ، بعدما كان یتم التركیز فقط على البعد المالي يالبیئ

في بناء نموذج جدید للعالقاتوالتي أتاح ظهورها همت في ذلك نظریة أصحاب المصالح، التي سا
تجاه لهذه المؤسسات االجتماعياألداء، ساهم في تعزیز المؤسسات المالیةاالقتصادیة وكذا المؤسسات

.مختلف األطراف التي لها عالقة معها تحت مفهوم أصحاب المصالح
لدورها االجتماعي یلقى ئهاببعدها االجتماعي وأداالمصارف اإلسالمیة اهتمام وعلى غرار ذلك نجد أّن 

سواء من حیث مجاالته أو من ،على المستوى النظري وعلى المستوى التطبیقيجانبا من التقصیر واإلهمال
تجاه وغالبا ما یتم حصره ، بل یتم بصفة اختیاریة ن ُوجد فهو ال یكون بصفة إلزامیةوإ حیث أسالیب تقییمه

نوع واحد من أصحاب مصالحه المعنیة أال وهو المجتمع، وهو ما یستدعي ضرورة تقویم الدور االجتماعي 
. للمصارف اإلسالمیة، بغیة إعادة إحیائه من جدید باعتباره الدور الذي انطلقت منه هذه المصارف

تجاه الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تقویم الفصل للبحث في وفي هذا اإلطار، خّصصنا هذا 
:، وسنتناوله في ثالثة مباحث على النحو التاليأصحاب مصالحها

؛مدخل للتعریف بتقییم األداء االجتماعي وأصحاب المصالح:المبحث األول-
؛أصحاب مصالحهاها االجتماعي تجاه تقییم أداء المصارف اإلسالمیة لدور : الثانيالمبحث -
.االجتماعيتقویم أداء المصارف اإلسالمیة لدورهاأسالیب: المبحث الثالث-

:تمهید
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:ینالتالیینض ضمن هذا المبحث إلى المطلبسنتعرَّ 

بالدور االجتماعي تجاه أصحاب مُیعتبر تقییم األداء االجتماعي عملیة ُمهّمة لقیاس مستوى االلتزا
تحدید مدى القدرة على تحویل األهداف االجتماعیة إلى ممارسات عالمصالح االجتماعیة االقتصادیة، م

. لها صعوبات عدیدة تؤثر على الوصول إلى نتائج دقیقة ومرضیةإال أنّ ،عملیة

أّدى إلى یحتّل األداء االجتماعي مكانة هامة في العصر الحدیث نتیجة تزاید اهتمام الباحثین به، ما
بینت الدراسات السابقة والحدیثة بأّن مسؤولیات فقد ،االقتصادیة وحتى المالیة علیهإقبال المؤسسات 

.ما تُقدِّمه من منافع للمجتمع وهو المعیار األول لتطویرها واستمراریتهابالمؤسسات تتحدد بالدرجة األولى 
:تعریف وأنواع األداء-1

، والذي )Performare(ة الالتینیكلمةلام مصطلح األداء منُترجِ :واصطالحاتعریف األداء لغة -أ
وأداء الشيء ىاسم للفعل أدّ ؛ واألداء لغة هو Performance(1(اشُتقَّ منه المصطلح الفرنسي واإلنجلیزي 

انعكاس لقدرة ه نّ أعلىعرَّف عموما یُ ؛ أما اصطالحا ف2یعني القیام به وأداء الشيء إلیه یعني إیصاله إلیه
المؤسسات وقابلیتها على تحقیق أهدافها ولكیفیة استخدام مواردها البشریة والمادیة بالصورة التي تجعلها قادرة 
على تحقیق أهدافها أیضا، وُیمِكن كذلك اختصار تعریف األداء على أّنه البحث عن تعظیم العالقة بین

. 3لألهداف الُمسّطرة ُمسبقااألدوات الُمتاحة والنتائج الُمحققة ِوفقا 
ة، وُیعبِّر عن استخدام الموارد المسطر والمهام ستخدم للتعبیر عن مدى تحقیق األهداف فاألداء إذن یُ 

.المتاحة والنتائج المحققة

.86: ، ص2001، 1مفهوم وتقییم، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة بسكرة، الجزائر، ع: الكفاءة والفعالیةعبد الملیك مزهودة، األداء بین1
مرجع ، مقارنةدراسة تطبیقیة : الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیةشوقي بورقبة، : ، نقال عن48: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص2

.41: سابق، ص
دراسة تطبیقیة على عینة من مؤسسات الغرب الجزائري، رسالة : تقییم مدى استجابة منظمات األعمال للمسؤولیة االجتماعیة في الجزائروهیبة مقدم، 3

.160: ص، 2013دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة وهران، 

للتعریف بتقییم األداء االجتماعي وأصحاب المصالحمدخل: المبحث األول

؛التعریف بتقییم األداء االجتماعي:المطلب األول-

.مفهوم أصحاب المصالح ونظریة أصحاب المصالح:المطلب الثاني-

التعریف بتقییم األداء االجتماعي : المطلب األول

مفهوم تقییم األداء االجتماعي : أوال
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تحدید أنواع األداء وفقا لألهداف التي ینبغي للمؤسسات تحقیقها بصفة عامة، یمكن: أنواع األداء-ب
ووفقا لألهداف التي سطرتها هذه المؤسسات لتحقیقها بصفة خاصة؛ وعلى أساس ذلك نمیز في المؤسسات 

سسات بین األداء االقتصادي  واألداء البیئي واألداء االجتماعي؛ حیث یعبر األداء االقتصادي عن قدرة المؤ 
قدرة في تحقیق أهدافها االقتصادیة وذلك على المستوى الكلي، ویندرج ضمنه األداء المالي والذي یعكس

البشریة والمادیة من أجل تشكیل الثروة وتعظیم ربحیتها وذلك المؤسسات على االستغالل األمثل لمواردها
األداء االجتماعي، إال أنه انفصل الذي كان یندرج ضمنعلى المستوى الجزئي؛ كما نجد األداء البیئي

مؤخرا عنه، وهو یعبر على االستجابة البیئیة في ظل أهدافها البیئیة وبما ال یتعارض مع أهدافها المالیة 
.       األداء االجتماعي والذي سنتطرق إلیه فیما سیليواالقتصادیة األساسیة؛ إلى جانب

:المالياالجتماعي وعالقته باألداءتعریف األداء-2
على أّنه ُیسّمى األداء االجتماعي باألداء غیر المالي كذلك، وُیعرَّف: تعریف األداء االجتماعي-أ

الترجمة الفعالة لألهداف االجتماعیة المقبولة والمتعارف علیها، ویشمل ذلك تقدیم خدمات بصورة مستدامة 
ة ومدى موائمتها، وتحسین الظروف االجتماعیة لألعداد المتزایدة من الفقراء، وتحسین جودة الخدمات المالی

واالقتصادیة للعمالء، وتأكید المسؤولیة االجتماعیة تجاه العمالء والموظفین والمجتمع الذي تخدمه هذه 
؛ وُیعرَّف كذلك على أّنه نجاح المؤسسات في تحقیق أهدافها االجتماعیة تجاه أصحاب مصالحها 1المؤسسات

المترتبة على المؤسسات ُتجاه ت؛ كما ُیعّرف أیضا على أّنه جمیع االلتزاما2ُمسبقاالمعنیة بذلك والُمحدّدة
. 3مختلف أصحاب مصالحها على المستوى االقتصادي واألخالقیاتي والقانوني، والتي تتم بشكل اختیاري

ات تجاه المستدامة للمؤسسةهو االستجابة االجتماعیاألداء االجتماعي ومن هنا ُیمِكن أْن نقول أّن 
تجاه عن ممارسات المؤسسات لمسؤولیتها االجتماعیةمختلف أصحاب مصالحها المعنیة بذلك، فهو یعبر 

كل من المجتمع ومواردها البشریة وعمالئها، في ظل أهدافها االجتماعیة وفي حدود المجاالت االجتماعیة 
.ثِّر على أهدافها االقتصادیة األساسیةوالُمسّطرة اختیاریا أو بموجب قانون، وبما ال ُیؤ التي ُتعَنى بها

تزال العالقة بین األداء االجتماعي واألداء المالي ال: العالقة بین األداء االجتماعي واألداء المالي-ب
رین ذلك معقدة نوعا ما ولم ُتحسم بعد آراء الباحثین حول ذلك؛ فهناك من یرى أنّ  العالقة بینهما إیجابیة ُمبرِّ

المالیة المترتبة عن األداء االجتماعي للمؤسسات ُتحقِّق عوائد اجتماعیة لها إلى جانب عوائد فبأّن التكالی
ما ، وهو موكذا تزوید الثقة فیهماقتصادیة، وذلك من حیث تحقیق رفاهیة لمواردها البشریة وتحسین إنتاجیته

على رفع ربحیتها ومردودیتها وتحسین الفرص للحصول على موارد مالیة جدیدة، ولعّل من ُمؤیدي مُیساعده
هذا الرأي أصحاب نظریة أصحاب المصالح، أین اعتبروا األداء االجتماعي معیارا للتعبیر عن قدرات 

ككلمع األداء االجتماعي تحت مفهوم األداء المجتمعي یجمع كان األداء البیئي.
، المجموعة 41قیاس األداء االجتماعي لمؤسسات التمویل األصغر، مذكرة مناقشة مركزة رقم : سید هاشمي وآخرون، فلنتجاوز نطاق النوایا الحسنة1

. 3: ، ص2007االستشاریة لمساعدة الفقراء، واشنطن، ماي 
.162: صمرجع سابق، ، وهیبة مقدم2

3
Tarik EL MALIKI, op.cit, p.255.
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رضاهم المؤسسات على اإلرضاء الفعال لطلبات مختلف أصحاب مصالحها، وهو ما یسمح بالحصول على
أن لألداء االجتماعي آثارا إیجابیة على هناك من یرى ومن ثم تحسین ربحیتها ورفع أدائها المالي، كما أنه 

؛ وهناك من یرى أّن العالقة األداء المالي وٕان لم تظهر في المدى القریب فهي حتما ستظهر في المدى البعید
رین ذلك بین األداء االجتماعي واألداء المالي عالقة سلبیة، مُ  ما یترتب على المؤسسات من تكالیف مالیة ببرِّ

إضافیة نتیجة تبنیها لألداء االجتماعي، والذي من الممكن أن یتحمل ممارساته جهات أخرى كالحكومات 
مثال، وهو ما یؤثر على األرباح الُمحّققة للمؤسسات وثروة مساهمیها مقارنة بالمؤسسات األقل اهتماما باألداء 

زیادة في األداء االجتماعي أيّ والذي اعتبر أنّ "فریدمان"ومن أبرز المناصرین لهذا الرأي االجتماعي،
یترتب عنها تكالیف ومصاریف إضافیة تنعكس على ربحیة ومردودیة المؤسسات ومن ثم على أدائها المالي؛ 

ود العدید من المتغیرات كما أن هناك من یرى أنه ال توجد عالقة بین األدائین، وأرجعوا ذلك أساسا إلى وج
.      1الخاصة بكل أداء والتي تحول دون إیجاد عالقة دقیقة بینهما، إلى جانب صعوبة قیاس ذلك

:تقییم األداء االجتماعيتعریف -3
على أنه قیاس األعمال المنجزة ومقارنتها باألهداف تقییم األداءُیعرَّف :تعریف تقییم األداء-أ

؛ كما ُیعرَّف كذلك بمجموع الدراسات 2أو جوانب الضعف/ الُمسطَّرة ُمسبقا، أمال في تحدید جوانب القوة و
والعملیات التي تهدف إلى تحدید مستوى العالقة التي تربط بین الموارد المتاحة وكفاءة استخدامها من قبل 

ع دراسة مدى تطور هذه العالقة خالل فترات زمنیة معینة، عن طریق إجراء المقارنات بین المؤسسات، م
.  3الُمسَتهدف والُمتحقَّق من األهداف

هذا، وُیمكن وضع تعریف شامل لتقییم األداء على أنه عملیة إداریة تهتم بالمراجعة المستمرة والمنتظمة 
ا، وذلك من خالل قیاس مستوى أعمالها المنجزة خالل فترة لممارسات المؤسسات لمتابعة إجراءات تطوراته

. 4زمنیة معینة ومقارنتها باألهداف المسطرة
وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن عملیة تقییم األداء هي مرحلة من مراحل عملیة الرقابة، والتي تسعى إلى 

یة والتحلیل المالي والقیمة قیاس اإلنجازات المحققة، وذلك باستعمال أسالیب قدیمة كالمحاسبة التقلید
.والتي تعتمد أساسا على مؤشرات تقییم األداء المالي فقط، إلى جانب األسالیب الحدیثة... المضافة

")Milton Friedman) (1912-2006(: اقتصادي وٕاحصائي وباحث أمریكي، ُعرف بأعماله في االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي وكذا بتأییده القتصاد
". 1976السوق وتقلیل دور الحكومة في االقتصاد، وقد تحصل على جائزة نوبل في العلوم االقتصادیة لسنة 

1
Observe : Bruno OXIBAR, op.cit,  pp.86- 88 ; Tarik EL MALIKI, op.cit, pp.278- 280; Ezzedine BOUSSOURA, Dimension institutionnelle et
finalités de la performance sociétale de l’entreprise en Tunisie, thèse de doctorat non publiée, Université de Bourgogne, France, 2012, pp .122-
126 ; p.140.

حالة المؤسسة الجزائریة للكهرباء والغاز، رسالة دكتوراه غیر : تفعیل نظام تقییم أداء العامل في المؤسسة العمومیة االقتصادیةنور الدین شنوفي، 2
.14:ص، 2005-2004منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

. 31: ، ص2007، 1النسب المالیة، دار المناهج، عّمان، طتقویم األداء باستخدامفؤاد الكرخي، 3
.21:صمرجع سابق، نور الدین شنوفي، 4
99-88: في الصفحةلهذه األسالیب الحدیثة وذلك بالتركیز على أسالیب تقییم األداء االجتماعي سنتطرق.
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األداء بمفهومین أساسین هما الفعالیةغالبا ما یتم ربط تقییم هأنإلى أیضاتجدر اإلشارة كما 
)efficacité/ effectiveness( والكفاءة أو الفاعلیة)efficience/ efficiency( ُر فعالیة األداء على عبِّ ؛ حیث ت

تقدیر مستوى تحقیق المؤسسات ألهدافها العامة بالتركیز على نتائجها المحققة، بینما تدل كفاءة األداء على 
.   1تحقیق المؤسسات ألهدافها العامة بأقل التكالیف الممكنة

للمؤسسات بأنه عملیة قیاس ُیمكن تعریف تقییم األداء االجتماعي:األداء االجتماعيتعریف تقییم -ب
االستجابة االجتماعیة للمؤسسات تجاه أصحاب مصالحها ومقارنتها باألهداف االجتماعیة الُمسّطرة، وذلك 

الجوانب المالیة بالعدید من وترتبط هذه العملیة عموما داخلیة،أو /وخارجیةباالعتماد على أسالیب تقییم 
. عتبر وظیفة أساسیة من وظائف اإلدارةوالتي تُ مثال عملیة الرقابة كوالمحاسبیة

ألداءالخارجي لتقییم الفي الفعالة الحدیثة أحد المؤسسات ُتعتَبر وكاالت التنقیط االجتماعي 
زام بالدور االجتماعي؛ حیث تعمل على تقییم األداء االجتماعي لتاالفي مصداقیة ال، ومراقبة مدى االجتماعي

للمصارف المالي تقییم األداء على غرار وكاالت التنقیط المالي التي تهتم باجتماعیة، باعتمادها على معاییر 
.وغیرهاوالدول السیادیةوالشركات متعددة الجنسیات

:مفهوم التنقیط االجتماعي-1
إلى )notation sociale/ social rating(فكرة التنقیط االجتماعي تعود : أصول التنقیط االجتماعي-أ

مفهوم التنقیط المالي أو ما ُیسمَّى كذلك بالتصنیف االئتماني، والذي ُیعرَّف على أنه قیاس المالءة المالیة أو 
قدرة المدین على الوفاء بالتزاماته المالیة سواء كانت دوال أو مؤسسات مالیة أو مؤسسات اقتصادیة 

وكذا قیاس المالءة المالیة أو جودة األوراق ، ...كالمصارف وشركات التأمین والشركات متعددة الجنسیات
.2المالیة الُمْصَدَرة عنها

فالتنقیط المالي إذن یهتم بتقییم احتمال القدرة على سداد الدیون وٕاظهار مخاطر عدم سدادها من قبل 
مؤسسات خاصة تقدم رأیها في ذلك؛ وترتبط أصوله أساسا بظهور السكك الحدیدیة وتطورها في الوالیات 

"هنري فانروم بور"تحدة األمریكیة وتزاید حاجة شركاتها للمزید من مصادر التمویل، ما أدى إلى خروج الم

)Henry Varnum POOR( بفكرة التنقیط المالي لهذه الشركات، بهدف َطْمَأَنة المدخرین 1860سنة
Moody’s Investors(" مودي لخدمة المستثمرین"من ثم ظهرت وكالة ؛والمستثمرین في أوراقها المالیة

Service( لتنقیط السندات الُمصدرة عن حوالي مئتینتم من خاللها اقتراح منهج أساسيوالتي،1909سنة

.114: ، صضوء تجربتها المصرفیة والمحاسبیة، مرجع سابقعلى :مصادر واستخدامات األموال في بنوك المشاركةعبد الحلیم غربي، 1
ا، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة هوكاالت التصنیف االئتماني في صناعة األزمات في األسواق المالیة ومتطلبات إصالحأحمد مداني، دور2

. 54: ، ص2013، جوان 10واإلنسانیة، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة، ع
")Henry Varnum Poor) (1812-1905(: محامي ومحلل مالي أمریكي، ُیعتبر المؤسس األول لوكالة التنقیط المالي)Standard & Poor’s(".

وكاالت التنقیط االجتماعي ودورها في التقییم الخارجي لألداء االجتماعي: نیاثا
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Standard("ستاندرد آند بور"من ثم تأسست وكالة ؛حدیدیة في الوالیات المتحدة األمریكیةالسكك الاتشركل

& Poor’s( ؛ ثم انتشر مفهوم التنقیط المالي وتزاید تأسیس الوكاالت الخاصة به، السیما بعد 1946سنة
سنوات الثمانینات بظهور العولمة المالیة والتحریر المالي ومنتجات الهندسة المالیة؛ وُتعّد هاتین الوكالتین إلى 

Fitch(" فیتش للتصنیف"جانب وكالة  Ratings( من أبرز وكاالت 2000و1997الُمَؤّسسة مابین سنتي
. 1من سوق التنقیط المالي%90التنقیط المالي، إذ تحتكر هذه الوكاالت الثالثة حوالي 

ء االجتماعي، خاصة مع أصول فكرة التنقیط االجتماعي كذلك بتزاید االهتمام بتقییم األداترتبط و هذا 
المسؤولیة والمتعلقة أساسا بالمعاصرة لممارسات المؤسسات لدورها االجتماعي،مفاهیم الظهور وتطور 

لعمل والتنمیة المستدامة وأصحاب المصالح؛ إلى جانب ظهور صنادیق عیة والحوكمة وأخالقیات ااالجتما
االستثمار المسؤولة اجتماعیا في الوالیات المتحدة األمریكیة، وتزاید اإلقبال على االستثمار المسؤول اجتماعیا 

ل األداء االجتماعي للمؤسسات التي ُیستثَمر في أوراقها المالیة، على مع الحاجة للحصول على معلومات حو 
هذا النوع من الصنادیق یستثمر في األوراق المالیة للمؤسسات التي تؤدي دورا اجتماعیا تجاه اعتبار أنّ 

أصحاب مصالحها، أین بدأت هذه الصنادیق بتطویر أنظمة تنقیط خاصة بها، لكن مع تزاید تكلفتها وعدم 
لیقین من المعلومات المتاحة لها، تحولت هذه الوظیفة إلى مؤسسات خاصة ومستقلة هي ما ُیعَرف اآلن ا

.2التنقیط االجتماعيبوكاالت 
تسمیات أخرى كالتصنیف االجتماعي ُیطلق على التنقیط االجتماعي :تعریف التنقیط االجتماعي-ب

والتنقیط المستدام والتنقیط غیر المالي، وُیمكن تعریفه على والتنقیط المجتمعي والتنقیط القائم على األخالقیات 
،أنه قیاس االستجابة االجتماعیة للمؤسسات وتحدید نوعیة االلتزام االجتماعي لها تجاه أصحاب مصالحها

.3ومقارنتها مع المعاییر المعتمدة من قبل مؤسسات خاصة بذلك لتسهیل اتخاذ قرارات االستثمار
عبارة عن إعطاء رأي ووضع احتمال عن مدى االلتزام باألداء االجتماعي هو عي إذن فالتنقیط االجتما

من قبل مؤسسات خاصة، لمساعدة المستثمرین على اتخاذ قراراتهم االستثماریة، محاكاة لفكرة التنقیط المالي
. وخالفا لمبدئه

بدأ سوق التنقیط :التقلیدیةاالهتمام بالتنقیط االجتماعي في المصارف والمؤسسات المالیة -جـ
تقییماالجتماعي یتطور أین أصبح یشغل حیزا من االهتمام منذ أواخر التسعینات، ولم یعد ینحصر على 

األداء االجتماعي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وصنادیق االستثمار المسؤولة اجتماعیا ومؤسسات التمویل 

1
Observe : Pascale REVAULT, Les agences de notation financière : le B.A-BA de l’AAA, CREG : Centre de Ressource en Economie Gestion,
académie de Versailles, France, 2009, p.2; Marta CAMPRODON et al. Analyse créatique des agences de notation extra- financière, 5ème

congrès de l’ADERSE& GRENOBLE, université Ramon Lull Barcelone, Espagne, 11 janvier 2008, pp.1- 2.
2

Observe : Elena Escrig-OLMEDO et al. Op.cit, p.563 ; Dominique BESSIRE, Stéphane ONNEE, Les agences de notation sociétale : la quête de
légitimité dans un champ organisationnel en construction, 27ème Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Tunis, mai 2006, p.4.

3
Observe: Idem; Steven SCALET, Thomas F.KELLY, op.cit, p.70 ; Heather CKARK, Frances SINHA, the social rating guide, the rating

Initiative, September2013, p.1; ، )المسؤولیة االجتماعیة(عمر قیرة، التنقیط المجتمعي كمؤشر لقیاس أداء مؤسسات األعمال من الناحیة االجتماعیة
.9:، ص2000أفریل،8-7التسییر، جامعة سطیف، الجزائر، و المتاحة، كلیة العلوم االقتصادیةستخدامیة للموارد االؤتمر التنمیة المستدامة والكفاءةم
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المصارف والمؤسسات المالیة التقلیدیة والتي كانت تهتم ام اهتمالمصغر والدول فقط، بل أصبح كذلك مصدر 
سوسیتي جنرال "ومصرف )Natixis(" ناتكسیس"فقط، ففي فرنسا مثال عمل كل من مصرف بالتنقیط المالي

، )Société Générale Corporate and Investment Banking(" للشركات والخدمات المصرفیة االستثماریة
" أودو للضمانات"، والمؤسسة المالیة )Kepler Cheuvreux(" كیبالر شوفرو"وكذا مؤسسة الخدمات المالیة 

)Oddo Securities(، اقتراح تقییم المؤسسات التي تندرج ضمن إطار أعمالها، لتأخذ في عین االعتبار على
تنقیط االجتماعي أواخر سنوات األلفین مدى اهتمامها بالمسؤولیة االجتماعیة والحوكمة؛ كما دخل إلى سوق ال

" بلومبارغ"أكبر ثالث مراكز عالمیة مختصة في التزوید بالمعلومات المالیة، وهي كل من مركز 
)Bloomberg( آمسي"ومركز ")MSCI( تومسن رویترز"ومركز ")Thomson Reuters( والتي أصبحت ،

نمو المفاهیم االجتماعیة وتكاملها وظهور التنقیط أنّ على توفر معلومات اجتماعیة كذلك، وأجمعوا أیضا 
.1االجتماعي ُتعّد بمثابة اتجاهات حدیثة وجدیرة باالهتمام

:وكاالت التنقیط االجتماعيالتعریف ب-2
Les agences de notations(ف وكاالت التنقیط االجتماعي رَ عْ تُ : تعریف وكاالت التنقیط االجتماعي-أ

sociale/ social rating agencies( نقیطوكاالت تكوكاالت التنقیط المجتمعي و ،أخرىعدیدة بتسمیات
للمؤسسات ووكاالت تنقیط األداء االجتماعي للمؤسسات ووكاالت التنقیط المستدام المسؤولیة االجتماعیة 

أداء ؛ وُتعرَّف على أنها مؤسسات خاصة ومستقلة، تعمل على قیاس مدىغیر المالیةتصنیفالكاالت وو 
المؤسسات وكذا الدول لدورها االجتماعي تجاه أصحاب مصالحها المختلفة، وذلك بإعطاء رأیها حول التزام 

.     2أوالتنمیة المستدامة/أو أخالقیات األعمال و/أو الحوكمة و/هذه المؤسسات والدول بالمسؤولیة االجتماعیة و
وكاالت التنقیط االجتماعي في سنة لقد نشأت أولى :الدولیةالتنقیط االجتماعيوكاالت أهم-ب

التي تخصصت في تنقیط المؤسسات )Calvert(" كالفرت"بالوالیات المتحدة األمریكیة، وهي وكالة 1976
العاملة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وذلك في مجال البیئة ومكان العمل ومراعاة حقوق اإلنسان والعالقة 

؛ إّال أن غالبیة وكاالت التنقیط االجتماعي تم تأسیسها في سنوات 3النشاط االقتصاديمع المجتمع وطبیعة
.التسعینات وبدایة سنوات األلفین
سعت إلى تطویر أعمالها على المستوى المبینة في الملحق معظم الوكاالت تجدر اإلشارة هنا إلى أنّ 

فقد ؛ إلى جانب ذلك ذلك في الجدولظهر یالقاري والدولي، وذلك بفتح مكاتب فرعیة في دول أخرى كما 
إلى توسیع نطاق تغطیة بحوثها الخاصة بالتنقیط االجتماعي، وذلك من خالل كذلكسعت هذه الوكاالت 

وكاالت تنقیط اجتماعي أخرى خاصة منها المحلیة، وهو أو مع /تبني شراكات بحثیة مع بعضها البعض و

1
Novethic, Overview of ESG rating agencies, September 2013, pp.4- 6.

2
Steven SCALET, Thomas F.KELLY, op.cit, p.70.

3 Emma AVETISYAN, Michel FERRARY, Dynamics of stakeholders’ implications in the institutionalization of the CSR field in France and in
the United States, journal of business ethics, Springer Science+ Business Media, Berlin, Germany, Vol.115, N°.1, June 2013, p.127.

.253:من الملحق الثاني في الصفحة)01(على أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة یمكن الرجوع إلى الملحق رقم رفللتع 
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7

5

بأسترالیا )CAER(" كایر"التي بنت شراكات بحثیة مع وكاالت تنقیط محلیة كوكالة " إیریس"الحال لوكالة 
)KOCSR(" كوكسر"بألمانیا ووكالة )IMUG(" إیمیج"بإسبانیا، ووكالة )Ecodes(" إكودس"ونیوزلندا، ووكالة 

بكندا )Research Inc(" إنك للبحوث"مع وكالة " سیستنالتك"بكوریا الجنوبیة؛ كما اندمجت الوكالة الهولندیة 
بسنغافورة في سنة )Responsible Research(" البحوث المسؤولة "لك مع وكالة ، واندمجت كذ2009سنة 
.20131جنوبیة في سنة بكوریا ال)Sustinvest(" سیستنفست"، كما عقدت شراكة مع وكالة 2012

شهد سوق التنقیط :مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة والمحلیة والمتخصصة-جـ
، ما جعل هذا السوق یعرف مرحلة 2008زمة المالیة العالمیة لسنة األاالجتماعي توسعا كبیرا خاصة بعد 

والتي رافقها تزاید عدد وكاالت التنقیط االجتماعي ، 2010و2008تنظیمیة خالل الفترة الممتدة بین سنتي 
المحلیة والدولیة، سواء كانت متخصصة في مجال معین كالبیئة والتمویل المصغر والتمویل القائم على 

.المسؤولیة االجتماعیةأو شاملة لمعظم مجاالت ...األخالقیات
ة والمحلیة والمتخصصة والتي ُقدِّر ویمكن إظهار مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولی

:  ، في الشكل التالي2وكالة36عددها بحوالي 
مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة والمحلیة والمتخصصة إلى غایة : )08(شكل رقم 

2013أفریل 

. )Excel 2007(" 2007إكسل "باستعمال برنامج من إعداد الطالبة: المصدر

یظهر من خالل هذا الشكل البیاني المناطق التي تتركز فیها أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة 
والمحلیة والمتخصصة؛ حیث تتركز هذه الوكاالت في أوروبا بثمانیة وعشرین وكالة، وهي تتواجد بصفة 

في و ة ودولیة، التین محلیفرنسا بوكفي و واحدة، خاصة في المملكة المتحدة بخمس وكاالت منها وكالة دولیة 
؛وهولندا بوكالة دولیةا بثالث وكاالت منها وكالة دولیة، سویسر في و انیا بوكالتین محلیة ودولیة كذلك، ألم

،وتلیها بعد ذلك آسیا بسبع وكاالت وهي تتركز بالتحدید في كل من كوریا الجنوبیة بأربع وكاالت محلیة

1
Observe: Dominique BESSIRE, Stéphane ONNEE, op.cit, p.5; Novethic, op.cit, pp.4- 5.

2
Idem.
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28

4

بأسترالیا )CAER(" كایر"التي بنت شراكات بحثیة مع وكاالت تنقیط محلیة كوكالة " إیریس"الحال لوكالة 
)KOCSR(" كوكسر"بألمانیا ووكالة )IMUG(" إیمیج"بإسبانیا، ووكالة )Ecodes(" إكودس"ونیوزلندا، ووكالة 

بكندا )Research Inc(" إنك للبحوث"مع وكالة " سیستنالتك"بكوریا الجنوبیة؛ كما اندمجت الوكالة الهولندیة 
بسنغافورة في سنة )Responsible Research(" البحوث المسؤولة "لك مع وكالة ، واندمجت كذ2009سنة 
.20131جنوبیة في سنة بكوریا ال)Sustinvest(" سیستنفست"، كما عقدت شراكة مع وكالة 2012

شهد سوق التنقیط :مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة والمحلیة والمتخصصة-جـ
، ما جعل هذا السوق یعرف مرحلة 2008زمة المالیة العالمیة لسنة األاالجتماعي توسعا كبیرا خاصة بعد 

والتي رافقها تزاید عدد وكاالت التنقیط االجتماعي ، 2010و2008تنظیمیة خالل الفترة الممتدة بین سنتي 
المحلیة والدولیة، سواء كانت متخصصة في مجال معین كالبیئة والتمویل المصغر والتمویل القائم على 

.المسؤولیة االجتماعیةأو شاملة لمعظم مجاالت ...األخالقیات
ة والمحلیة والمتخصصة والتي ُقدِّر ویمكن إظهار مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولی

:  ، في الشكل التالي2وكالة36عددها بحوالي 
مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة والمحلیة والمتخصصة إلى غایة : )08(شكل رقم 

2013أفریل 

. )Excel 2007(" 2007إكسل "باستعمال برنامج من إعداد الطالبة: المصدر

یظهر من خالل هذا الشكل البیاني المناطق التي تتركز فیها أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة 
والمحلیة والمتخصصة؛ حیث تتركز هذه الوكاالت في أوروبا بثمانیة وعشرین وكالة، وهي تتواجد بصفة 

في و ة ودولیة، التین محلیفرنسا بوكفي و واحدة، خاصة في المملكة المتحدة بخمس وكاالت منها وكالة دولیة 
؛وهولندا بوكالة دولیةا بثالث وكاالت منها وكالة دولیة، سویسر في و انیا بوكالتین محلیة ودولیة كذلك، ألم

،وتلیها بعد ذلك آسیا بسبع وكاالت وهي تتركز بالتحدید في كل من كوریا الجنوبیة بأربع وكاالت محلیة

1
Observe: Dominique BESSIRE, Stéphane ONNEE, op.cit, p.5; Novethic, op.cit, pp.4- 5.

2
Idem.
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أوربا

آسیا

أسترالیا

أمریكا

بأسترالیا )CAER(" كایر"التي بنت شراكات بحثیة مع وكاالت تنقیط محلیة كوكالة " إیریس"الحال لوكالة 
)KOCSR(" كوكسر"بألمانیا ووكالة )IMUG(" إیمیج"بإسبانیا، ووكالة )Ecodes(" إكودس"ونیوزلندا، ووكالة 

بكندا )Research Inc(" إنك للبحوث"مع وكالة " سیستنالتك"بكوریا الجنوبیة؛ كما اندمجت الوكالة الهولندیة 
بسنغافورة في سنة )Responsible Research(" البحوث المسؤولة "لك مع وكالة ، واندمجت كذ2009سنة 
.20131جنوبیة في سنة بكوریا ال)Sustinvest(" سیستنفست"، كما عقدت شراكة مع وكالة 2012

شهد سوق التنقیط :مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة والمحلیة والمتخصصة-جـ
، ما جعل هذا السوق یعرف مرحلة 2008زمة المالیة العالمیة لسنة األاالجتماعي توسعا كبیرا خاصة بعد 

والتي رافقها تزاید عدد وكاالت التنقیط االجتماعي ، 2010و2008تنظیمیة خالل الفترة الممتدة بین سنتي 
المحلیة والدولیة، سواء كانت متخصصة في مجال معین كالبیئة والتمویل المصغر والتمویل القائم على 

.المسؤولیة االجتماعیةأو شاملة لمعظم مجاالت ...األخالقیات
ة والمحلیة والمتخصصة والتي ُقدِّر ویمكن إظهار مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولی

:  ، في الشكل التالي2وكالة36عددها بحوالي 
مناطق تركز أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة والمحلیة والمتخصصة إلى غایة : )08(شكل رقم 

2013أفریل 

. )Excel 2007(" 2007إكسل "باستعمال برنامج من إعداد الطالبة: المصدر

یظهر من خالل هذا الشكل البیاني المناطق التي تتركز فیها أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة 
والمحلیة والمتخصصة؛ حیث تتركز هذه الوكاالت في أوروبا بثمانیة وعشرین وكالة، وهي تتواجد بصفة 

في و ة ودولیة، التین محلیفرنسا بوكفي و واحدة، خاصة في المملكة المتحدة بخمس وكاالت منها وكالة دولیة 
؛وهولندا بوكالة دولیةا بثالث وكاالت منها وكالة دولیة، سویسر في و انیا بوكالتین محلیة ودولیة كذلك، ألم

،وتلیها بعد ذلك آسیا بسبع وكاالت وهي تتركز بالتحدید في كل من كوریا الجنوبیة بأربع وكاالت محلیة

1
Observe: Dominique BESSIRE, Stéphane ONNEE, op.cit, p.5; Novethic, op.cit, pp.4- 5.

2
Idem.
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بأربع لتأتي بعدها أمریكا؛ثم تلیها أسترالیا بخمسة وكاالت محلیة؛والصین والیابان بوكالة محلیة لكل منها
. تتواجد ثالثة بالوالیات المتحدة األمریكیة منها وكالتین دولیتین إلى جانب وكالة محلیة بالمكسیكوكاالت، 

:وكاالت التنقیط االجتماعي في تقییم األداء االجتماعيدور -3
تختلف مبادئ عمل وكاالت :على تقییم األداء االجتماعياالجتماعيالتنقیط كیفیة عمل وكاالت -أ

التنقیط االجتماعي عنها في وكاالت التنقیط المالي في العدید من الجوانب، من بینها أّن طلب التنقیط في 
األولى یتم بناء على طلب المستثمرین المسؤولین اجتماعیا إلى جانب طلب المؤسسات المعنیة بالتنقیط، في 
حین یتم طلب التنقیط في الثانیة من المؤسسات والدول المعنیة بالتنقیط المالي؛ كما ُتركِّز األولى على 

األداء االجتماعي، والتي تظهر أساسا من خالل مدى االلتزام بالمسؤولیة مالمعاییر االجتماعیة في تقیی
االجتماعیة والحوكمة وأخالقیات األعمال والتنمیة المستدامة، بهدف إعطاء احتمال عن مدى االستجابة 

نما االجتماعیة تجاه أصحاب المصالح ومقارنتها بالمعاییر الموضوعة مع اقتراح استراتیجیات لتقویم ذلك، بی
تركز الثانیة على المعاییر المالیة في تقییم األداء المالي، والمعلومات المتعلقة بالدیون الُمصَدرة كأسعار 

، إلعطاء احتمال ...الفائدة علیها والضمانات المحصلة ومدة استحقاقها وكذا المدة المتوقعة في االستحقاق
.1یون السیادیة ووضع استراتیجیات إلدارتهاعن المالءة المالیة وتقدیر مخاطر االئتمان ومخاطر الد

وضع وتطویرعلى ،في تقییمها لألداء االجتماعي للمؤسساتوكاالت التنقیط االجتماعي وتعتمد هذا
المسؤولیة االجتماعیة مجاالت مختلف في هذه المؤسسات الخاصة بأصحاب مصالح االجتماعیةرالمعایی

الموضوعة من قبل المنظمات الدولیة و بالمعاییر هاأخذمع ،المستدامةوالحوكمة وأخالقیات األعمال والتنمیة 
بتحلیل هذه الوكاالت ، من ثم تقوم ...والمنظمة الدولیة للتقییسالدولیة كاألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولیة

عملتكل معیار، من ثم بنقطة خاصة طيعتُ على ذلك األساسو الموضوعة هاكل معیار ومقارنتها بسیاسات
كل مع انفراد،أكثر المؤسسات أداء لدورها االجتماعيىترتیب المؤسسات حسب هذه النقاط للتعرف علعلى 

. 2وكالة تنقیط اجتماعي بمنهجیتها الخاصة في التنقیط
أّما بالنسبة للتنقیط االجتماعي الخاص بالدول، فقد طورت وكاالت التنقیط االجتماعي منهجیات 
خاصة بها، وذلك لتمكن المستثمرین المسؤولین اجتماعیا من االستثمار في السندات الحكومیة للدول أكثر 

سؤولیة االجتماعیة والحوكمة المبالتركیز على أهم المفاهیم التي تعكس هذا الدور منأداء لدورها االجتماعي 
وأخالقیات األعمال والتنمیة المستدامة، وتستند في تنقیطها على االتفاقیات الدولیة المصادق علیها من قبل 

، من ثم ...هذه الدول، إلى جانب المعلومات والبیانات المتاحة من قبل البنك الدولي ومنظمة الشفافیة الدولیة
. 3النقاط الموضوعة لكل دولةتقوم بترتیب الدول على أساس 

1
Observe : Novethic, op.cit, p.4; Elena Escrig-OLMEDO et al., op.cit, p.562; Adrian MARTI et al., The microfinance institutional rating, the
rating Initiative, October 2012, p.11.

2
Novethic, op.cit, p.6.

3
Ibid, p.7.
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تُقدِّم وكاالت التنقیط االجتماعي :االجتماعيالتنقیط وكاالت لخدمات تقییم األداء االجتماعي-ب
:هي موضحة في الشكل التالياأساسیة تساعد على تقییم األداء االجتماعي، كمثالث خدمات

االجتماعيالتنقیط وكاالت لخدمات تقییم األداء االجتماعي: )09(شكل رقم 

.من إعداد الطالبة:المصدر

االجتماعیة، وذلك ُتساعد وكاالت التنقیط االجتماعي على قیاس قدرة المؤسسات على تحقیق أهدافها 
: 1في اإلطار العام لتقییم أداء دورها االجتماعي من خالل ثالث خدمات أساسیة هي

مدى التزام تعمل هذه الوكاالت على تحلیل:)La notation déclarative(تنقیط تصریحي -
في درجةبالدور االجتماعي من دون طلب من هذه المؤسسات، والتي تكون في الغالب مُ المؤسسات

البورصات، وتعتمد في تحلیلها وتقییمها على المعلومات والبیانات المتوافرة على المواقع اإللكترونیة لهذه 
، وتعتمد أیضا على توزیع استبیانات علیها إلى جانب المؤسسات خاصة منها التقاریر والوثائق المتاحة

لحها؛ والهدف من هذه الخدمة هو وضع االتصال بها وزیارتها میدانیا، باإلضافة إلى مقابلة أصحاب مصا
تقاریر اجتماعیة لهذه المؤسسات، من ثم بیعها للمستثمرین ومسیري صنادیق االستثمار المسؤولة اجتماعیا، 

.ولوكاالت التنقیط االجتماعي حریة التصرف بهذه التقاریر ودون موافقة المؤسسات المنقطة
تحلیلالتنقیط االجتماعي بوكاالت وهنا تقوم:)La notation sollicitée(تنقیط عند الطلب -

بدورها االجتماعي بطلب منها، وتهدف من خاللها إلى تشخیص أدائها االجتماعي مدى التزام المؤسسات
وتحدید نقاط قوتها وضعفها، ویتضمن ذلك تحلیل مجال اجتماعي واحد تجاه فئة معینة من أصحاب 
مصالحها أو تحلیل كامل لمختلف المجاالت تجاه مختلف أصحاب مصالحها، وهنا ال تمتلك وكاالت التنقیط 

.اعي حریة التصرف بهذه التقاریر، بل یعود األمر إلى المؤسسات المنقطة في إتاحتها من عدمهااالجتم

1
Marta CAMPRODON et al., op.cit, pp.4- 5.

االجتماعيخدمات وكاالت التنقیط 

تقییم األداء االجتماعي
-

المؤسسات على تحقیق أهدافها االجتماعیةقیاس قدرة

ضعفو إیجاد نقاط قوة 
األداء االجتماعي

تب المؤسسایترتإعداد تقاریر اجتماعیة
ااجتماعی

تنقیط تصریحي 
)La notation

déclarative(

تنقیط عند الطلب 
)La notation

sollicitée(

تطویر مؤشرات
المسؤولیة االجتماعیة 

للمؤسسات



مدخل للتعريف بتقييم األداء االجتماعي وأصحاب المصالح: المبحث األول...                                                                        تقويم الدور: الفصل الثاني

85

داو "محاذاة للمؤشرات المالیة كمؤشر :للمؤسساتتطویر مؤشرات المسؤولیة االجتماعیة-
Financial Times Stock("فاینانشل تایمز لألوراق المالیة"ومؤشر )Dow Jones(" جونز Exchange( ، فقد

، والتي یتم من خاللها ترتیب على وضع مؤشرات اجتماعیةكذلك عملت بعض وكاالت التنقیط االجتماعي 
المؤسسات المدرجة في البورصات العالمیة على أساس مسؤولیتها االجتماعیة، ولعل من أهمها مؤشر 

آسبي منطقة "، باإلضافة إلى مؤشر "یسإیر "والذي أطلقته الوكالة البریطانیة )FTSE4 Good(" جید4آفتسي "
Global(" مؤشر التحدیات العالمیة"، و"فیجیو"والذي أطلقته الوكالة الفرنسیة )Aspi Euro Zone(" الیویو

Challenges Index( 1"أواكوم"والذي أطلقته الوكالة األلمانیة.
وكاالت التنقیط تعمل: االجتماعياألداءاالجتماعي في تقییم التنقیط وكاالت شفافیةمدى -جـ

وكذا عن كل العناصر الخارجیة التي ُیهمِّها ، المعنیین بالتنقیطعن عمالئهافي استقاللیة تامة االجتماعي 
التأثیر في عملیة التحلیل والترتیب الخاصة بهم؛ خاصة في الحالة التي یتم التنقیط فیها بطلب من 

حرص على الدقة في التحلیل والتقییم لكسب المزید من المستثمرین، المستثمرین، ما یجعل هذه الوكاالت ت
كما أن المسیرین والمساهمین في وكاالت التنقیط االجتماعي ال تربطهم أي عالقة باألطراف المعنیة 

المعلومات والبیانات الصادرة من المستثمرین وكاالت التنقیط االجتماعي ال ُتدمج بالتنقیط، إضافة إلى أن 
التنقیط، إلى جانب تلك المعلومات الصادرة من مراكز المعلومات والبیانات التي تعمل لصالح طالبي

. 2ي إلى القبول العام لرأیهااألطراف المعنیة بالتنقیط، وهذا ما یزید من شفافیة عمل هذه الوكاالت ویؤدّ 
تسعى وكاالت :للمؤسسات المالیةاالجتماعياألداءاالجتماعي في تقییم التنقیط وكاالت دور-د

التنقیط االجتماعي إلى جعل الدور االجتماعي للمؤسسات أكثر شفافیة، فهي أداة قیمة لمساعدة المؤسسات 
: 3وذلك من خاللالمالیة عامة والمصارف خاصة في تقییم أدائها االجتماعي والنهوض بدورها االجتماعي،

، للمؤسسات المالیة خاصةاألداء االجتماعيونتائج تقدیم تحلیل مستقل وعمیق حول إدارة -
ومقارنتها مع أفضل الممارسات والمعاییر في هذا المجال؛

لاللتزام بأهدافها االجتماعیة للمؤسسات المالیة لتحدید إمكاناتها تشخیص األداء االجتماعي -
بناء إستراتیجیتها المناسبة ألداء دورها االجتماعي؛وتحویلها إلى الواقع، ومساعدتها في

االجتماعي المناسب لتعزیز نظم إدارة األداء تحدید مجاالت الدور االجتماعي المناسبة -
؛للمؤسسات المالیة

على نقاط القوة والضعف في أدائها االجتماعي، والتعرف على نقاط المؤسسات المالیةالع إطْ -
ز التنافس في هذا المجال؛ عزِّ ما یُ ات األخرىللمؤسسالقوة والضعف 

" مؤشر االستدامة لمجموعة داو جونز"بإطالق مؤشرها االجتماعي كذلك وهو "داو جونز"قامت مؤسسة ")Dow Jones Group Sustainable Index(".
1

Novethic, op.cit, p.8.
2

Observe: Heather CKARK, Frances SINHA, op.cit, p.20; Elena Escrig-OLMEDO et al., op.cit, p.32.
3

Clark HEATHER, SINHA FRANCE, Social Rating Gide, p.9; from the website: www.microfinancegateway.org, [Saw in: 15/04/2015].
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اإلفصاح عن إتاحة مجموعة من المؤشرات االجتماعیة والتي تتماشى مع المعاییر الدولیة في -
وضع التقاریر االجتماعیة؛و األداء االجتماعي 

من التواصل مع المستثمرین والمهتمین بالممارسات المسئولة المؤسسات المالیةتمكین -
.المؤسساتاجتماعیا، ما یؤدي إلى توسیع دائرة معامالت هذه 

بالتقییم الداخلي لألداء على الرغم من صعوبة تقییم األداء االجتماعي إّال أن هناك توجه لالهتمام 
به، إلى جانب االستفادة من بعض أسالیب تقییم االجتماعي وذلك من خالل إیجاد أسالیب حدیثة خاصة

. األداء الحدیثة، والتي تشمل جانبا من تقییم األداء االجتماعي كذلك
:  ودورها في تقییم األداء االجتماعيمحاسبة االجتماعیةال-1

وهي ُتعّد فرعا من فروعها وأحدث مراحل المحاسبة، بمفهومأساسااالجتماعیة فكرة المحاسبة ترتبط 
عتبر جزء ال یتجزأ من المحاسبة وذلك وفقا للفكر تطورها وذلك حسب الفكر االقتصادي التقلیدي، بینما تُ 

.االقتصادي اإلسالمي
عموما ف المحاسبة عرَّ تُ :والمحاسبة االجتماعیة في الفكر االقتصادي التقلیديالمحاسبةأصول-أ

إلى عود فكرتها ت؛ و 1"منهانتسجیل وقیاس األحداث االقتصادیة وتوصیل المعلومات إلى المستفیدی"على أنها 
بسیطة والفراعنة وكذا الیونانیون والرومان، وذلك كممارسة والبابلیون فها اآلشوریون رَ العصور القدیمة، أین عَ 

، ثم أخذت في التطور ألقدم وظائفها والمتعلقة مبدئیا بإحصاء عالقات المدیونیة والدائنیة بین أفراد المجتمع
منذ القرون الوسطى خاصة مع تطور التجارة وظهور الدفاتر التجاریة وانتشار استعمال األرقام الهندیة، أین 

بدایات المحاسبة "تحت اسم 1211بإیطالیا سنة "فلورنسا"ظهرت أولى الكتابات في المحاسبة في مدینة 
الذي أوجد فكرة القید المزدوج في المحاسبة سنة "ليو لوكا باتش"، من ثم جاء اإلیطالي "بواسطة الحسابات

عدها جاءت الثورة الصناعیة التي كان وغالبا ما ُیعتَمد علیه في التأریخ النطالق الفكر المحاسبي، وب1494
لها أثر بالغ في الفكر المحاسبي، أین ظهرت العدید من المفاهیم المرتبطة بالمحاسبة كاإلفصاح والتدقیق أو 

، 1922ما ُیسّمى كذلك بالمراجعة، من ثم توالت الجهود الخاصة بالتأصیل العلمي للمحاسبة وذلك منذ سنة 
.2مبادئ األساسیة التي تقوم علیها المحاسبة والمعاییر التي تحكمهاأین شهدت من خاللها وضع ال

وعموما، ُیمِكن التمییز بین ثالث مراحل أساسیة للتطور التاریخي للمحاسبة؛ حیث تمتد المرحلة األولى 
والمتعلقة بتعظیم یزت بمراعاة مصالح أصحاب المشروعمن ظهور المحاسبة إلى الثورة الصناعیة، وقد تم

حهم؛ وترتبط المرحلة الثانیة بظهور وانتشار شركات المساهمة العامة، أین كان التمویل وتحقیق مستوى أربا

. 4: ، مرجع سابق، صسامر قنطقجي، فقه المحاسبة االجتماعیة1
")Luca Pacioli) (1445-1517(:نسبة لمساهمته في وضع قواعد وأصول المحاسبةات إیطالي یلقب بأب المحاسبةیعالم ریاض".
.13،51: ص، 2013-2012، 1مدیریة الكتب والمطبوعات، جامعة دمشق، سوریة، طحسین القاضي، مأمون حمدان، نظریة المحاسبة، 2

أسالیب حدیثة في التقییم الداخلي لألداء االجتماعي نماذج عن: لثاثا
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مرضي من األرباح والعوائد هو محرك النشاط االقتصادي؛ وتمتد المرحلة الثالثة من تزاید حجم المؤسسات 
وق جمیع أصحاب المصالح المرتبطة ورؤوس أموالها واستثماراتها، وقد تمّیزت بتزاید اإلقبال على مراعاة حق

بها مع تزاید تأثیراتها االجتماعیة والبیئیة، ما أّدى إلى التوجه األساسي نحو تقییم األداء االجتماعي 
للمؤسسات، فضال عن تقییم األداء البیئي واألداء االقتصادي لها؛ فكان أفضل ما تّم الوصول إلیه إذن هو 

.1الجتماعیة والبیئیة السائدة في المجتمعدمج محاسبة المشروع مع الظروف ا
حیث مع تطور النظرة إلى أهداف المؤسسات وظهور المفاهیم المعاصرة التي أصبحت تهتم بإدماج 
دورها االجتماعي إلى جانب دورها البیئي واالقتصادي، بدأت اهتمامات المحاسبین بتقییم األثر االجتماعي 

المحاسبة االجتماعیة، المحاسبة :مسمیات خاصة بذلك لعّل من أبرزهالهذه المؤسسات، ما أّدى إلى ظهور 
االجتماعیة االقتصادیة، المحاسبة عن األداء االجتماعي، المحاسبة عن البیئة المستدامة، المحاسبة البیئیة، 

طلح ، من ثم اْسُتْعِمَل مص...المحاسبة الخضراء، المحاسبة عن األداء البیئي، محاسبة الموارد البشریة
المحاسبة عن المسؤولیة االجتماعیة لیجمع بینها كّلها، والتي یعود ظهورها إلى ستینیات القرن العشرین وذلك 
في أوربا، بینما یعود ظهورها في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى سبعینیات القرن العشرین، وذلك بعدما شّكل 

ت لها مهام معالجة مشكلة القیاس واإلفصاح المحاسبي المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین لجنة ُأوِكلَ 
المتعلق بالمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات، لتلقى بذلك اهتماما واضحا خالل تلك الفترة، وأعقبها إهماال 

.اتنخالل سنوات الثمانینات والتسعینات، لیعاود االهتمام بها من جدید منذ أواخر التسعینات وبدایة األلفی
تلفت االتجاهات الفكریة حول محاسبة المسؤولیة االجتماعیة، فهناك من األغلبیة ما یعتبر هذا وقد اخ

أنها نظریة فرعیة لها خصوصیاتها التي تتمیز بها، إلى جانب نظریات أخرى في علم المحاسبة كمحاسبة 
ما یستدعي تضمین ، وهناك من یرى أّنها استكمال لمجال المحاسبة المالیة،...التكالیف والمحاسبة المالیة

في التقاریر المحاسبیة، وهناك من یرى أّنها األداء االجتماعي واألداء البیئي إلى جانب األداء االقتصادي
نظرة جدیدة للمحاسبة والتي تعتبر مأخوذة من المجتمع ولیس من المؤسسات، ما یتطلب إعادة النظر في 

وٕادراجها ضمن إطار أشمل وهو لرفاه االجتماعيمفهوم المحاسبة الحالیة على أساس ربطها باقتصاد ا
. 2محاسبة المسؤولیة االجتماعیة

أصول المحاسبة االجتماعیة في الفكر االقتصادي التقلیدي ترتبط أساسا بتطور ومن هنا، یظهر أنّ 
المحاسبة، والتي انطلقت أساسا من االهتمام بمصالح أصحاب المشروع أو المساهمین، وذلك من خالل 

ار وتقییم األداء االقتصادي وتوصیل المعلومات لهم، وصوال إلى االهتمام بباقي أصحاب المصالح إظه

حالة تطبیقیة على شركة : القیاس المحاسبي لتكالیف أنشطة المسؤولیة االجتماعیة واإلفصاح عنها في القوائم المالیة الختامیة، نوفان العلیمات: راجع1
سامر قنطقجي، فقه ؛ 24-23: ص،2010مصفاة البترول األردنیة المساهمة العامة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة االقتصاد، جامعة حلب، سوریة، 

.7: ، مرجع سابق، صة االجتماعیةالمحاسب
" واإلنسانیة في عملیات التحلیل االجتماعیةوالمفاهیم األخالقیةالمثلى، وذلك من خالل إدخال القیم االجتماعیةاالقتصادیةیهتم بالبحث عن الحالة

".في إطار تحقیق التنمیة الشاملة بما فیها التنمیة االجتماعیة واالقتصادیةاالقتصادي
.25-24: صسابق، مرجع ، نوفان العلیمات2
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األخرى، من خالل إظهار وتقییم األداء االجتماعي وتوصیل المعلومات لهم، وذلك في إطار تزاید االهتمام 
.        بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة ومراعاة جمیع أصحاب المصالح

الغزاليف عرّ :والمحاسبة االجتماعیة في الفكر االقتصادي اإلسالميالمحاسبةأصول-ب

، ولقد وردت 1"ادة من النقصانأن ُینَظر في رأس المال والربح والخسران لتبین له الزی"المحاسبة على أّنها 
بعّدة معاني كالمحاسب والحساب والعد واإلحصاء والجزاء والعقاب ة في المصادر الشرعیةكلمة المحاسب

ور المحاسبة األوائل أدركوا دالمسلمین أنَّ فقهاء نجد كذلك والتوثیق والمداینة والتسجیل والكتابة، كما 
ظهور ة فكرا وتطبیقا منذ في تسطیر المحاسبوا قد ساهمف،واهتموا بهااالقتصادي في الحیاة االجتماعیة

،"باتشوليا كلو "حضارة اإلسالمیة ما بین القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر للمیالد، وذلك قبل اإلیطالي ال
...والماورديالقلقشندى و ویري والنّ ولعلَّ من أبرزهم أبو یوسف وابن قدامة

:في مجال المحاسبة فیما یليهمسهاماتوإ فقهاءهؤالء البعضیمكن إبراز و 
المحاسبة في ظل في مجالسهاماتهم إ بعض فقهاء المسلمین األوائل و : )05(جدول رقم 

الحضارة اإلسالمیة 
في مجال المحاسبةإسهاماتهبعض تاریخ میالده ووفاتهالفقیه

القاضيیوسفأبيیعقوب بن إبراهیم-1
)م799-م731(- )الكوفة، العراق(

وتوزیعها ات الغنائم إلى تخصیص إراد" الخراج"تطرق في كتابه •
باإلضافة إلى تقسیم العمل وظیفیا، وكذاالشرعیة، وفق الضوابط

...إلى جانب الرقابة على حركة األموالتخصیص التكالیف،

ابن قدامةموفق الدین - 2
)م1223-م1146(- )نابلس، فلسطین(

اآلن محاسبیة متطورة جدا بالنسبة لما هو معمول بهعباراتذكر •
وقد بین مهمة محاسبة بیت المال في إعداد ،"الخراج"في كتابه 

الحسابات الختامیة، وعمل على تخصیص النفقات وفقا لطبیعة 
األعمال، كما أنشأ نظام رقابة داخلیة وقسمها إلى رقابة سابقة 

األصول والنفقات، وتطرق عبارتيوالحقة، وكان سباقا في استخدام 
كما ذكر كذلك محاسبة األصول الثابتة عند إلى مبدأ االستحقاق،

...معالجته لوسائل النقل ومحاسبة األبنیة

النویريشهاب الدین- 3
)م1333-م1278(- )، مصرالنویرة(

كان له سبق التألیف في المحاسبة، وذلك في الجزء الثامن من •
یعّد ، و احترافيبتفصیل" كتابة األموال"والذي  تناول " اإلنشاء"كتابه 

أول من وضع المبادئ المحاسبیة، كما وضع ثبوتیات الیومیة 
كوضعه كشفا بأسماء الجنود حسب فئاتهم بالترتیب األبجدي وكذا 

دید من وضعه یومیة خاصة بمحاسبة المواد، كما تطرق للع
ومحاسبة اإلیجار والمحاسبة المحاسبات كمحاسبة األجور 

نظام رقابة داخلي ووجود مرشد ن ضرورة وجودالصناعیة، وبیّ 
باإلضافة إلى ضرورة إعداد المحاسب لمحاسب في عمله،ل

) وذلك في شكل قوائم مالیة ألقل من سنة وكذا لسنة(لملخص 
وذلك عند تركه للعمل، كما حدد خصائص المحاسبة في حفظ 

...  األموال وحفظ الغالل وحد القوانین

)م1418-م1355(- القلقشنديأبو العباس شهاب الدین- 4

عّدد أنواع المحاسبین ودرجاتهم، وبّین أهمیتهم في تحدید الحقوق •
وبیان األرباح عند كل فترة زمنیة، وأكد أّن المحاسبة عماد 

تائجها قابلة للتفسیر والمناقشة، وتناول حفظ نأّن المعامالت، و 
والخرج ) اإلیرادات(األموال والرقابة على حركتها من حیث الدخل 

")كان له أثر بالغ في الكثیر من العلوم كالفلسفة والفقه )إیران حالیا(فقیه إسالمي، ولد بمنطقة طوس ببالد الفرس : )1111-1058()أبو حامد الغزالي ،
".الشافعي وعلم الكالم والتصوف والمنطق، وقد ترك عدة مؤلفات في مجاالت مختلفة

. 34: ، ص2004، 1، فقه المحاسبة اإلسالمیة، رسالة دكتوراه منشورة، مؤسسة الرسالة، بیروت، طسامر قنطقجي1
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، مع ضرورة اإلثبات والتسجیل وكذا تحدید نتائج )المصاریف()قلقشندة، مصر(
... األعمال من ربح وخسارة

الماوردي علي أبو الحسن - 5
)البصرة، العراق(

)م1058-م947(- 

أجاب على السؤال المتعلق بكون المحاسبة علما أم فنا، أین بین •
) كفن(أسبقیة العلم على الفن، ورأى أن التطبیق العملي للمحاسبة 

، ما جعل المحاسبة في الفكر )علم(جاء كنتیجة للتفكیر المسبق 
اإلسالمي استطاعت تطبیق القواعد الشرعیة وتجسیدها عملیا 

الذي عّد المحاسبة أقرب إلى الفن من بكفاءة، على غرار النویري
.كونها علما

. 59- 58؛ 44- 36: فقه المحاسبة اإلسالمیة، مرجع سابق، صسامر قنطقجي، :راجع:المصدر

وعموما، ُیمِكن التمییز بین أربعة مراحل لتطور المحاسبة في الفقه اإلسالمي؛ حیث تتمّثل المرحلة 
، ثم مرحلة التدوین وكان ذلك -صلى اهللا علیه وسلم-األولى في مرحلة اإلحصاء والعّد وذلك في زمن الرسول 

تباة وعطاؤها وذلك بتدوینها في أین كثرت األموال المج-رضي اهللا عنه-في عهد الخلیفة عمر ابن الخطاب
دواوین خاصة، وبعدها جاءت مرحلة تعریب الدواوین وذلك في عهد الخلیفة عبد الملك بن مروان، لتأتي بعد 

.     1ذلك مرحلة التأصیل وذلك منذ قیام النویري بوضعه لدلیل عمل ومرجع علمي للمحاسبة
هذا وقد اعتمدت المحاسبة في الفكر االقتصادي اإلسالمي على االقتصاد الكلي، على غرار اعتماد 

المحاسبة وظیفة اجتماعیةأنّ المحاسبة في الفكر التقلیدي على االقتصاد الجزئي، أین اعتبر الفقهاء 
اجتماعیا قبل بنائه الفرداستهدف بناء اإلسالمیةالمحاسبةفقهوعالجوها ضمن السیاق االجتماعي، كما أّن 

على حد صطناعیةالوابیئته الطبیعیة حمایة مجتمعه وكذا و تهج ضوابط الزمة لحمایاانتهبوذلكاقتصادیا، 
المحاسبة االجتماعیة لیست ابتداعا عصریا، إنما هو عمل مارسه االقتصادیون سواء، وهو ما یدل على أنّ 

في مجالي التسجیل والقیاس مما والمحاسبون المسلمون منذ مئات السنین، بل واستخدموا تقنیات أكثر تطورا 
ي وقد تعرضوا للعدید من أنواع المحاسبات التي تمس الجانب االجتماععلیه في العقود األخیرة؛ هو 

االقتصادي، ولعل من أبرزها محاسبة الزكاة ومحاسبة الوقف ومحاسبة المواریث والمحاسبة الزراعیة ومحاسبة 
، فضال عن محاسبة المسؤولیة ومحاسبة بیت المال ومحاسبة الشركات ومحاسبة الجیوش ...األجور

لمحاسبة االقتصادیة متكاملتان ، ما جعل المحاسبة االجتماعیة وا...ومحاسبة المواد ومحاسبة األصول الثابتة
بالشكل الذي ال تطغى فیه مصالح الفرد عن مصالح المجتمع وال مصالح المجتمع عن مصالح الفرد، فلكل 

.2حقوقه وواجباته في ظل نظام شامل وعادل
أصول المحاسبة االجتماعیة في الفكر االقتصادي اإلسالمي ترتبط أساسا ومن هنا، یتضح أنّ 

كنظرة شاملة عن ارتباط وتكامل الحاجات االجتماعیة اجتماعیا واقتصادیا، والمجتمع فردالباالهتمام ب
، ما یجعل المحاسبة االجتماعیة والمحاسبة االقتصادیة محاسبتان في ظل القواعد الشرعیةلهمواالقتصادیة 

االجتماعیة وتسجیل متكاملتان تحت مفهوم موحد وهو المحاسبة اإلسالمیة، والتي تقوم على تسجیل األحداث 
. األحداث االقتصادیة

.35-34: المرجع السابق، ص1
.51؛ 7: ، مرجع سابق، صسامر قنطقجي، فقه المحاسبة االجتماعیة؛ 149؛ 68: سامر قنطقجي، فقه المحاسبة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص: راجع2
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المحاسبة االجتماعیة على أنها تطبیق للمحاسبة في مجال فعرَّ تُ :المحاسبة االجتماعیةتعریف-جـ
العلوم االجتماعیة، والتي تعتني بتطویر أسالیب المحاسبة لتغطیة األداء االجتماعي للمؤسسات باإلضافة 
لألداء االقتصادي، وما یتطلبه ذلك من تطویر وسائل وأسالیب القیاس المعتمدة في المحاسبة التقلیدیة، من 

؛ وُتعّرف كذلك 1التحلیالت وتقدیم الحلول المالئمة للظواهر والمشاكل ذات الطبیعة االجتماعیةأجل إجراء
على أّنها مجموعة األنشطة التي تختص بقیاس وتحلیل األداء االجتماعي للمؤسسات، وتوصیل تلك 

ییم األداء المعلومات لمختلف أصحاب المصالح المعنیة بذلك، بغرض مساعداتهم في اتخاذ القرارات وتق
.    2االجتماعي لتلك المؤسسات

ومنه فإّن المحاسبة االجتماعیة هي جزء من محاسبة المسؤولیة االجتماعیة، وتهتم بقیاس وتسجیل 
األحداث االجتماعیة وتزوید أصحاب المصالح المعنیة بمعلومات تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة وفقا 

سات، وذلك من خالل اإلفصاح عن األداء االجتماعي لها في شكل تقاریر لالستراتجیات المعتمدة في المؤس
. خاصة

من بالعدید من المفاهیم، ولعلّ ةترتبط المحاسبة االجتماعی: مفاهیم مرتبطة بالمحاسبة االجتماعیة-د
:3أبرزها ما یلي

المدخل االجتماعي أهم مناهج القیم المعتمدة للتحلیل في فكر عدّ یُ : المدخل االجتماعي-
المحاسبة االجتماعیة، إذ ُیعتبر كتطبیق لمدخل أخالقیات العمل وكذا كتطبیق القتصاد الرَّفاه االجتماعي، 

فيوالذي على أساسهما یتم تقییم مبادئ المحاسبة االجتماعیة، وفقا التفاقها مع القیم االجتماعیة السائدة
.مجتمع ما

مجاالت الدور االجتماعي، والتي تعمل ُتعبِّر األنشطة االجتماعیة عن: األنشطة االجتماعیة-
المؤسسات على أدائها تجاه أصحاب مصالحها المعنیة من المجتمع والعمالء والموارد البشریة، وقد یكون 

.بصفة اختیاریة أو بإلزام قانونيذلك 
في العملیة االجتماعیة محل العملیة المالیة أو الصفقة التجاریة تحلّ : العملیة االجتماعیة-

.وم المحاسبة االجتماعیة بتقییمهاجتماعیة التي تقُتعبِّر عن األنشطة االالمحاسبة المالیة، وهي 
مؤشرات تقییم األداء االجتماعي على أنها یمكن تعریف: مؤشرات تقییم األداء االجتماعي-

.دورها االجتماعيفي ظل التزامها بتحقیق األهداف االجتماعیة للمؤسساتأدوات لقیاس مدى 

.167: ، مرجع سابق، صوهیبة مقدم1
دراسة استكشافیة آلراء : یوسف جربوع، مدى تطبیق القیاس واإلفصاح في المحاسبة عن المسؤولیة االجتماعیة بالقوائم المالیة في الشركات بقطاع غزة2

فلسطین، سلسلة الدراسات اإلنسانیة، مجلة / غزةالمدیرین المالیین ورؤساء أقسام المحاسبة فغي الشركات الصناعیة المساهمة العامة في قطاع
. 246: ، ص2007، جانفي 1، ع15الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، م

، مرجع فقه المحاسبة االجتماعیة، قنطقجيسامر؛ 163-161:وهیبة مقدم، مرجع سابق، ص؛37-32:، مرجع سابق، صنوفان العلیمات: راجع3
.20-18: ؛ خالد حبیب، مرجع سابق، ص136-132:ص، سابق
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من وجهة النظر المحاسبیة في المبالغ التي ةتتمثل التكالیف االجتماعی: التكالیف االجتماعیة-
من ةعیالتكالیف االجتماتتمثل نفقها المؤسسات بصفة إجباریة أو اختیاریة عن أداء دورها االجتماعي، بینماتُ 

ي بها المجتمع إلى جانب األضرار التي یتحملها نتیجة قتصادیةوجهة النظر اال في قیمة الموارد التي ُیضحِّ
كلة في واجه مشممارسات مختلف المؤسسات، وهذا االختالف في وجهات النظر هو ما جعل المحاسبة تُ 

.قیاس التكالیف االجتماعیة
تتمثل العوائد االجتماعیة في المنافع التي یحصل علیها أصحاب :العوائد االجتماعیة-

وُیعتمد في قیاسها على المصالح االجتماعیة االقتصادیة، نتیجة التزام المؤسسات بمسؤولیتها االجتماعیة؛ 
التقییم الكمي وذلك باستعمال مؤشرات األداء االجتماعي وهناك صعوبة في ذلك، لذلك غالبا ما یعتمد على 

.ماد على النماذج الوصفیة في ذلكییم الوصفي لها واالعتالتق
تتمثل في الممتلكات التي تخصصها المؤسسات ألداء خدماتها : صافي األصل االجتماعي-

االجتماعیة مطروحا منها مخصصات اإلهتالك، وكأمثلة علیها نجد المباني المخصصة إلیواء العاملین 
...جتمعوالحدائق التي یتم تأسیسها لصالح الم

یعبر عن المساهمة االجتماعیة للمؤسسات ویمكن حسابها من : صافي الدخل االجتماعي-
خالل طرح المساهمة االجتماعیة من الربح المحاسبي؛ ویمكن قیاس المساهمة االجتماعیة من خالل طرح 

.جتماعیة من العوائد االجتماعیةالتكالیف اال
االجتماعي إلى قیام مختلف المؤسسات بتقدیم بیانات شیر اإلفصاح یُ : اإلفصاح االجتماعي-

، ویمكن أن یتم اإلفصاح دوریة عن نتائج أدائها االجتماعي لیطلع علیه مختلف أصحاب المصالح المعنیة به
مع تقاریرها المالیة، كما ُیمِكن أن یتم اإلفصاح االجتماعي بشكل ااالجتماعي ضمن اإلفصاح المالي موحد

ح المالي في تقاریر خاصة هي التقاریر االجتماعیة؛ هذا، ویمكن أن یكون اإلفصاح منفصل عن اإلفصا
، إّال أن بعض الباحثین یرون أن يبشكل إلزامي أو اختیار كمیا أو وصفیا، كما یمكن أن یكون االجتماعي 

مختلف هذا النوع من اإلفصاح أصبح إلزامیا، إذ أنه یساهم في تقییم وكذا تقویم األداء االجتماعي ل
. اتالمؤسس

، وهي إلفصاح االجتماعيالتي یتم من خاللها ال األدوات المناسبة مثِّ تُ : التقاریر االجتماعیة-
تسمح بتزوید مختلف أصحاب المصالح ببیانات األداء االجتماعي للمؤسسات، وُیمّیز في التقاریر االجتماعیة 

.معانن التقریریبین تقاریر كمیة وتقاریر وصفیة ویمكن أن یتم الجمع بی
عملیة فحص ُیعّرف على أنه، و ةاالجتماعیالمراجعةسمى كذلك بیُ و : التدقیق االجتماعي-

صحة بیانات وتقاریر األداء االجتماعي والتحقق من مدى مطابقتها لواقع ممارسات المؤسسات لدورها 
لیستفید منها أصحاب المصالح من صحتها االجتماعي، من ثم اإلعالن عن نتائج هذا الفحص والتحقق 

تم بواسطة هیئة معینة أو شخص متخصص من و یوهالتدقیق االجتماعي داخليكون یالمعنیة؛ ویمكن أن 
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تم عن طریق هیئة معینة أو یذيواللتدقیق االجتماعي خارجيكون ایداخل المؤسسات، كما یمكن أن 
.شخص متخصص مستقل عن هذه المؤسسات

ُتعبر العدالة االجتماعیة عن توفیر حقوق اجتماعیة واقتصادیة متساویة : العدالة االجتماعیة-
العدالة االجتماعیة وفقا للفكر اإلسالمي ُتعبِّر عن لجمیع األفراد وهذا حسب الفكر التقلیدي؛ في حین أنّ 

رة سیِّ أنه في ظل القوانین الدولیة المُ توفیر حد الكفایة من الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة لجمیع األفراد؛ إال 
.للمؤسسات فإنه من الصعب تحقیق هذا المفهوم على مستواها

یظهر دور المحاسبة االجتماعیة في تقییم : دور المحاسبة االجتماعیة في تقییم األداء االجتماعي-هـ
أساسا بإظهار مدى التزام األداء االجتماعي من خالل األهداف التي تسعى إلى تحقیقها، والتي تتعلق 

:1المؤسسات بأهدافها االجتماعیة؛ ویّتضح ذلك من خالل مساهمتها في
تحدید المساهمة االجتماعیة للمؤسسات تجاه أصحاب مصالحها المعنیة، من خالل تقییم -

أدائها االجتماعي مع مدى االلتزام بمختلف القیم األخالقیة واالجتماعیة تجاههم؛
جاالت الدور االجتماعي التي تؤدِّیها المؤسسات تجاه أصحاب مصالحها؛ اإلفصاح عن م-
المساعدة في تقییم استراتیجیات المؤسسات في أداء دورها االجتماعي تجاه أصحاب -

مصالحها المعنیة والمساهمة في الكشف عن تقصیرها في ذلك؛
ي شكل تقاریر خاصة، توفیر بیانات ومعلومات حول األداء االجتماعي للمؤسسات وذلك ف-

لیتم االستفادة منها في اتخاذ القرارات المناسبة من قبل أصحاب المصالح المعنیة بها، والمتعلقة بتوجیه 
.       مجاالت الدور االجتماعي وتحدید نطاقها األمثل، وهو ما یعكس وظیفة االتصال المحاسبي االجتماعي

:المتوازن المستدامة ودورهما في تقییم األداء االجتماعياألداء المتوازن وبطاقة األداء بطاقة-2
ترتبط أصول بطاقة األداء :األداء المتوازن وبطاقة األداء المتوازن المستدامةبطاقةأصول -أ

، هذه األخیرة التي استعملت 1932المتوازن وبطاقة األداء المتوازن المستدامة بلوحة القیادة منذ ظهورها سنة 
قبة اإلدارة والتسییر في المؤسسات الفرنسیة، من ثم تم تطویرها في المؤسسات األمریكیة منذ كأسلوب لمرا

سنوات األربعینیات؛ وقد عرفت ظهور عدة أنواع لها بدایة من لوحة القیادة المالیة والتي تهتم بتقییم األداء 
یجیة وهي تهتم بتقییم مدى تنفیذ المالي باالعتماد على مؤشرات مالیة، وبعدها ظهرت لوحة القیادة اإلسترات

Le tableau de bord(استراتیجیات المؤسسة وتطبیقها، من ثم بدأت بوادر ظهور فكرة بطاقة األداء المتوازن 

prospectif/ Balance Scorecard(أو ما ُیسّمى كذلك بلوحة القیادة المستقبلیة أو لوحة القیادة االستشرافیة
تهتم باألداء المالي فقط، من والذي قام بانتقاد لوحات القیادة التي"روبارت كابالن"على ید 1983منذ سنة 

Relevance lost: the rise and fall of(: قام بتألیف كتاب حول هذه االنتقادات تحت عنوانثم 

، مرجع سابق، نوفان العلیمات؛54:ص، مرجع سابقفقه المحاسبة االجتماعیة،قنطقجي؛ سامر247- 246: یوسف جربوع، مرجع سابق، ص:راجع1
. 33-32:ص

")Robert Kaplan()1940 -مخترع أسلوب بطاقة األداء المتوازن، وبروفیسور بجامعة هارفارد، یعداقتصادي أمریكي:)یومنا هذا" .
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management accounting( توماس جونسن"رفقة" فعلي سنة ، إلى غایة ظهورها ال1987وذلك في سنة
، وهي تهتم بالتقییم الداخلي لألداء الشامل للمؤسسات "دافید نورتن"و"كابالن"على ید كل من 1992

.1باالعتماد على مؤشرات تعكس األداء المالي وجانبا من األداء االجتماعي
:2وعلى العموم، ُتركِّز بطاقة األداء المتوازن على أربعة محاور أساسیة هي

یركِّز هذا المحور على متطلبات المالكین من العائد على رأس المال :الماليالمحور -
المستثمر وكذا مستوى الدخل التشغیلي، باإلضافة إلى تخفیض التكالیف والحصة السوقیة، إلى جانب قیمة 

األصول والتدفق النقدي؛
یهتم هذا المحور بجمیع األنشطة التي تلبي حاجات العمالء، ولعل من أبرز :محور الزبائن-

المعاییر المستخدمة في ذلك نجد عدد العمالء وعدد العمالء الجدد ورضا العمالء ومعدل الشكاوي؛
ُیشیر هذا المحور إلى العملیات الحرجة التي ینبغي أن تتفوق فیها :محور العملیات الداخلیة-

من ضمن المعاییر المستخدمة فیه نجد عدد مرات تسلیم المنتج في الموعد، وجودة المنتج ودورة المنظمة، و 
حیاة المنتج واإلنتاجیة؛

یشیر هذا المحور إلى ضرورة االهتمام بالموارد البشریة؛ ومن أهم :محور التعلم التنظیمي-
ریب وساعات التدریب لكل موظف المعاییر المستخدمة فیه نجد مصاریف البحث والتطویر ومصاریف التد

.           سنویا
وبعد االنتقادات الموجهة لبطاقة األداء المتوازن نتیجة التقصیر في االهتمام بتقییم األداء هذا

االجتماعي وتقییم األداء البیئي، ظهرت بطاقة األداء المتوازن المستدامة كأحدث نوع لها، أین تم من خاللها 
.المجتمعي ببعدیه االجتماعي والبیئي في إطار تقییم األداء الشامل والمستدام للمؤسساتإضافة المحور 

ُتعرَّف بطاقة األداء المتوازن :األداء المتوازن وبطاقة األداء المتوازن المستدامةبطاقةتعریف -ب
من مجموعة من على أّنها نظام إداري متكامل یعمل على تقییم األداء االستراتیجي للمؤسسات، وتتكون 

المقاییس المالیة وغیر المالیة، والتي تتالءم مع أهداف وٕاستراتیجیات المؤسسات وكذلك مع أهداف 
وترتبط هذه المقاییس بعالقة السبب والنتیجة، وهذه العالقة هي واستراتیجیات الوحدات الفرعیة في المؤسسات

.   3التي تعمل على تحسین النتائج المالیة في األجل الطویل

")Thomas Johnson()1938-اقتصادي أمریكي، وبروفیسور بجامعة بورتالند، عرف بأعماله في الفكر المحاسبي:)یومنا هذا."
")David Norton()1941-المتوازنمستشار إداري أمریكي، وعرف بإسهامه في اختراع بطاقة األداء :)یومنا هذا."
دراسة : في تحسین أداء المؤسسة وتحقیق رضا الزبون في ظل التوجه نحو حوكمة المؤسسات)BSC(عرقوب، دور لوحة القیادة المستقبلیة وعلي 1

، 2015-2014، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بومرداس، )Groupe SAIDAL(مجمع صیدال 
.131-123: ص

.168: مرجع سابق، صوهیبة مقدم، 2
،غزة-، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستیر غیر منشورةقمر، تقویم أداء بنك فلسطین المحدود باستخدام بطاقة األداء المتوازن، أبومحمد3

.168: ؛ نقال عن وهیبة مقدم، مرجع سابق، ص32:، ص2009فلسطین، 
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بینما ُتعَرف بطاقة األداء المتوازن المستدامة بأنها أحدث أنواع بطاقة األداء المتوازن، وُیمِكن تعریفها 
ها نظام إداري متكامل یعمل على تقییم األداء الشامل والمستدام للمؤسسات، وذلك باالعتماد على على أنّ 

المجتمعي الذي یشمل األداء االجتماعي واألداء األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن إلى جانب البعد 
.    البیئي

ومنه فإّن كل من بطاقة األداء المتوازن وبطاقة األداء المتوازن المستدامة عبارة عن نظام خاص لتقییم 
أداء المؤسسات، تقومان أساسا على تحویل استراتیجیات المؤسسات إلى أهداف واضحة مع تحدید المجاالت 

أن تركز علیها، وكذا اختیار المقاییس المناسبة من المؤشرات الكمیة والمؤشرات الوصفیة التي التي ینبغي 
.  تعكس ذلك، وذلك في إطار تقییم األداء الشامل واألداء الشامل المستدام للمؤسسات

أدى توالي االقتراحات المطروحة بتطویر بطاقة األداء لقد:األداء المتوازنبطاقةمراحل تطور-جـ
المتوازن إلى ظهور ثالثة أجیال متتابعة منها من خالل مرورها بثالثة مراحل أساسیة، وُیمِكن إظهارها في 

: الشكل التالي
مراحل تطور بطاقة األداء المتوازن : )10(شكل رقم

، مجلة العلوم ة المستدامةمینادیة راضي، دمج مؤشرات األداء البیئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعیل دور منظمات األعمال في التن:راجع: المصدر
:صعرقوب، مرجع سابق، نقال عن وعلي ،16: ، ص2005، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة األزهر، مصر، 2، ع21االقتصادیة واإلداریة، م

132.

، أهم مراحل التطور التي مرت بها بطاقة األداء المتوازن، والتي عرفت یظهر من خالل الشكل السابق
:إلى غایة یومنا هذا؛ حیث1992من خاللها المرور بثالثة أجیال منذ سنة 

یهتم هذا الجیل بتحسین وتقییم األداء الشامل للمؤسسات، حیث :)1996-1992(الجیل األول -
مثلت بطاقة األداء المتوازن خالل هذه الفترة نظاما لتطویر األداء، وذلك باالعتماد على مؤشرات تعكس 

1992199620002015

الجیل الثالثالجیل الثانيالجیل األول

(BSC)تنظیمياللتغیرظام لن (BSC)إداريظام ن (BSC)ظام لتطویر األداءن
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المحاور األربعة السابقة الذكر، والمتمثلة في المحور المالي ومحور الزبائن ومحور العملیات الداخلیة ومحور 
.   تعلم التنظیميال

من الجیل األول، أین أصبحت هذا الجیل أكثر تطوراعدّ یُ ):2000-1996(الجیل الثاني -
بطاقة األداء المتوازن تشكل نظاما إداریا لدعم عملیة اتخاذ القرارات، مع التنبؤ باألداء المستقبلي للمؤسسات 

.وذلك باالعتماد على مؤشرات خاصة بذلك
أكثر بطاقات األداء المتوازن المالئمة ُیعتبر هذا الجیل : )یومنا هذا- 2000(الجیل الثالث -

لمتطلبات هذا العصر، إذ یتجاوز كونه نظاما لتطویر األداء ونظاما إداریا إلى كونه نظاما للتغییر التنظیمي، 
ماعیة والتنمیة المستدامة، ما الذي یستجیب للتغیرات االقتصادیة خاصة مع ظهور مفاهیم المسؤولیة االجت

جعل هذا الجیل من بطاقة األداء المتوازن یضیف محور المجتمع والبیئة في إطار السعي لتقییم األداء 
. الشامل المستدام، وأصبحت ُتسّمى ببطاقة األداء المتوازن المستدامة

لقد:تقییم األداء االجتماعيفي األداء المتوازن المستدامة األداء المتوازن وبطاقةبطاقةدور -د
بطاقة األداء ما أدى إلى ظهور اعي والبعد البیئي للوحة القیادة، إدخال البعد االجتمعمد الباحثون على 

في إطار تقییم األداء الشامل والمستدام للمؤسسات وذلك ة، بطاقة األداء المتوازن المستدامبدایة ثم المتوازن 
اء المالي فقط، وهو ما أدى إلى تحقیق عدة مزایا في جانب تقییم األداء في إطار عدم التركیز على األد

:االجتماعي، وذلك من خالل
العمل على تحقیق التوازن بین مجاالت الدور االجتماعي ومجاالت الدور المالي واالقتصادي -

للمؤسسات؛
إضافة مؤشرات خاصة بتقییم األداء االجتماعي؛-
المساهمة في تحدید األهداف االجتماعیة ووضع االستراتیجیات المناسبة لتحقیقها ومراقبة -

مدى االلتزام بتحقیقها؛ 
االهتمام بأصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة من المجتمع والعمالء والموارد البشریة؛-
بة لتحقیق أهداف من خالل وضع االستراتیجیات المناسمراعاة مصالح الموارد البشریة-

وتحدید مجاالت الدور االجتماعي الخاصة بهم كمدى توفیر األمن المؤسسات تجاه مواردها البشریة
، مع االعتماد على مؤشرات خاصة تسمح بتقییم ذلك؛ ...الصناعي ومدى االهتمام بتدریبهم وتطویر مهاراتهم

بة لتحقیق أهداف المؤسسات مراعاة مصالح العمالء من خالل وضع االستراتیجیات المناس-
وتحدید مجاالت الدور االجتماعي الخاصة بهم كمدى االهتمام بتحقیق رضا العمالء، ومدى تجاه عمالئها

، مع االعتماد على مؤشرات خاصة تسمح بتقییم ذلك؛...االهتمام باإلبداع واالبتكار
یق أهداف المؤسسات مراعاة مصالح المجتمع من خالل وضع االستراتجیات المناسبة لتحق-

تجاه المجتمع المتواجدة فیه وتحدید مجاالت الدور االجتماعي الخاصة بهم كمدى المساهمة في حل 
.        ، مع االعتماد على مؤشرات خاصة تسمح بتقییم ذلك...المشكالت االجتماعیة وتحقیق الرفاهیة االجتماعیة
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:االجتماعيالداخلي لألداء التقییمفي تقییم األداء الحدیثة ودورها أسالیب نماذج أخرى عن-3
،"المنظمة األوربیة إلدارة الجودة"یعود ابتكار وتطویر هذا األسلوب إلى :أسلوب التمیز في األعمال-أ

وكل معیار لهه وزنه النسبي من حیث أهمیته؛ حیث خمسة معاییر منها تسعة معایر أساسیةعلىوهو یقوم
: 1خاصة بتحسین األداء، والمعاییر األربعة الباقیة خاصة بالنتائج؛ وتظهر هذه المعاییر في

والتي تظهر في وذلك عن طریق تفعیل القیادة، ُتعّد من معاییر تحسین األداء:القیادة-
مرونتها وقدرتها على تكثیف جهود الموارد البشریة في المؤسسات بما یضمن تحقیق أهدافها؛

د أهداف المؤسسات هي من معاییر تحسین األداء كذلك وذلك من خالل تحدی:اإلستراتیجیة-
وكذا التخطیط الجید لمستقبلها بما یسمح بتعزیز موقعها التنافسي؛وكیفیة تحقیقها، 

ُتعّد من معاییر تحسین األداء أیضا باعتبار أنها الرأسمال الحقیقي :الموارد البشریة-
مح بتحقیق مزایا تنافسیة لها، خاصة إذا تم االهتمام ببرامج تدریبها وتأهیلها؛   للمؤسسات التي تس

ُتعتبر هي األخرى من معاییر تحسین األداء، وتتعلق بجمیع أصحاب :الشراكات والموارد-
المصالح للمؤسسات والذین من شأنهم المساهمة في تحسین أداء المؤسسات وتحقیق مزایا تنافسیة لها؛ 

؛ حیث ُتمثِّل تندرج أیضا ضمن معاییر تحسین األداء:ملیات، المنتجات والخدماتالع-
العملیات سلسة الممارسات التي تقوم بها المؤسسات والتي تؤدي إلنتاج المخرجات من المنتجات والخدمات، 

وهو ما یستدعي ضرورة االهتمام بإدارة هذه العملیات لتحسین جودة المنتجات والخدمات؛    
ُیعتبر العمالء من أصحاب المصالح الُمؤثِّرة على مستقبل المؤسسات، لذلك :نتائج العمالء-

یهتم هذا األسلوب بضرورة االهتمام بجودة منتجاتها وخدماتها ومدى تحقق رضا عمالئها وكسب والئهم؛
على سیر ؤثِّرةُتعّد الموارد البشریة كذلك من أصحاب المصالح المُ :نتائج الموارد البشریة-

من ثم التأثیر على مدخالتها ومخرجاتها وبالتالي التأثیر على مستقبلها، لذلك نجد هذا ممارسات المؤسسات، 
األسلوب یهتم بضرورة االهتمام بتكوین وتدریب وتأهیل الموارد البشریة؛    

ألخالقیة یهتم هذا األسلوب كذلك بضرورة االهتمام بالقضایا االجتماعیة وا: نتائج المجتمع-
التي ُتِهمُّ المجتمع؛ 

یهتم هذا النموذج بقیاس مدى ُیعبِّر عن إجمالي المعاییر السابقة، ف:نتائج األداء الرئیسي-
.  تحقیق األهداف اإلستراتیجیة ومدى كفاءة تسییر مختلف الموارد المتاحة

، ما عدى نتائج الموارد %10الوزن النسبي ألهمیة معظم المعاییر هو تجدر اإلشارة هنا إلى أنّ 
.%15البشریة ونتائج األداء الرئیسي أین یبلغ الوزن النسبي ألهمیتها 

، وتم 1997ظهر هذا األسلوب منذ سنة :)Skandia Navigateur(" سكاندیا نافیقاتور"أسلوب -ب
ویعتمد هذا األسلوب في تقییم للتأمین والخدمات المالیة السویدیة،" سكاندیا"على مؤسسة 1999اختباره سنة 

. 47-45: وعلي عرقوب، مرجع سابق، ص1
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ز أساسا على الموارد البشریة انطالقا من ركِّ األداء على الرأس مال غیر المادي أو الرأس مال الفكري، فهو یُ 
اعتبار أّن تحسین أداء المؤسسات یقوم على االستثمار في الرأسمال الفكري وتنمیة الكفاءات، وهي تقوم 

تقیم األداء الحدیثة السابقة، إذ تستعمل المحاور األربعة لبطاقة األداء أساسا على الجمع بین بعض أسالیب
المتوازن، كما تعتمد على أسس المحاسبة االجتماعیة إلى جانب اهتمامها بتحقیق أهداف أصحاب المصالح 

. 1مع تحقیق التمیز في األعمال
لعلیا للمؤسسات بتحدید قیام اإلدارات اهذا األسلوب على یعتمد:أسلوب أصحاب المصالح-جـ

مجاالت مختلف أدوارها تجاه مختلف أصحاب مصالحها، من ثم تقییم األداء عن طریق تحدید مؤشر واحد 
أو عدة مؤشرات تعكس هذه المجاالت وتقابل أهداف أدائها الشامل المستدام؛ وعلى هذه المؤسسات أن تلتزم 

، إلى يلشكل الذي یدعم أدائها المالي ومنه االقتصادبإیجاد التوازن والتنسیق بین معظم تلك األهداف، با
.      جانب كل من أدائها االجتماعي وأدائها البیئي

ولالعتماد على أسلوب أصحاب المصالح في تقییم األداء االجتماعي، یكفي على اإلدارات العلیا 
للمؤسسات أن ُتحدِّد أصحاب مصالحها المعنیة بدورها االجتماعي، من ثم تحدید أهم المجاالت والمؤشرات 

. همالخاصة بتقییم األداء االجتماعي، والتي تعكس األهداف االجتماعیة للمؤسسات تجاه
وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن هذا األسلوب هو الذي سنعتمده في تقییم األداء االجتماعي للمصارف 
اإلسالمیة، باعتبار أنه األسلوب األكثر اعتمادا من الباحثین، وذلك ما استنتجتاه في معظم الدراسات الُمطَّلع 

. تباعهم لمنهجیة واضحة في ذلكعلیها، على الرغم من عدم اإلفصاح عن اعتمادهم علیه وكذا عدم إ
ج وتهتم في تقییم األداء بأصحاب المصالح درِ هذه األسالیب الحدیثة تُ إلى أنّ كما تجدر اإلشارة كذلك

المعنیة باألداء االجتماعي والمتمثلة في المجتمع والعمالء والموارد البشریة، وهذا ُیظِهر دور هذه األسالیب 
لألداء االجتماعي، وٕان كان الهدف الرئیسي من ذلك البحث عن تحقیق المصالح في تعزیز التقییم الداخلي 

المادیة للمؤسسات بالدرجة األولى، وهذا ما یعكس أهمیة األداء االجتماعي ویحفز على ضرورة االهتمام به 
.من قبل جمیع المؤسسات االقتصادیة والمالیة

انتقاد كبیر ظهور المالي للمؤسسات واالعتناء بمصالح المساهمین فقط دوربالاالهتمامنتج عن لقد 
نظریة بوالذي ُتوِّج بعد ذلك مفهوم أصحاب المصالح ظهور من قبل الباحثین والمهتمین، ما أدى إلى كلذل

لمختلف المؤسساتبالدور االجتماعيضرورة االهتمامالتي ساهمت بشكل كبیر في و أصحاب المصالح، 
.المصرفیة والمالیة واالقتصادیة

.171: ؛ وهیبة مقدم، مرجع سابق، ص48-47: المرجع السابق، ص: راجع1

أصحاب المصالحمفهوم أصحاب المصالح ونظریة :الثانيالمطلب 
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اإلستراتیجیة التي برزت نتیجة االهتمام بالجوانب غیر ةأصحاب المصالح أحد مفاهیم اإلدار عتبر یُ 
كمفهوم للداللة عن األطراف التي لها عالقة لُیستعمو ،ومن بینها الجوانب االجتماعیةتالمالیة للمؤسسا

.جماعاتأو / وكانوا أفرادا سواء بمختلف المؤسسات، 
:أصول وتعریف أصحاب المصالح-1

، 1تداوله في مجال المراهنات والودائعتمأین 1708سنة أصحاب المصالح إلى مصطلح ظهورعودی
مصالح باالهتمام االنتقال منو الفكر اإلداري، طورتنتیجة 1930سنة عود إلى یكمفهوم فاالهتمام به أما 

/Les actionnaires(المساهمین Shareholders-Stockholders( أصحاب المصالح على اعتبار أنهم
مصالحباالهتمامإلى ،أنشئوهاالتي المؤسساتواستمراریةوجود منفقط معنیینالنیستفیدالمالوحیدین و 

والعمالء والموارد المجتمعتشمل كال من والتيهذه المؤسساتواستمراریة كذلك بوجود معنیةأطراف أخرى
معهد "أصدرها مذكرة داخلیة خالل من1963سنة بشكل فعلي كمصطلح بروزهى إلىما أدّ ،...البشریة

1984سنة كتابه "فریمانإدوارد "إصداربعدخاصة المصطلحاستعمالرنتشامن ثم ، "ستانفورد لألبحاث

:Strategic management("أصحاب المصالحمدخل: اإلدارة اإلستراتیجیة"حول a stakeholder approach( ،
.2العملالقیاتأخكذا مفاهیم المسؤولیة االجتماعیة والحوكمة و الفكریة لداخلمن أهم المصبح یُ ل

les parties(لمصطلح الحرفیة أصحاب المصالح الترجمة دّ ویع prenantes/ stakholders(وقد وردت ؛
على أنهم الجماعات التي بدون "لألبحاثستانفوردمعهد "في اجتماع وافرِّ عُ حیث بشأنهااتعدة تعریف

مكن أن تُأثِّر التي یُ الجماعاتأو األفرادعلى أنهم " فریمان"همعّرفو ؛دعمها تتوقف المؤسسات عن العمل
على أنهم األفراد والجماعات التي تكون المؤسسات كما ُعرِّفوا أیضا أهداف المؤسسات؛ققُّ حَ تَ وتَتأثر بِ 

.3مسؤولة تجاههم
سواء كانوا أشخاصا طبیعیین الضروریین لبقاء المؤسساتفأصحاب المصالح إذن هم جمیع األطراف 

.بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةهذه المؤسساتممارساتأهداف و أو یتأثرون ب/ُیؤثِّرون ووالذین، أو معنویین
:أصناف أصحاب المصالح-2

تحدید 1940و1930بین سنتيما لفترة الممتدة خالل القد حاولت بعض المؤسسات األمریكیة الكبرى
من أبرزها ولعلّ ،وقد حصرتها في العاملین والعمالء والمجتمع والمساهمین،المتعلقة بهاأصحاب المصالح 

مجلة تنمیة الرافدین، ة لصناعة األدویة في نینوى، دراسة میدانیة في الشركة العام: عالء الجبوري، علي أحمد، قیاس رضا بعض أصحاب المصالح1
. 237: ، ص2012، 109جامعة الموصل، العراق، ع

")Edward Freeman()1951-فیلسوف أمریكي، ُعرف بأعماله الخاصة بنظریة أصحاب المصالح، وهو اآلن أستاذ محاضر في كلیة إدارة ):یومنا هذا
".      جامعة نفسهافي المركز أولسون الخاص باألخالقیات التطبیقیة في ساعدمدیر مكما أنه األعمال بجامعة فرجینیا بالوالیات المتحدة، 

2
Abderrahman JAHMANE, La fidélisation des parties prenantes centrales (actionnaires et personnels) et leur impact sur la performance
financière de l’entreprise, thèse de doctorat non publiée, Université de Lille1, France, 2012, pp. 33-34.

3
Observe: Andrew FRIEDMAN, Samantha MILES, op.cit, p.4; David CROWTHER& Gyuler ARAS, corporate social responsibility, part 1,
op.cit, p.28; Bruno OXIBAR, la diffusion d’information sociétale dans les rapports annuels et les sites internet des entreprises françaises, thèse
de doctorat, non publiée, Université Paris Dauphine, France, 2003, p.59.

المصالح أصحاب مفهوم :أوال
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القائمة ال تتوقف على هذه األصناف إالَّ أن ؛1"میلوت-میرسي وجوین"ومصنع " العامةشركة الكهرباء"
مكن إبراز یُ ؛ و ...في اتساع مستمر نتیجة للتطور االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجياألربعة فقط، بل هم

:قائمة ألهم أصناف أصحاب المصالح في المؤسسات في الشكل التالي
أصحاب المصالح في المؤسساتأهم : )11(شكل رقم 

، رسالة "دراسة حالة بعض مؤسسات صناعة األدویة"التفاعل بین الرسالة والبیئة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة السعید قاسمي،: راجع:المصدر
,Samuel MERCIER, op.cit؛87: ، ص2012-2011منشورة، جامعة سطیف، دكتوراه غیر p.6 ; Andrew FRIEDMAN, Samantha MILES,

stakeholders: theory and practice, Oxford University Press Inc, New York, 1st edit, 2006, pp.13- 14 ;.

:، ونمیز منهم ما یليأهم أصحاب المصالح في المؤسساتُیظهر الشكل السابق
وهي في مختلف المؤسسات،السلطات العلیاُتعتبر مجالس اإلدارة : أعضاء مجالس اإلدارة-

الُمؤثِّرة على وضع سیاسات وتحدید مجاالت سیر أعمال المؤسسات، وتظهر أعضاؤها في كل من المدراء 
ورؤساء األقسام ومختلف المسیرین إلدارة هذه المؤسسات؛

التي لة باألسهممثّ وهم یملكون جزء أو كل من رؤوس أموال المؤسسات والمُ :المساهمون-
المتخذة وسیاسات تیحملونها، وقد یكونون ضمن أعضاء مجالس اإلدارة، ویختلف تأثیرهم على القرارا

ومجاالت سیر أعمال المؤسسات وفقا لعدد وطبیعة األسهم التي یملكونها؛   
ُیعّبر عنهم كذلك بالموارد البشریة للمؤسسات ویمثلون الرأسمال الحقیقي لها، على :العاملون-

ر ضرورة برِّ اعتبار أنهم المؤثرون الحقیقیون عن الممارسات اإلنتاجیة والخدمیة في المؤسسات، وهو ما یُ 
تحفیز المؤسسات على االهتمام بإدارة مواردها البشریة؛    

1
Abderrahman JAHMANE, op.cit, p.34.

نو ن والموزعو المورد

نو المساهملس اإلدارةاأعضاء مج

األجیال السابقة

المنظمات غیر الحكومیة

العمالء البیئة المجتمع

الحكومات

نو ن آخر و ممول

نو المنافس

أصحاب مصالح أخرى

األجیال القادمة

نو العامل

المؤسسات
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لذلك نجد بالزبائن وهم المؤثرون المباشرون عن استمراریة المؤسسات،ُیسمُّون كذلك :العمالء-
هذه المؤسسات تسعى لتطویر مجاالت عملها واالتجاه نحو االبتكار واإلبداع، بما یسمح لها تحقیق أنّ 

ر ضرورة اهتمامها بإدارة عالقتها مع عمالئها؛   برِّ رضاهم وكسب والئهم، وهو ما یُ 
وهو الوسط من األفراد والجماعات الذي تعمل حوله المؤسسات، لیس لهم تعامل :المجتمع-

عانون من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة لممارساتها؛    مع هذه المؤسسات ولكنهم قد یستفیدون أو یُ 
، وقد تنامى وُیقَصد بها البیئة الطبیعیة المحیطة بالمؤسسات من التربة والمیاه والهواء:البیئة-

االهتمام بمراعاتها مع ظهور المفاهیم اإلداریة الحدیثة كالمسؤولیة االجتماعیة والتنمیة المستدامة؛   
یعمل الموردون على تزوید المؤسسات بمختلف مستلزمات اإلنتاج، :نوالموردون والموزع-

بینما یقوم الموزعون بتصریف منتجات هذه المؤسسات، لذلك فطبیعة العالقة والثقة بینهم ُتؤثِّر على 
ممارسات هذه المؤسسات؛ 

ها ویتمثلون في جمیع المؤسسات التي لها نفس الممارسات، ما یولد تنافسا بین:المنافسون-
حول استقطاب العمالء وكذا تصریف المنتجات أو تقدیم الخدمات إلى جانب الحصول على المواد 

، وهو ما ُیؤثِّر على نشاط المؤسسات بالسلب أو باإلیجاب؛...األولیة
وهم المصادر األخرى التي تزود المؤسسات برؤوس األموال، وقد تكون :الممولون اآلخرون-

من مؤسسات األسواق النقدیة أو من األسواق المالیة؛     
ویتمثلون في المؤسسین األوائل للمؤسسات؛ : األجیال السابقة-
ویشكلون األجیال المستقبلیة التي تصاعد االهتمام بها مع تصاعد االهتمام :األجیال القادمة-

بالمسؤولیة االجتماعیة والتنمیة المستدامة؛    
تلعب الحكومات دور السلطة التشریعیة، فهي مصدر القوانین والسیاسات التي من :الحكومات-

شأنها التأثیر على ممارسات المؤسسات؛ 
وتتمثل في مختلف النقابات واالتحادات والجمعیات، مثل نقابات :ومیةالمنظمات غیر الحك-

؛ ...العمال وجمعیات الدفاع عن البیئة
في التأثیر على بارزا دورا والتي ُتؤدِّي وسائل اإلعالملعل من أهمها :أصحاب مصالح أخرى-

.واالقتصادي والتكنولوجياالجتماعي المؤسسات، باإلضافة إلى مختلف األطراف التي یفرضها التطور 
:أصحاب المصالحتصنیفات-3

، حیث هناك من یصنفهم إلى أصحاب مصالح أصحاب المصالح إلى تصنیفات عدیدةتصنیفیتم 
إضافة إلى تلقائیة، أصحاب مصالح أصحاب مصالح اختیاریة و كذا غیر مهمة، و أصحاب مصالح مهمة و 

أصحاب مصالح و أخالقیةأصحاب مصالح إلى جانب بعیدة، أصحاب مصالح أصحاب مصالح قریبة و 
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خارجیة أصحاب مصالح ، باإلضافة إلى أصحاب مصالح داخلیة و وأصحاب مصالح مؤسساتیةاقتصادیة
.1...ثانویةأصحاب مصالح و أصحاب مصالح رئیسیة كذاو 

یمكن التمییز و ،في أدبیات اإلدارةاستعماالاألكثر ماهیناألخیر ینالتصنیفإلى أنّ هنا تجدر اإلشارة و 
:كاآلتيماهبین

: 2یليبینهما كما ونمیز:الخارجیةمصالح الأصحاب و ةداخلیالمصالح الأصحاب -أ
داخل المتواجدین جمیع األفراد والجماعات في لون تمثّ ی:أصحاب المصالح الداخلیة-
؛العاملینالمساهمین و لس اإلدارة و امجیشملون أعضاءو ،یؤثرون فیهاأو /ویتأثرونالذینالمؤسسات و 

یظهرون في جمیع األفراد والجماعات المتواجدین خارج :خارجیةأصحاب المصالح ال-
والمجتمع المحليیؤثرون فیها، ویتمثلون في العمالء والمنافسین والموردین أو /ویتأثرونالذینالمؤسسات و 

كحاملي السندات وكذا مؤسسات اآلخرین من غیر المساهمینالممولین إلى جانب ،والبیئةالقادمةواألجیال 
...اتالحكومكذا و ،النقابات واالتحاداتثلمغیر الحكومیة المنظمات، باإلضافة إلى المختلفةالتمویل

بین أصحاب رون آخرون نظِّ ز مُ لقد میّ :ثانویةالمصالح الوأصحاب رئیسیةالمصالح الأصحاب -ب
:3حیث؛وأصحاب المصالح الثانویةالرئیسیة المصالح 

الذین تربطهم عالقة تعاقدیة وهم جمیع األفراد والجماعات:رئیسیةأصحاب المصالح ال-
والعمالء المساهمین والعاملین ویشملون كال من،أو یؤثرون فیها/والذین یتأثرون وورسمیة مع المؤسسات

األفراد والمجموعات التي ُیهتم بمصالحها؛برزأون من عدّ ، ویُ المحليوالموزعین والمجتمعوالموردین
مع حتملة مُ تربطهم عالقة قد الذین وهم جمیع األفراد والجماعات:ثانویةالأصحاب المصالح -

والبیئة، إلىاألجیال السابقة واألجیال القادمةرون فیها، ویتمثلون فيؤثِّ أو یُ /تجعلهم یتأثرون والمؤسسات
من المنظمات غیر الحكومیة الحكومات و والممولین اآلخرین من غیر المساهمین، وكذاجانب المنافسین 

بأصحاب المصالح هار عنعبّ غالبا ما یُ والتي وسائل اإلعالمإلى باإلضافة،وغیرهاالنقابات واالتحادات
.األخرى

التي تقوم بها دوار لألاوفقخر، وذلك آتصنیف بأصحاب المصالح صَّ خُ نَ مكن كذلك أن هذا ویُ 
:  نجد؛ حیثتجاههمالمؤسسات
وفقا لهذا : االقتصادیةوأصحاب المصالح االجتماعیةاالجتماعیة أصحاب المصالح االقتصادیة -جـ

: نمیز بین أصحاب المصالح كما یليالتصنیف، 

1
Ezzeddine BOUSSOURA, Dimension institutionnelle et finalité de la performance sociétale de l’entreprise en Tunisie, thèse de doctorat non
publiée, Université de Bourgogne, France, 2012, pp.192- 195.

. 114- 88؛ 84: صمرجع سابق،السعید قاسمي، 2
3
Observe: Andrew FRIEDMAN, Samantha MILES, op.cit, pp.13- 14; Samuel MERCIER, L’apport de la théorie des partes prenantes au
management stratégique: une synthèse de la littérature, conférence de l’association internationale de management stratégique, faculté de
l’administration, Université Laval Québec, Canada, 13- 15 Juin 2001, p.6.
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تربطهم عالقة الذین وهم جمیع األفراد والجماعات: االجتماعیةاالقتصادیةأصحاب المصالح -
دورالالمباشرون من المعنیونوهم ها،أو یؤثرون فی/یتأثرون وبالمؤسسات حیث اقتصادیة اجتماعیة

سواء من خالل االستفادة من هذا الدور أو من خالل وضع في الدرجة األولىللمؤسساتالمالي االقتصادي و 
ویشملون كال من المساهمین ،االجتماعيثم یأتي بعد ذلك الدور السیاسات والتوجیهات الخاصة بذلك 

، كما یشمل واألجیال السابقة والّالحقة والحكومةوالممولین اآلخرین من غیر المساهمینوالموردین والموزعین 
؛ بدرجة أقلاالقتصادیةأیضا أصحاب المصالح االجتماعیة

تربطهم عالقة الذین وهم جمیع األفراد والجماعات:االقتصادیةاالجتماعیةأصحاب المصالح -
االجتماعيدورالبنالرئیسیو ن أو یؤثرون فیها، وهم المعنیو /ون وبالمؤسسات حیث یتأثر اقتصادیةاجتماعیة

المجتمع المحلي والبیئة ویشملون كال من ،الدور االقتصاديبعد ذلك لیهثم یللمؤسسات في الدرجة األولى
.االجتماعیةاالقتصادیةشمل أیضا أصحاب المصالح قد ت، كما العاملینو والعمالء 

والتي كانت ُتركِّز " نظریة حملة األسهم أو المساهمین"لتحل محل نظریة أصحاب المصالح جاءت
النظریة بناء وقد أتاحت هذه ،على الرؤیة التقلیدیة للمؤسسات، من خالل االهتمام بمصالح المساهمین فقط

.مراعاة مختلف أصحاب المصالح فیهابدید للعالقات في المؤسسات، وذلك سعیا لتحقیق العدالة نموذج ج
:أصحاب المصالحاالهتمام بنظریة تطور -1

من 1932ید طرحها سنة عِ إلى نظریة الوكالة التي أُ المصالحنظریة أصحابلةالفكریصولاألتعود 
من أجل یةطا اجتماعو المؤسسات یواجهون ضغمسیريأنّ إلى من خاللها أشارا أین، "مینز"و" بارل"قبل 

أنّ فكرة مفادها "بارل"أضافو ، تأثر بأنشطة هذه المؤسساتتاألطراف التيلمسؤولیاتهم تجاه تحقیقهم
روة المساهمین، ثتجاه مسیرینلالجید لااللتزاممن خالل سیتحققمصالح مختلف الشركاء بالجید االعتناء

ضرورة مراعاة المؤسسات تحقیق التوازن بین المصالح فكرة 1932سنة )Dood(" دود"طرح وعلى غرار ذلك 
حسن على أجل الحفاظ من، بهدف الحفاظ على التعاون الالزم بینهم وكذا شركائهالمختلف تعارضةالم

مهمة المؤسسات هو خدمة المجتمع مفادها أنَّ فكرة1938سنة)Barnard("رنارداب"كما طرح ،سیرورتها
األفكار التي انطلقت منها نظریة أصحاب هي و ، تجاه العاملینالتحلي باألخالقهو سیریهاومهمة م
.1المصالح

ةمسؤولیاعتبار، أین تمّ 1968سنة إلىیعودلنظریة أصحاب المصالحأول استعمال أنّ إالّ هذا 
ا عالقة مباشرة مع هذه التي لهطرافلمختلف األعارضةالمصالح المتهو التوفیق بین اتالمؤسس

، االهتمامفي صدارة ال ینبغي أن یكون، أما تحقیق األرباح فیندرج ضمن أهداف المؤسسات ولكن المؤسسات
عد األب المؤسس لهذه النظریة والذي یُ " فریمان"قام ؛ ومن ثم حساب أهداف أخرىعلىیتم تحقیقه ما یجعل

1
Observe: Abderrahman JAHMANE, op.cit, pp.33-34; Andrew FRIEDMAN, Samantha MILES, op.cit, p.31.

أصحاب المصالحنظریة : ثانیا



مدخل للتعريف بتقييم األداء االجتماعي وأصحاب المصالح: المبحث األول...                                                                        تقويم الدور: الفصل الثاني

103

على أن هخاللد من أكّ الذيو ، "مدخل أصحاب المصالح: اإلدارة اإلستراتیجیة"حول المعروفهإصدار كتابب
، بل هناك مجموعة من المساهمینتحقیق مصالح فيفقط المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات ال تنحصر 

جعلها ما اتخاذ قراراتها،عند و ممارساتها في االعتبار أخذها بعینوالتي ینبغياألخرىأصحاب المصالح
وضع في مساهمةالالنظریة هذه تأتاحتكون أداة مهمة في القضایا االجتماعیة واألخالقیة للمؤسسات، فقد 

، من خالل تحدید أصحاب المصالح التي تكون المؤسسات اإلطار الفكري لمفهوم المسؤولیة اإلجتماعیة
، والتي كانت تعتمد على نظریة الوكالةأخرى لحوكمة المؤسساترؤیةقدمتكما مسؤولة اجتماعیا تجاهها؛

، أین أظهرت ضرورة المساواة في مراعاة جمیع أصحاب لمفهوم األخالقیاتالدعامة األساسیةأیضا عدّ وتُ 
.1االجتماعي للمؤسساتاألداء االهتمام بتزایدلتبعا نظریة أصحاب المصالح رت ثم تطوّ ومن؛المصالح
، والتي كانت "نظریة حملة األسهم أو المساهمین"لتحل محل نظریة أصحاب المصالح قد جاءت و 

وقد أتاحت هذه النظریة ،ُتركِّز على الرؤیة التقلیدیة للمؤسسات من خالل االهتمام بمصالح المساهمین فقط
بناء نموذج جدید للعالقات في المؤسسات وذلك بالتركیز على مراعاة مختلف أصحاب المصالح فیها؛ وهي 

المؤسسات لدیها عالقات مع العدید من ینص المبدأ األول على أنّ ،یناسعلى مبدأین أسعموماتقوم
مصالح هذه األطراف لها ص المبدأ الثاني على أنّ األطراف التي ُتؤّثر وتتأّثر بأهداف هذه المؤسسات، وین

إذن تهتم النظریة ذهاألطراف األخرى؛ فهباقي ال تطغى مصلحة أي طرف على مصالح كماقیمة جوهریة، 
. 2ات والنتائج وكذا إتخاذ القراراتبطبیعة العالقات بین المؤسسات وأصحاب المصالح فیها من حیث الممارس

:لنظریة أصحاب المصالحالمداخل الفكریة -2
اإلدارة "ه من وضع األسس الفكریة لنظریة أصحاب المصالح من خالل كتاب" فریمان"تمكن قد ل

األفكار التي تقوم علیها هذه إطارا لتحلیل على مستواه ، أین اقترح "مدخل أصحاب المصالح: اإلستراتیجیة
طریقة المؤسسات في إدارة عالقاتها مع متطلباتهم، ومعرفةتحدید أصحاب المصالح ومعرفةالنظریة ك

ضرورة تحدید المؤسسات للمعامالت التي تربطها مع مختلف أصحاب فیها، وكذا أصحاب المصالح
أفرز المداخل الفكریة ما هذه النظریة، حول الحقا بتعدد رؤى الباحثینقد سمح هذا التحلیل ، و المصالح فیها

وعلى العموم ُیمكن توضیح ؛ والمدخل المعیارييوالممثلة بالمدخل الوصفي والمدخل الوسیلالتي تقوم علیها
:هذه المداخل وأهم أساسیاتها في الجدول التالي

المداخل الفكریة لنظریة أصحاب المصالح: )06(جدول رقم 
هأساسیاتالمدخل

المدخل الوصفي- 1
الماضیة والحاضرة هاوسلوكیاتهاصائصبعض خشرحالمؤسسات، من خالل ممارساتیهتم هذا المدخل بوصف - 

، كما یستند على االستشهاد بالحاالت التطبیقیة للمؤسسات فیهاأصحاب المصالحتجاه عالقاتها وتوضیحوالمستقبلیة 
ف طریقة من خالل وصأساسا على طبیعة المؤسساتهذا المدخل ز ركِّ یُ و بالمدخل التجریبي؛ أیضالذلك یسمى 

لتزام االبما یسمح ب، وكذا طریقة تفكیر المسیرین إلدارتهاالتنظیمیةتر أصحاب المصالح بالقراراثُّ أَ تأثیر وتَ 
إدارة المؤسسات بما یتیح ، باإلضافة إلى كیفیة عند ممارساتهابالمسؤولیة االجتماعیة تجاه أصحاب المصالح فیها

، إلى جانب كیفیة إدارة ممارسات فیهاأصحاب المصالحلمصالح مختلفمجالس اإلدارة التعرف على كیفیة احترام 

1
Samuel MERCIER, op.cit, pp.4-5;18 ; Tarik EL MALIKI,  op.cit; p.237.

2
Abderrahman JAHMANE, op.cit, pp.44-45
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. االلتزام باحترام مصالح أصحاب المصالح في الواقعتجسید ، لتوضیح طریقة هذه المؤسسات فعلیا

الوسیليالمدخل- 2
،المصالح وتحقیق أهداف المؤسساتلتحلیل العالقة بین تطبیق إدارة العالقة مع أصحاب ر هذا المدخل إطاراوفِّ یُ - 

هذا ویعد ؛ یهدف أساسا إلى ربط عوامل أداء المؤسسات مع تطبیق إدارة العالقة مع أصحاب المصالح فیهاو فه
هذه ل، ذلك أنه وفي حالة ثبات العوامل األخرى ستحقق التي تتبناه إداراتهاتاستراتیجیا للمؤسسامدخالالمدخل 

.المؤسسات التي ال تعتمد علیه إداراتهامقارنة بمیزة تنافسیة المؤسسات 

المدخل المعیاري- 3

یرى بعض الُمنظرین أن نظریة أصحاب المصالح هي نظریة معیاریة في المقام األول، ذلك أن اهتماماتها األولیة - 
تكمن في تحدید المبادئ التوجیهیة واألخالقیة إلدارات المؤسسات وتحدید مختلف ممارساتها التي ینبغي القیام بها من 

ویقوم هذا ،هاتالمصالح دون تمییز بینها عند اتخاذ قراراعدمها، مع األخذ في االعتبار مصالح مختلف أصحاب 
مشروعةالمدخل أساسا على التعریف بأصحاب المصالح على أنهم جمیع األفراد والجماعات الذین یملكون مصالح 

من ممارسات المؤسسات، لذلك فأصحاب المصالح ُیعرفون من خالل مصالحهم في هذه المؤسسات، حتى ولو كانت 
كما یقوم كذلك على اعتبار جمیع مصالح أصحاب المصالح ذات ،سات ال تملك أي مصلحة تجاههمهذه المؤس

.قیمة جوهریة

La source: Observe: Bruno OXIBAR, op.cit, p.61 ; Abderrahman JAHMANE, op.cit, pp.47-50 ; Andrew FRIEDMAN, Samantha MILES,
op.cit, p.29.

:المصالح بمفهوم المسؤولیة االجتماعیةعالقة نظریة أصحاب -3
جاءت نظریة أصحاب المصالح في فترة تزاید االهتمام باألبعاد االجتماعیة والبیئیة للمؤسسات، ما لقد

ف النظریات والمفاهیم السائدة هذه النظریة ُبنیت على أفكار مختلأفكار جعل بعض المفكرین َیرون بأنّ 
أخالقیات العمل ومفهوم الحوكمة فضال عن مفهوم المسؤولیة االجتماعیة؛ حیث ، خاصة منها مفهومآنذاك

أین اعتبروهانظریة أصحاب المصالح ترتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة،هناك من یرى أنّ 
كري جدید وضع إطار فأن ظهورها أدى إلى بوبّرروا ذلك ، هذا المفهومقوم علیهایأحد أهم النظریات التي 

مساهمتها في تحدید مسؤولیات المؤسسات ومجاالتها تجاه مختلف بلمفهوم المسؤولیة االجتماعیة، وذلك 
ارتباطهما في األفكار واألهداف التي قاما على غراراألطراف الذین تربطهم عالقة بهذه المؤسسات؛ هذا 

التزاماتها المتعلقة بالمساهمین فقط، كما أنّ للمؤسسات التزامات تتعدى علیهما، إذ كالهما ینطلق من فكرة أنّ 
كالهما یقومان على مجموعة من األهداف االجتماعیة واألخالقیة الواجب االلتزام بها من قبل مختلف 

.1المؤسسات تجاه مختلف أصحاب مصالحها
أصحاب المصالح ومفهوم المسؤولیة االجتماعیة من نظریةیمكن إظهار العالقة بین وعلى العموم 
:خالل الشكل التالي

1
R.Edward FREEMAN et al., stakeholder theory: the state of the art, Combridge University Press, New York, 1st edit, 2010, p.237;pp. 243 - 244.
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المسؤولیة االجتماعیةأصحاب المصالح بمفهومنظریةعالقة :)12(شكل رقم 

.من إعداد الطالبة:المصدر

والذي یظهر من خالل الشكل السابق عالقة نظریة أصحاب المصالح بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة 
ل نظریة أصحاب المصالح أحد أهم النظریات تشكِّ حیث ؛متكامالنمرتبطان و كالهمامن خالله أنیتضح 

أهم المفاهیم التي أحدالتي یقوم علیها مفهوم المسؤولیة االجتماعیة، كما یشكل مفهوم المسؤولیة االجتماعیة
مفهوم المسؤولیة االجتماعیة مرتبط تقوم علیها نظریة أصحاب المصالح في مختلف المؤسسات، ذلك أنّ 

ثالثة ، وهو ما ُیعبَّر عنه باألبعاد البمدى التزام هذه المؤسسات بهذا المفهوم تجاه مختلف أصحاب مصالحها
البعد االجتماعي وهو یعكس مدى التزام هذه المؤسسات والمتمثلة في لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة، ساسیةاأل

العمالءالمجتمع و في أهمها یظهر بدورها االجتماعي تجاه أصحاب المصالح المعنیة بهذا الدور والتي 
التزام هذه المؤسسات بدورها البیئي تجاه أصحاب البعد البیئي وهو یعكس مدىكذا ، و ...والموارد البشریة

التزام وهو یعكس مدىالبعد االقتصاديإلى جانب في البیئة، الح المعنیة بهذا الدور والتي تتمثل أساسالمصا
هذه المؤسسات بدورها االقتصادي تجاه أصحاب المصالح المعنیة بهذا الدور والتي تبرز أساسا في 

. المساهمین
اقترح تغییر مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات بمفهوم " فریمان"تجدر اإلشارة هنا إلى أنّ هذا و 

وذلك لیعكس ضرورة ، )campany stakeholder responsibility(" مسؤولیة أصحاب مصالح المؤسسات"
، وبأن العالقة التي تربط بین التعاون بین مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات ونظریة أصحاب المصالح

نظریة أصحاب 
المصالح

أهم أصحاب المصالح أبعاد المسؤولیة االجتماعیة

بعد اجتماعي

بعد بیئي

بعد اقتصادي

العمالء،المجتمع،(
)...الموارد البشریة

البیئة

...المساهمین

مفهوم المسؤولیة 
االجتماعیة

أحد أهم مفاهیم نظریة أصحاب المصالح

أحد أهم نظریات المسؤولیة االجتماعیة
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، إذ أّن المؤسسات ُوجدت لخدمة مصالح مختلف أصحاب فهومین هي عالقة متكاملة ومتبادلةهذین الم
.1مصالحها، كما أّن أصحاب المصالح هذه تعمل على نمو واستمراریة هذه المؤسسات

:االنتقادات الموجهة لنظریة أصحاب المصالحأهم -4
هَ  من أبرزها ما أشار إلیه بعض المنتقدین ولعلّ ،من االنتقاداتالعدیدنظریة أصحاب المصالح لُوجِّ

سینتج ،أصحاب المصالحمصالح استبدال االهتمام بمصالح المساهمین والعمل على االهتمام بباقي أنّ من 
ي إلى إضعاف المؤسسات ؤدِّ مما یُ ومساهمیهاالمؤسسات اتإضعاف العالقة الرابطة بین مجالس إدار عنه

المسؤولیة ذلك أنّ ،بالمسؤولیة االجتماعیةتزام المؤسسات جود ضرورة اللو عدم ةككل، مبررین ذلك بحج
أنّ البعض اآلخریرى و استمراریة المؤسسات؛ یضمن مافقط ذلكو ،الوحیدة هي تعظیم أرباح المساهمین

تغییر خصائص النظام الرأسمالي في األجل االلتزام بنظریة أصحاب المصالح ستساهم بشكل كبیر في
إدارات المؤسسات قادرة على تحقیق التوازن بین مصالح لیس كل مجالس هأنّ كما یرى آخرون الطویل؛ 

ل على سهِّ یُ سهذا األمر على ذلك، وأشاروا إلى أنّ صالح، بل القلة منها فقط من یقدر مختلف أصحاب الم
إلى أنّ أشارومنهم من بعض االنتهازیین خدمة مصالحهم الشخصیة تحت غطاء خدمة أصحاب المصالح؛ 

عة من نظریات ومفاهیم سبقتها، ما یجعلها تبدو غامضة ومنهجیتها غیر جمَّ مُ عبارة عن نظریة نظریة هذه ال
وجود عدد كبیر من أصحاب بسببهذه النظریة غیر عملیة أنّ ن آخرون یرى منتقدو في حینواضحة؛

أسبقیة تحقیق جعل البعض منهم یؤّیدما وهو،مي إلى صعوبة تحدید ومعالجة احتیاجاتهؤدِّ المصالح، ما یُ 
.2المصالح تجاه المساهمین

1
Steven SCALET, Thomas F.KELLY, CSR Rating Agencies: what is their global impact? journal of business ethics, Springer Science+
Business Media, Berlin, Germany, Vol.94, N°.1, June 2010, p.70.

2
Observe: Andrew FRIEDMAN, Samantha MILES, op.cit, pp.119- 122; Andrew KEAY, stakeholder theory in corporate law: has it got what it
takes? pp.23 - 50, from the website: papers.ssrn.com, [Saw in: 02/10/2013].
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أهم المؤسسات الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیة المساهمة في تعزیز تطبیق حوكمة المصارف -1
.اإلسالمیة

.بالمسؤولیة االجتماعیة للمؤسساتأهم مراحل تطور االهتمام -2

.أهم وكاالت التنقیط االجتماعي الدولیة-1
.أهم الخدمات الموجهة للعمالء في المصارف اإلسالمیة-2

.2015قائمة المصارف اإلسالمیة في البحرین إلى غایة سنة -1
.2016قائمة المصارف اإلسالمیة في السودان إلى غایة مارس -2
.2016قائمة المصارف اإلسالمیة في مالیزیا إلى غایة مارس -3
قائمة أسعار صرف الدوالر األمریكي مقابل عمالت بعض الدول التي تم دراسة بعض المصارف -4

.31/08/2016اإلسالمیة منها حسب تاریخ 

:المالحق

المالحق الخاصة بالفصل الثالث: ثالثا

المالحق الخاصة بالفصل األول: أوال

المالحق الخاصة بالفصل الثاني: ثانیا
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حوكمة تطبیق الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیة المساهمة في تعزیز أهم المؤسسات: )01(رقم ملحق
المصارف اإلسالمیة

دورهامقّرهاتاریخ ومكان تأسیسهاالمؤسِّسة 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة- 1
)ISDB(

1973دیسمبر -
)المملكة العربیة السعودیة(

جدة-

دعم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدول •
األعضاء والمجتمعات اإلسالمیة للدول غیر 

األعضاء؛
المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقدیم •

التمویل للمؤسسات والمشاریع اإلنتاجیة في الدول 
األعضاء؛

البحوث والتدریب في مجالي االقتصاد اإلسالمي •
.واألعمال المصرفیة اإلسالمیة

هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات - 2
)AAOIFI(المالیة اإلسالمیة 

1990فیفري -
)الجزائر(

المنامة-
إعداد وٕاصدار معاییر المحاسبة المالیة والمراجعة •

والضبط وأخالقیات األعمال والمعاییر الشرعیة 
الُمنّظمة ألعمال المصارف والمؤسسات المالیة 

.اإلسالمیة

المجلس العام للبنوك والمؤسسات - 3
)CIBAFI(المالیة اإلسالمیة 

2001ماي -
البحرین-)البحرین(

دعم الصناعة المالیة اإلسالمیة من خالل التوعیة •
والتوجیه والتطویر وتوفیر المعلومات الهامة؛

حمایة الصناعة المالیة اإلسالمیة من العوائق •
.واالنحرافات في مسار تجربتها

السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة - 4
)IIFM(

2008أوت -
)البحرین(

البحرین-
وضوابط للتعامل وفق متطلبات السوق؛إعداد لوائح •
إعداد معاییر موحدة عند إصدار األدوات المالیة •

.اإلسالمیة أو عند تداولها

2002جویلیة -)LMC(مركز إدارة السیولة المالیة - 5
البحرین-)البحرین(

توفیر السیولة قصیرة األجل وٕاتاحة أدوات مالیة •
المصارف اإلسالمیة من قابلة للتداول والتي تمكن 

استغالل فوائض السیولة لدیها؛
توفیر فرص االستثمار قصیرة األجل والمقبولة شرعا •

وذات أسعار تنافسیة؛
تمكین المصارف اإلسالمیة من سهولة تسییل •

. األوراق المالیة لتحسین صورة محافظها المالیة

الوكالة اإلسالمیة الدولیة للتصنیف - 6
)IIRA(

-2002
البحرین-)البحرین(

القیام بالتحلیل البحثي والتصنیف وتقییم االلتزامات •
والحقوق والتعهدات؛

توفیر تقییم ورأي مستقلین حول الجدارة االئتمانیة •
للمصارف المصنفة؛

توفیر تقییم مستقل لاللتزام باألحكام الشرعیة؛•
توفیر أداة فاعلة مشجعة على تقدیم معاییر •

.   اإلفصاح والحوكمة
مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة - 7

)IFSB(
2002نوفمبر -

كوااللمبور-)مالیزیا(
اإلشراف والتنظیم ووضع القواعد الخاصة بصناعة •

.الخدمات المالیة اإلسالمیة

المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة - 8
)IICRA(والتحكیم

-2005
دبي-)اإلمارات العربیة المتحدة(

الفصل في النزاعات الخاصة بالمعامالت التجاریة •
وغیرها من -والمالیة بین المصارف اإلسالمیة

وعمالئها أو بین الغیر عن طریق -المؤسسات
المصالحة والتحكیم ومساعدتها في تجاوز هذه 
النزاعات، بما یسمح بتغطیة قصور القوانین في 

. استیعابها لخصوصیة المصارف اإلسالمیة
.104-93: ، صمرجع سابقبین التنظیر والتطبیق، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي:راجع:المصدر

المالحق الخاصة بالفصل األول: أوال
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أهم مراحل تطور االهتمام بالمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات:)02(رقم ملحق
ممیزاتهاالمرحلة

:األولىمرحلة ال- 1
 )1930-1960(

تمیزت هذه المرحلة بتطور األفكار النظریة حول دور المؤسسات واألعمال، وذلك من خالل ظهور بعض النقاشات - 
والدراسات واألبحاث حول مسؤولیة مدراء المؤسسات واألعمال في تحقیق الرضا ألطراف أخرى كالموظفین والمستهلكین، 

المسؤولیات االجتماعیة لرجل "كتاب صدور ولعّل من أبرزها ،وعدم تركیزها على تعظیم األرباح فقط لهم وللمساهمین
، والذي ُیعتبر )Howard Bowen("هوارد بوین"لمؤلفه 1953سنة )Social Responsibilities of the Businessman("األعمال

.     األب المؤسس لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات

:المرحلة الثانیة- 2
)1960-1970(

المرحلة تم ظهور مفهوم العقد االجتماعي للمؤسسات والتي شكلت األساس لمضمون مسؤولیتها االجتماعیة، خالل هذه - 
وقد أوضح الباحثون في هذا الجانب توقعات المجتمع من المؤسسات وكذا الواجبات االجتماعیة غیر المباشرة لها، كما 

ن لهما مسؤولیات متبادلة، وبالمقابل تم ظهور مجموعة من أنصار بینوا أن المؤسسات والمجتمع هما شریكان متساویا
. الدور االقتصادي والمالي البحت للمؤسسات في ظل احترامها للقوانین والقیم األخالقیة

:المرحلة الثالثة- 3
)1970-1980(

عرفت هذه المرحلة الدعوة إلى ضرورة مراعاة السالمة البیئیة في ممارسة أنشطة المؤسسات، بسبب تزاید المخاطر - 
، والذي یقوم على )L’intérêt Personnel éclairé(" المصلحة الذاتیة المستنیرة"الصناعیة على البیئة؛ كما تم ظهور نموذج 

فرضیة مفادها أن تدهور بیئة عمل المؤسسات سیتبع حتما بتدهور هذه المؤسسات، وقد جاء كرد على المعارضین 
لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات، كما تلى ذلك ظهور مجموعة من الحركات االجتماعیة والبیئیة ضد المؤسسات، 

مع نموذج مهم صّنف المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات " الحساسیة االجتماعیة"كما ظهر في أواخر السبعینیات مفهوم 
.    إلى أربعة أصناف تجمع بین مسؤولیات اقتصادیة ومسؤولیات قانونیة ومسؤولیات أخالقیة ومسؤولیات خیریة

:رحلة الرابعةالم- 4
 )1980-2000(

برز في هذه المرحلة مجموعة من المفاهیم التي عززت التوجه نحو المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات، من أهمها مفهوم - 
، والتي تقوم "االستقامة االجتماعیة للمؤسسات"ومنها مفهوم " االستقامة األخالقیة"، ومفهوم"األداء االجتماعي للمؤسسات"

كإستراتیجیة " أصحاب المصالح"یم األخالقیة للمجتمع، باإلضافة إلى نظریة على تعزیز مفهوم األخالقیات واحترام الق
والتي تقوم على الممارسات األخالقیة ألنشطتها، مع المعاملة الجیدة " مواطنة المؤسسات"جدیدة للمؤسسات وكذا 

بحمایة البیئة مع العمل على للموظفین فیها وتوفیر الوظائف وتحقیق األرباح المناسبة وتقدیم المنتجات اآلمنة وااللتزام
". التنمیة المستدامة"تحسین ظروف المجتمع الذي تعمل فیه، إلى جانب مفهوم 

:المرحلة الخامسة- 5
)2000-2015(

شهدت هذه المرحلة تزاید االهتمام بهذا المفهوم والتأكید على المسؤولیات القانونیة واألخالقیة والبیئیة للمؤسسات إلى - 
مسؤولیتها االقتصادیة، وظهور بعض المبادرات الدولیة في تعریفها والدعوة لاللتزام بها؛ إّال أن الخالف والنقاش ال جانب 

.یزال قائما حول النظر إلیها كعمل اختیاري أو النظر إلیها كمسألة إلزامیة ُتدرج ضمن اإلستراتیجیة العملیة للمؤسسات
طبیعتها وأهمیتها، المعهد اإلسالمي : ؛ محمد عیاش، المسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیة38-37: ق، صثامر البكري، مرجع ساب: راجع:المصدر

,Jana BADRAN؛37-35: ، ص2010، 1للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، ط La présentation des exigences de profitabilité de

responsabilité social et de leur articulation dans les massages des dirigeant : le cas Carrefour, thèse de doctorat non publiée, Université
Paris Est Créteil, France, 2011, pp.74- 84; Tarik EL MALIKI, Environnement des entreprises- responsabilité sociale et performance :
analyse empirique dans le cas du Maroc, thèse de doctorat non publiée, Université de la Méditerranée Aix- Marseille II, France, 2010,

pp. 223; 233.
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الدولیةأهم وكاالت التنقیط االجتماعي: )01(رقم الملحق
الوكالة

سنة ومكان 
مقرها ومكاتبها الفرعیةتأسیسها

إلى *عدد تنقیطاتها
أهم خدماتها ومنتجاتها2013غایة أفریل 

"آلتديإیریس"- 1
)EIRIS Ltd(

-1983
)المتحدةالمملكة (

لندن-
.باریس، بوسطن•

70: د-
13000-3000: م-

)منتجات(

للمؤسسات؛) اجتماعي(تحلیل غیر مالي •
تحلیل خاص بالدول؛•
تحلیل الحكومات المحلیة؛•
تحلیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛•
تحلیل وفق المعاییر الدولیة؛•
تنبیهات على القضایا غیر أخالقیة؛•
.المسؤولیة االجتماعیةمؤشرات •

"            أواكوم"- 2
)oekom(

-1993
)ألمانیا(

میونیخ-
باریس•

50: د-
3000: م-

للمؤسسات؛) اجتماعي(تحلیل غیر مالي •
تحلیل خاص بالدول؛•
تحلیل الحكومات المحلیة؛•
تنبیهات على القضایا غیر أخالقیة؛•
تدقیق اجتماعي؛•
.البیئةقضایا •

"          إینریت"- 3
)Inrate(

-1995
)سویسرا(

فریبورج-
زوریخ•

100: د-
2500: م-

للمؤسسات؛) اجتماعي(تحلیل غیر مالي •
تحلیل خاص بالدول؛•
تحلیل الحكومات المحلیة؛•
تحلیل وفق المعاییر الدولیة؛•
تنبیهات على القضایا غیر أخالقیة؛•
.البیئةقضایا •

" فیجیو"- 4
)Vigeo(-2002

)فرنسا(

باریس-
بروكسل، میالنو، لندن، •

طوكیو، الدار البیضاء 
.، الشیلي)المغرب(

170: د-

2500: م-

للمؤسسات؛) اجتماعي(تحلیل غیر مالي •
تحلیل خاص بالدول؛•
تحلیل الحكومات المحلیة؛•
الصغیرة والمتوسطة؛تحلیل المؤسسات •
تحلیل وفق المعاییر الدولیة؛•
تنبیهات على القضایا غیر أخالقیة؛•
مؤشرات المسؤولیة االجتماعیة؛•
.تدقیق اجتماعي•

" سیستنالتك"- 5
)Sustainalytics(-2008

)هولندا(

أمستردام-
بوسطن، فرانكفورت، باریس، •

سنغافورة، تورنتو، تیمسوارا 
، بوخاریست، سان )رومانیا(

فرانسیسكو، بروكسل، لندن، 
).كولومبیا(كوبنهاقن، بوقوتا

150: د-

4000: م-

للمؤسسات؛) اجتماعي(تحلیل غیر مالي •
تحلیل خاص بالدول؛•
تحلیل الحكومات المحلیة؛•
تحلیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛•
تحلیل وفق المعاییر الدولیة؛•
القضایا غیر أخالقیة؛تنبیهات على •
.مؤشرات المسؤولیة االجتماعیة•

بحوث آمسي "- 6
MSCI("آسجي

ESG Research
(

-2010
)أ.م.و(

نیویورك-
تورونتو، بوسطن، باریس، •

، )الفلبین(لندن، مانیال
سیدني، بكین، 

).الهند(مومباي

90: د-

30000-3000: م-
)منتجات(

للمؤسسات؛) اجتماعي(تحلیل غیر مالي •
تحلیل خاص بالدول؛•
تحلیل الحكومات المحلیة؛•
تحلیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛•
تحلیل وفق المعاییر الدولیة؛•
تنبیهات على القضایا غیر أخالقیة؛•
.مؤشرات المسؤولیة االجتماعیة•

" تنقیطات جمي"- 7
)GMI Ratings(

-2010
)أ.م.و(

نیویورك-
لندن، لوس أنجلس، •

).أ.م.و(بورتلند
ال یوجد: د-
6000: م-

للمؤسسات؛) اجتماعي(تحلیل غیر مالي •
تحلیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛•
.تنبیهات على القضایا غیر أخالقیة•

."م"وعدد تنقیطاتها للمؤسسات "د"عدد تنقیطاتها للدول قسمناها حسب *
Source: observe: Novethic, op.cit, pp.10-26; p.47.

المالحق الخاصة بالفصل الثاني: ثانیا
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أهم الخدمات الموجهة للعمالء في المصارف اإلسالمیة: )02(رقم ملحق
أنواعهاتعریفهاخدمات المصارف اإلسالمیة

خدمات مصرفیة- 1

هي مجموع األنشطة التي تقوم بها - 
المصارف لمساعدة عمالئها في 
أنشطتهم المالیة واجتذاب عمالء جدد 
وزیادة مواردها المالیة، بحیث ال 
تتعّرض عند أدائها ألي نوع من 

مقابل الحصول ،المخاطر التجاریة
على عوائد في شكل عموالت أو أجور 
أو ِجعاالت أو رسوم الخدمة وقد تكون 

.یةمجان

ُمجمل الخدمات التي تؤدي فیها المصارف اإلسالمیة دور المقرض، وتمارسها تشمل: الخدمات المصرفیة المستقلة عن اإلقراض المصرفي
مثل عموما في بالطریقة التي تتم بها في المصارف التقلیدیة، لكن ُتضبط في إطار عقود اإلجارة والوكالة والجعالة والكفالة والمصارفة واإلیداع؛ وتت

ة والمالیة والتحویالت المصرفیة الداخلیة والخارجیة، وتأجیر الصنادیق الحدیدیة، وخدمات فتح الحسابات المصرفیة، وتحصیل قیمة األوراق التجاری
؛     ...أمناء االستثمار

تشمل الخدمات التي تقوم المصارف اإلسالمیة بتسهیالت ائتمانیة، حیث ُتصبح دائنة ابتداًء أو : الخدمات المصرفیة المرتبطة باإلقراض المصرفي
یها في صورتها التقلیدیة، ولكن تقوم بتطویرها بما یتوافق وطبیعتها الشرعیة إن تیسر ذلك وٕاال تستغني عنها؛ وتتمثل عموما في انتهاًء، وال تؤد

جلة، خصم األوراق التجاریة، وعملیات الصرف اآلجلة، واالتجار في المعادن الثمینة، والعقود اآلجلة في األسواق الدولیة، وشراء الشیكات اآل
؛...لى المكشوفوالسحب ع

وتتمّثل في قیام المصارف اإلسالمیة ببیع وشراء العمالت األجنبیة والمعادن الثمینة بشكل : الخدمات المصرفیة في التعامل بالعمالت األجنبیة
.آني، سواء تم التعامل نقدا أو بالقید الدفتري، حیث یمكن أن تستفید من ربح فرق األسعار

خدمات استثماریة- 2

هي مجموع األنشطة التي تقوم بها - 
المصارف اإلسالمیة بغرض تجمیع 
أموالها من عمالئها المستثمرین، إلى 
جانب أموالها الخاصة، من ثم استثمارها 

بها التمویلیة المختلفة، یعن طریق أسال
.   مقابل الحصول على أرباح

ل فیما تتلقاه المصارف من حسابات استثماریة من األفراد والمؤسسات، وتشمل وتتمث:الخدمات االستثماریة في جانب تعبئة الموارد المالیة
حسابات االستثمار االدخاریة واآلجلة، إلى جانب صنادیق االستثمار؛ 

إطار وتتمثل فیما تقوم به المصارف من توظیف لحسابات االستثمار المتاحة، وذلك في: الخدمات االستثماریة في جانب توظیف الموارد المالیة
.إلى جانب التمویل بالهامش الربحي من خالل مختلف صیغ البیوع والتأجیر...التمویل بالمشاركات من خالل صیغة المشاركة والمضاربة

خدمات خاصة- 3

هي مجموع الِخدمات التي یمكن أن - 
تقوم بها المصارف اإلسالمیة بصفة 
مجانیة فتحقق منها إیرادات معینة، وعلى 

لتي ال تالئم ما تتسم بها من النشاطات ا
خصوصیة فتحقق منها إیرادات غیر 
مشروعة، وعلى األعمال االستثنائیة التي 
لیست من طبیعة عملها المصرفي فتحقق 

.منها مكاسب غیر عادیة

وتتمثل فیما تقدمه المصارف اإلسالمیة من خدمات اجتماعیة مجانیة وتشمل أساسا القروض الحسنة والزكاة؛:الخدمات االجتماعیة
التعامل وأوتتمثل في اضطرار المصارف اإلسالمیة للتعامل مع المصارف المركزیة، باعتبارها الملجأ األخیر للسیولة، :الخدمات غیر المشروعة

التي مع المصارف التقلیدیة األجنبیة لتغطیة عملیات المراسلة، ما یترتب عن ذلك حصول المصارف اإلسالمیة على فوائد ربویة ناتجة عن أموالها
تضعها على مستوى هذه المصارف؛  

یترتب عن ذلك حصولها على بعض اإلرادات وتتمثل فیما تقوم به المصارف اإلسالمیة من ممارسات غیر مصرفیة، ما:الخدمات غیر المصرفیة
. التي تختلف عن إرادات الخدمات المصرفیة واالستثماریة، وتشمل بیع بعض األصول الثابتة وتأجیر بعض العقارات المملوكة لهذه المصارف

.271-238: مرجع سابق، ص،المصرفیة ومعاییرها المحاسبیةعلى ضوء ممارساتها : قیاس وتوزیع األرباح في البنوك اإلسالمیةغربي عبد الحلیم، : راجع:المصدر
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2015إلى غایة سنة اإلسالمیة في البحرینقائمة المصارف :)01(ملحق رقم 
تاریخ تأسیسهالمصرف اإلسالميتاریخ تأسیسهاإلسالميالمصرف 

2004-المصرف الخلیجي التجاري-197915-بنك البحرین اإلسالمي- 1

-بنك البركة اإلسالمي- 2
البحرین

بنك الخیر-198416-
-2004

-198517-اإلسالميABCبنك - 3 VENTURE CAPITAL BANK-2005

2006-مصرف سیرة االستثماري- 198918-البنك العربي اإلسالمي- 4

6- Citi Islamic Investment
bank B.S.C

2006-مصرف السالم البحرین- 199619-

7- Ra Bahrain-199620-2007-مصرف إبدار

المصرف العالمي-199721-بنك المستثمرین- 8
-2007

9- GFH Financial Group-199922-2007-بنك دار االستثمار

-200123-بنك االستثمار الدولي-10 First Energy bank B.S.C-2008

2010-بنك اإلثمار-200224-مجموعة البركة المصرفیة-11

بیت التمویل الكویتي -12
البحرین

-2002
24- Turkiye Finans Katilim

Bankasi-2015

مركز إدارة السیولة -13
المالیة

2015-بنك الخرطوم البحرین- 200225-

14- Kuwait Turkish
Participation Bank

-2002--

صرف البحرین الموقع اإللكتروني لمالمواقع اإللكترونیة لهذه المصارف، مع من إعداد الطالبة، باالعتماد على البیانات والمعطیات المتوافرة في :المصدر
.]2016/ 05/ 21:لوحظ في[، www.cbb.gov.bh:في الموقع اإللكترونيالمركزي، 

المالحق الخاصة بالفصل الثالث: ثالثا
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2016مارسإلى غایة اإلسالمیة في السودانقائمة المصارف :)02(ملحق رقم 
تاریخ تأسیسهالمصرف اإلسالميتاریخ تأسیسهسالميالمصرف اإل

1997-بنك االستثمار المالي-195920-بنك الزراعي السوداني- 1

1998-مصرف المزارع التجاري-196621-البنك العقاري التجاري- 2

2003-بنك بیبلوس إفریقیا-197622-بنك أبو ظبي الوطني- 3

2004-مصرف السالم-197723-بنك فیصل اإلسالمي السوداني- 4

2005-مصرف التنمیة الصناعیة-197824-البنك السوداني الفرنسي- 5

2005-مصرف الساحل والصحراء لالستثمار والتجارة-198125-بنك التضامن اإلسالمي- 6

2005-السوداني المصريالبنك -198126-البنك األهلي السوداني- 7

2005-بنك المال المتحد-198327-بنك النیل للتجارة والتنمیة- 8

2006-بنك الجزیرة السوداني األردني-198328-بنك النیل األزرق المشرف- 9

2007-بنك النیلین-198329-البنك اإلسالمي السوداني-10

البنك السعودي السوداني-11
-1984

الفرع المصرفي لبنك قطر الوطني -30
2008-اإلسالمي

2008-بنك األسرة-198431-بنك البركة السوداني-12

1975-بنك الخرطوم-198432-بنك تنمیة الصادرات-13

2008-البنك العربي السوداني-198533-بنك الشمال اإلسالمي-14

2012-)الخرطوم(البنك األهلي المصري -198734-بنك العمال الوطني-15

2012-بنك الرواد للتنمیة واالستثمار-199235-بنك الثروة الحیوانیة-16

2013-مصرف قطر اإلسالمي-199336-بنك أم درمان الوطني-17

2013-مصرف أبو ظبي اإلسالمي-199437-بنك آیفوري-18

مصرف االدخار والتنمیة -19
--1996-االجتماعیة

بنك السودان مصارف، مع الموقع اإللكتروني لمن إعداد الطالبة، باالعتماد على البیانات والمعطیات المتوافرة في المواقع اإللكترونیة لهذه ال:المصدر
.]2016/ 05/ 23:لوحظ في[،www.cbos.gov.sdالمركزي، 
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2016إلى غایة مارساإلسالمیة في مالیزیاقائمة المصارف :)03(ملحق رقم 
سنة تأسیسهاإلسالميالمصرف ة تأسیسهسناإلسالميالمصرف 

"سي أي أم بي إسالمیك بنك رهارد"- 1
- CIMB Islamic Bank Berhard-1965

"إسالمیك بنك برهاردآر أیش بي "-11
- RHB Islamic Bank Berhard-2005

"أم بنك إسالمیك برهارد"- 2
- AmBank Islamic Berhad-1975

مالیزیا- مصرف الراجحي-12
-2006

"بنك إسالم مالیزیا برهارد"- 3
-Bank Islam Malaysia Berhard-1983

"ألیونس إسالمك بنك برهارد"-13
-Alliace Islamic Bank Berhard-2007

بنك سیاریاح معامالت . بتي"- 4
"تي بي كاي. إندونیسیا

- PT. Bank Syariah Muamalat
Indonesia.Tbk

-1991
"البنك اآلسیاوي المالي برهارد"-14

- Asian Finance Bank Berhard-2007

"بیبلیك إسالمیك بنك برهارد"- 5
- Public Islamic Bank Berhard-1993

"الخیر إنتر تاسیونال إسالمیك بنك"-15
- Alkhair International Islamic

Bank Bh
-2007

"أیش ـس بي سي أمانة مالیزیا برهارد"- 6
- HSBC Amanah Malaysia

Berhard
-1994

"ماي بنك إسالمیك برهارد"-16
- Maybank Islamic Berhard-2008

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"- 7
- Bank Muamalat Malaaysia

Berhard
-1999

"أو سي بي سي األمین بنك برهارد"-17
-OCBC Al-Amin Bank Berhard-2008

"أفان إسالمیك برهارد"- 8
-Affin Islamic Bank Berhad-2005

"ستاندرد شارترد سادیك بیرهارد"-18
- Standard Chartered Saadiq

Berha
-2008

"هونغ لیونغ إسالمیك بنك برهارد"- 9
- Hong Leong Islamic Bank

Berhard
-2005

"دوتش بنك أكتیونجاسلشافت"-19
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft-

برهارد) مالیزیا(بیت التمویل الكویتي -10
- Kuwait Finance House (Malaysia)

Berhard
-2005--

بنك نیجارا مصارف، مع الموقع اإللكتروني لمن إعداد الطالبة، باالعتماد على البیانات والمعطیات المتوافرة في المواقع اإللكترونیة لهذه ال:المصدر
.]2016/ 05/ 72: لوحظ في[، www.bnm.gov.my، مالیزیا
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عمالت بعض الدول التي تم دراسة والر األمریكي مقابل دالأسعار صرف قائمة : )04(ملحق رقم
31/08/2016تاریخ حسب صارف اإلسالمیة منها مبعض ال

عملتها المحلیةالدولة
سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل

المحلیةتعمالال
المملكة العربیة -1

3,7502السعودياللایر -السعودیة

0,3015الدینار الكویتي-الكویت-2

0,3770البحرینيرالدینا-البحرین-3

3,6411اللایر القطري-قطر-4

اإلمارات العربیة -5
المتحدة

3,6726الدرهم اإلماراتي-

0,7078الدینار األردني-األردن-6

6,0771الجنیه السوداني-السودان-7

109,0000الدینار الجزائري-الجزائر-8

4,0490الرنغیت المالیزي-مالیزیا-9

0,7638الجنیه اإلسترلیني-المملكة المتحدة-10

.من إعداد الطالبة باالعتماد على أسعار الصرف المتوافرة على المواقع اإللكترونیة للمصارف المركزیة لهذه الدول: المصدر
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:ینالتالیینض ضمن هذا المبحث إلى المطلبسنتعرَّ 

لقد تّم تحدید المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بعشرة مصارف؛ حیث تتوزع أغلب هذه المصارف 
دراستنا لمصرف إسالمي من إلى جانب على تسعة دول إسالمیة بدراستنا لمصرف إسالمي عن كل دولة، 

. المملكة المتحدة كنموذج عن الدول غیر اإلسالمیة التي تنشط فیها هذه المصارف

المملكة العربیة السعودیة والكویت والبحرین وقطر واإلمارات العربیة بلةمثَّ والمُ الخلیج العربیة دول ُتعد 
فیها والتي بدأت تنشط ، مصارفها اإلسالمیة رواجاشهدتمان من أهم الدول العربیة التي المتحدة وسلطنة عُ 

تنشط في إذ أّن أهم عشرة مصارف إسالمیة في العالم ، سلطنة عمانإذا استثنینالفترة تقارب األربعین سنة 
كما سنخص بالدراسة ؛والتي سنختار من بینها المصارف التي سندرسهادول الخلیج العربیة الخمسة األولى

ةرف إسالمیاكذلك من الدول األوائل التي بادرت بتأسیس مصعدُّ یُ ذيوالمصرفا إسالمیا من األردنأیضا 
إفریقیا، والتي ُتعدُّ في العربیةمنطقة المن اإلسالمیة بعض المصارف دراستنا لإلى جانب ؛ اعلى مستواه

أقل اهتماما بالمصارف اإلسالمیة إذا ما قورنت بدول الخلیج العربي، على غرار السودان الذي قام دولها 
.ظامه المصرفي منذ ثمانینیات القرن العشرین، والذي سنخصه بالدراسة إلى جانب الجزائربأسلمة ن

:المملكة العربیة السعودیةمن مصرف الراجحيتقدیم -1
مصارف مصارف تقلیدیة و موزعا بین العربیة السعودیة خمسة وعشرون مصرفاینشط في المملكة

فقط، أین ُتعامل فیها هذه المصارف معاملة المصارف التقلیدیة وال تعمل في بیئة قانونیة استثنائیة إسالمیة 
إلى ، مصارفخمسةبلغ عدد المصارف اإلسالمیة فیها ی؛ حیثیوجد قانون خاص بها یراعي خصوصیتها

الموقع اإللكتروني لمؤسسة النقد العربي السعوديللمزید من التفصیل، یمكن الرجوع إلى :www.sama.gov.sa.
 ثم تقرر 1975تأسس كمصرف تقلیدي سنة (بنك الجزیرة، )1987(اجحيمصرف الرّ : في2015هذه المصارف والمعتمدة إلى غایة دیسمبرتتمثل ،

، ثم 1953تأسس كبنك تقلیدي سنة (التجارياألهليالبنك ، )2006(نماء، مصرف اإل)2004(بنك البالد، )1998تحویله إلى مصرف إسالمي سنة 
).2013قرر تحویله إلى مصرف إسالمي سنةت

اإلفصاح عن الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمیةتقییم ومقارنة : المبحث األول

المصارف اإلسالمیة محل الدراسة من بعض الدول العربیة ودول أخرىتقدیم :المطلب األول

من بعض الدول العربیة المصارف اإلسالمیة محل الدراسة تقدیم:أوال

تقدیم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة من بعض الدول :لب األولالمط-
العربیة ودول أخرى؛ 

.التعریف بأداة الدراسة وعرض وتحلیل ومقارنة نتائج الدراسة:الثانيالمطلب -
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لمصارف اإلسالمیةاقد اخترنا من بین هذه و ،إسالمیةمالیةم خدمات قدِّ مصارف تقلیدیة تُ سبعةجانب
.اجحيمصرف الرّ 

في س تأسّ والذي لمملكة العربیة السعودیةمصرف إسالمي بال وأكبر أوّ مصرف الراجحي ُیعدّ حیث 
شركة الراجحي المالیة وشركة وكالة تكافل الراجحي : ، یتبعه حالیا أربع شركات هي1987جوان 29تاریخ 

مجموعة على تقدیم المصرف حیث یعمل وشركة الراجحي للخدمات وشركة الراجحي للتطویر العقاري؛
ویعتمد في ذلك والمؤسسات، لكل من األفراد متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفیة والمالیة اإلسالمیة 

إلى ،المرابحة واالستصناع والبیع بالتقسیط والمتاجرةعلى مختلف صیغ التمویل اإلسالمي والمتمثلة في
إلى أّن 2015وتشیر إحصائیات سنة ؛ األحكام الشرعیةمع المتوافقة واألسهم جانب التعامل بالصكوك 

ملیار 80حواليبقیمة أصوله الُمدارة تُقّدر كما ،أمریكيملیار دوالر4,30حواليبُیقّدرالمصرفرأسمال
لدیه أكبر قاعدة كما أنّ ، دوالر أمریكيملیار 1,90قیمة أرباحه المحققة بحواليتُقّدر في حین،دوالر أمریكي

6ومالیزیابافرع24، إلى جانبفرعا538، وصاحب أكبر شبكة للفروع بعدد عمالء بین مصارف المملكة

؛ ابشریامورد9600إلىعدد الموارد البشریة الموظفة على مستواهصل و كما ، الكویتبفروع باألردن وفرع 
دور أساسي في سد الفجوة بین متطلبات المصرفیة الحدیثة والقیم أداءىمصرف الراجحي إلهدفویهذا

التي و مسؤولیة االجتماعیة المفهومیسعى إلى تحقیق دور اجتماعي تحت الجوهریة للشریعة اإلسالمیة، كما 
.1الرئیسیةهأحد أهدافرها لتكون سطّ 

:الكویتمن بیت التمویل الكویتيتقدیم -2
بلغ یومصارف تقلیدیة؛ حیثمصارف إسالمیةموزعا بین وعشرون مصرفاثالثةالكویتینشط في 

، وهي تعمل في إطار بیئة قانونیة مزدوجة على اعتبار أّن مصارفستةفیه عدد المصارف اإلسالمیة 
خدمات مقدِّ مصارف تقلیدیة تُ أربعةإلى جانب هذه المصارف یحكمها قانون خاص ُیراعي خصوصیتها، 

. بیت التمویل الكویتيهذه المصارف اإلسالمیةوقد اخترنا من بین،إسالمیةمالیة
وأصبح ل مصرف إسالمي بالكویت،كأوّ 1977مارس23تاریخ في بیت التمویل الكویتي تأسسحیث

من رواد وقادة العمل المصرفي اإلسالمي في العالم، فهو ینشط في ستة دول أخرى تتمثل في كل من 
مجموعة متنوعة من على تقدیم المصرف حیث یعمل ؛البحرین وتركیا ومالیزیا والسعودیة ودبي وألمانیا

صیغ ویعتمد في ذلك على ،والمؤسساتلكل من األفراد المنتجات والخدمات المصرفیة والمالیة اإلسالمیة 

 محل الدراسة، في التقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة بالعمالت المحلیة تحویل القیم المدرجة بعد بالدوالر األمریكيتم إعداد جمیع البیانات المالیة في هذا الفصل
.258: ، صثالثالمن الملحق ) 04(رقم ، كما هو موضح في الملحق 31/08/2016حسب تاریخهذه العمالتفقا ألسعار صرف الدوالر األمریكي مقابلذلك و 

].01/06/2016: لوحظ في[، www.alrajhibank.com.sa: ، في الموقع اإللكترونيمصرف الراجحي؛ 50، 10: ، ص2015رف الراجحي، التقریر السنوي، مص:راجع1
بنك الكویت المركزيلالموقع اإللكترونيللمزید من التفصیل یمكن الرجوع إلى :www.cbk.gov.
 1973تقلیدي سنةتأسس كبنك (، بنك الكویت الدولي )2004(، بنك بوبیان )1977(بیت التمویل الكویتي: في2016هذه المصارف والمعتمدة إلى غایة مارستتمثل ،

بنك ،)2010، ثم تقرر تحویله إلى مصرف إسالمي سنة1971تأسس كمصرف تقلیدي سنة(، البنك األهلي المتحد )2007ثم تقرر تحویله إلى مصرف إسالمي سنة
.)2010(، مصرف الّراجحي )2010(وربة 
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المصرفرأسمالإلى أّن 2015شیر إحصائیات سنة وتُ ؛ من المرابحة واإلجارة واالستصناعالتمویل اإلسالمي 
في ، ملیار دوالر أمریكي54,80حواليبقیمة أصوله الُمدارة كما تُقدر ملیار دوالر أمریكي، 6حواليبُیقّدر

كما ا،فرع450یصل عدد فروعه إلىو ،دوالر أمریكيملیون 628,80حین تُقّدر قیمة أرباحه المحققة بحوالي 
بیت التمویل الكویتيیهدفو هذا ؛ابشریادمور 9000إلىعدد الموارد البشریة الموظفة على مستواهیصل 

یقوم بتقدیم خدمات فهو ثقة في العالم،ستدامة واألعلىذات اأن یكون المصرف اإلسالمي األكثر ربحیة إلى 
ویسعى إلى تحقیق مستویات االبتكار والتمیز في خدمة العمالء، مع ، مصرفیة إسالمیة متنوعةومنتجات

االهتمام بدوره االجتماعي كذلك إلى یسعىكما حمایة وتنمیة المصلحة المشتركة لجمیع أصحاب المصالح، 
.1یةالمسؤولیة االجتماعمفهوم في إطار

:البحرینمن بنك البحرین اإلسالميتقدیم -3
تم مصارف إسالمیة مصارف تقلیدیة و بین موزعا مصرفاوثالثةالبحرین حوالي مئة ینشط في 

مل عاتُ ، أین شأنها شأن المملكة العربیة السعودیةفي إطار بیئة قانونیة تقلیدیةتأسیسها بقرارات استثنائیة فقط
عدد حیث یبلغ إجمالي ؛فر االمصهالمصارف التقلیدیة وال ُیراعى فیها خصوصیة هذرف معاملة االمصههذ

كنموذج عن بنك البحرین اإلسالمي من بینها اخترناقد و ،وعشرون مصرفاخمسةالمصارف اإلسالمیة 
.بالبحرینالمصارف اإلسالمیة 

یعمل المصرف و ،بالبحرینل مصرف إسالميكأوّ 1979بنك البحرین اإلسالمي سنة ستأسّ حیث 
ویعتمد في ذلك على ، على تقدیم خدماته ومنتجاته المصرفیة والمالیة اإلسالمیة لكل من األفراد والمؤسسات

األوراق المالیةالصكوك و إلى جانب االستثمار في ،واإلجارةصیغ التمویل اإلسالمي والمتمثلة في المرابحة 
532حواليبُیقّدرالمصرفرأسمالإلى أّن 2015وتشیر إحصائیات سنة ؛األحكام الشرعیةمع المتوافقة 

في حین تُقّدر قیمة ملیار دوالر أمریكي، 2,59حوالي بقیمة أصوله الُمدارة كما تُقدر ، ملیون دوالر أمریكي
الموارد كما یصل عدد ،فروع10د فروعه إلىویصل عد، دوالر أمریكيملیون 30,81أرباحه المحققة بحوالي

ن یكون الشریك المالي المصرف ألهدفویهذا ؛ ابشریامورد354البشریة الموظفة على مستواه إلى
الجودة والرقي فیما یقدمه لعمالئه بما یفوق توقعاتهم ویزید من ثقتهم تحقیقمن خاللاإلسالمي األفضل، 

استقرارهم ویزید من قدراتهم، ومساهمیه من عوائد یحفظ كذا من خالل االهتمام بموارده البشریة بما ووالئهم، و 
إلى أداء دور إلى جانب سعیه، عالیة ومستمرة، والمجتمع ككّل من خالل المساهمة في تنمیته ودعمه

.2تحت إطار مفهوم المسؤولیة االجتماعیةاجتماعي
:قطرمنمصرف قطر اإلسالميتقدیم -4

].2016/ 02/06:لوحظ في[،www.kfh.com:؛ بیت التمویل الكویتي، في الموقع اإللكتروني9-8:، ص2015،بیت التمویل الكویتي، التقریر السنوي: راجع1
مصرف البحرین المركزيلالموقع اإللكترونيللمزید من التفصیل، یمكن الرجوع إلى :www.cbb.gov.bh.
255: صالثالثمن الملحق )01(رقم فیما یظهره الملحق2015سنة رف والمعتمدة إلى غایة اتتمثل هذه المص.
].2016/ 08/06:لوحظ في[،www.bisb.com:؛ بنك البحرین اإلسالمي، في الموقع اإللكتروني3-2:، ص2015،، التقریر السنويسالمياإلبنك البحرین: راجع2
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حیث یبلغ ؛مصارف إسالمیةمصارف تقلیدیة و موزعا بین قطر ثمانیة عشر مصرفاینشط في 
مصرف تقلیدي یقدم خدمات مالیة إلى جانب ،خمسة مصارففیهاإجمالي عدد المصارف اإلسالمیة 

، والذي یعمل هو اآلخر في مصرف قطر اإلسالميالمصارف اإلسالمیة هذه وقد اخترنا من بین ،إسالمیة
كمصرف إسالمي، على اعتبار أنه تم تأسیسه تهراعى فیها خصوصیدیة ال تُ إطار بیئة مالیة ومصرفیة تقلی

.بقرار استثنائي فقط
،1982سنةس في تأسّ والذيمصرف إسالمي بقطروأكبر أّول اإلسالمي قطرُیعّد مصرفحیث 

یعمل المصرف على تقدیم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفیة والمالیة اإلسالمیة لكل من و 
المرابحة والمساومة األفراد والمؤسسات، ویعتمد في ذلك على مختلف صیغ التمویل اإلسالمي والمتمثلة في 

ألوراق المالیة االستثماریة؛إلى جانب التعامل بالصكوك وا، والمضاربةاإلجارة واالستصناع والمشاركةو 
كما تُقدر ،أمریكيملیون دوالر 647,47حواليبُیقّدرالمصرفرأسمالإلى أّن 2015وتشیر إحصائیات سنة 

557,53في حین تُقّدر قیمة أرباحه المحققة بحوالي، ملیار دوالر أمریكي34,84حواليبقیمة أصوله الُمدارة 

أن یكون إلى مصرف قطر اإلسالميهدففرعا؛ هذا وی31ویصل عدد فروعه إلى ، دوالر أمریكيملیون 
لكافة الشرائح باستخدام هةمن خالل التزامه بتقدیم خدمات مصرفیة موجّ وذلك لكل شرائح المجتمع، امصرف

برامجه اإلستراتیجیة في إطارإلى أداء دور اجتماعي المصرف كذلكسعىأحدث التقنیات المصرفیة، كما ی
.1لمسؤولیة االجتماعیةباالمتعلقة

:اإلمارات العربیة المتحدةمنبنك دبي اإلسالميتقدیم -5
ومصارفمصارف إسالمیةموزعا بین اإلمارات العربیة المتحدة واحد وخمسون مصرفاینشط في 

، وهي تعمل في إطار بیئة قانونیة تسعة مصارففیهاإجمالي عدد المصارف اإلسالمیة ؛ حیث یبلغ تقلیدیة
اثنتا عشر جانب إلىخصوصیتها، يراعیُ خاص قانونحكمها یمزدوجة على اعتبار أّن هذه المصارف 
.بنك دبي اإلسالميالمصارف اإلسالمیة هذه وقد اخترنا من بین ،مصرفا تقلیدیا تقدم خدمات مالیة إسالمیة

ى فتم تأسیسه بالمفهوم الحدیث وذلك تجاري أول مصرف إسالمي بنك دبي اإلسالميُیعتبرحیث 
من األفراد كلِّ یعمل المصرف على تقدیم خدمات مصرفیة ومالیة موجهة لو ،1975مارس12تاریخ 

والسلم واالستصناع ویعتمد في ذلك على مختلف صیغ التمویل اإلسالمي والمتمثلة في المرابحة ، المؤسساتو 

قطر المركزيمصرفلالموقع اإللكترونيللمزید من التفصیل، یمكن الرجوع إلى :www.qcb.gov.qa .
 بنك ، )2006(مصرف الریان، )1991(، بنك قطر الدولي اإلسالمي)1982(مصرف قطر اإلسالمي: في2014دیسمبرإلى غایةهذه المصارف والمعتمدة تتمثل

.(/)بنك صادرات إیران، )2009(بروة
/ 10:لوحظ في[،www.qib.com.qa:اإلسالمي، في الموقع اإللكترونيقطر مصرف؛ 3-2:، ص2015،، البیانات المالیة الموحدةسالمياإلمصرف قطر :راجع1

06 /2016.[
المتحدة المركزيمصرف اإلمارات العربیةلالموقع االلكترونيللمزید من التفصیل، یمكن الرجوع إلى :www.centralbank.ae.
 تأسس (، مصرف الشارقة اإلسالمي )1997(، مصرف أبو ظبي اإلسالمي )1975(بنك دبي اإلسالمي: في2014أكتوبرإلى غایة هذه المصارف والمعتمدة تتمثل

، )2008(، مصرف الهالل )2008(، بنك نور اإلسالمي )2004(، مصرف اإلمارات اإلسالمي )2002(إسالمي سنة، وتحّول إلى مصرف 1975كمصرف تقلیدي سنة
.(/)، بنك ملي إیران (/)، بنك صادرات إیران )2008(مصرف عجمان



تقييم اإلفصاح عن الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمية: المبحث األول...                                                                  مقـارنة وتقويم: الفصل الثالث

167

والمضاربة، إلى جانب التعامل بالصكوك واألوراق المالیة االستثماریة المتوافقة واألحكام واإلجارة والمشاركة
كما ،ملیار دوالر أمریكي1,07حواليبُیقّدرالمصرفرأسمالإلى أّن 2015وتشیر إحصائیات سنة ؛ الشرعیة
في حین تُقّدر قیمة أرباحه المحققة بحوالي ملیار دوالر أمریكي، 40,82حواليبقیمة أصوله الُمدارة تُقدر 
دبي بنك"، إلى جانب تركزه في كل من باكستان فرعا15ویصل عدد فروعه إلى ، دوالر أمریكيملیار 1,04

بنك ؛ هذا ویهدف"بنك الخرطوم"والسودان " بنك األردن دبي اإلسالمي"واألردن " اإلسالمي باكستان المحدود
تقدیم أن یكون المؤسسة المالیة اإلسالمیة األكثر تقدما في العالم، ویسعى المصرف إلى إلى دبي اإلسالمي

على المساهمة في خدمة المجتمع في إطار التزامه بدوره عمل أیضا، كما یخدمات مصرفیة ومالیة متمیزة
.1االجتماعي

:من األردنالبنك اإلسالمي األردنيتقدیم -6
أین ُتعامل مصارف إسالمیةمصارف تقلیدیة و موزعا بین مصرفااألردن خمسة وعشرون ینشط في 

؛ حیث یبلغ إجمالي عدد هذه المصارف معاملة المصارف التقلیدیة وال ُیراعى فیها خصوصیة هذه المصارف
، إلى جانب خمسة مصارف تقلیدیة تُقدِّم خدمات مالیة إسالمیة؛ المصارف اإلسالمیة فیها أربعة مصارف

.اإلسالمي األردنيمن بین هذه المصارف اإلسالمیة البنك وقد اخترنا 
، ثم انظم في سنة كأّول مصرف إسالمي باألردن1978سنة ردنياإلسالمي األبنكالتأّسس حیث 

یعمل المصرف على تقدیم خدمات مصرفیة ومالیة إسالمیة موجهة و ،إلى مجموعة البركة المصرفیة2010
لكلِّ من األفراد والمؤسسات، ویعتمد في ذلك على مختلف صیغ التمویل اإلسالمي والمتمّثلة في المرابحة 

إلى 2015وتشیر إحصائیات سنة واإلجارة والبیع بالتقسیط والمشاركة والمضاربة، إلى جانب خدمات أخرى؛ 
5.87كما تُقدر قیمة أصوله الُمدارة بحواليملیون دوالر أمریكي، 211,92حواليبُیقّدرالمصرفلرأسماأّن 

ویصل عدد ،دوالر أمریكيملیون 68,83، في حین تُقّدر قیمة أرباحه المحققة بحوالي دوالر أمریكيملیار
هذا موردا بشرّیا؛ 2147فرعا، كما یصل عدد الموارد البشریة الموظفة على مستواه إلى 73فروعه إلى 

مع ترسیخ قیم المنهج اإلسالمي ى تحقیق التوازن بین أصحاب مصالحه ویهدف البنك اإلسالمي األردني إل
، كما یسعى ل الصناعة المصرفیة والتكنولوجیةمواكبة كل جدید في مجاإلى في ممارساته، ویسعى المصرف 

.2أیضا إلى أداء دور اجتماعي تحت مفهوم المسؤولیة االجتماعیة
:من السودانبنك فیصل اإلسالمي السوداني تقدیم -7

].2016/ 06/ 10:لوحظ في[، www.dib.ae:اإللكتروني؛ بنك دبي اإلسالمي، في الموقع 9:، ص2015،التقریر والبیانات المالیة الموحدةبنك دبي اإلسالمي،1
الموقع اإللكتروني للبنك المركزي األردنيللمزید من التفصیل، یمكن الرجوع إلى :www.cbj.gov.jo.
 بنك األردن دبي )1998(، البنك العربي اإلسالمي الدولي )1978(البنك اإلسالمي األردني :في2016مارس إلى غایة هذه المصارف والمعتمدة تتمثل ،

.  )2011(، مصرف الّراجحي )2008كمصرف تقلیدي باسم بنك اإلنماء ثم تحول إلى مصرف إسالمي باسمه الحالي سنة 1972تأسس سنة (اإلسالمي 
،www.jordanislamicbank.com:البنك اإلسالمي األردني، في الموقع اإللكتروني؛10،137:ص، 2015،التقریر السنويالبنك اإلسالمي األردني، : راجع2

].2016/ 06/ 11: لوحظ في[
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ا سبعة وثالثون مصرفعلى مستواهینشط ، حیث شاملیقوم السودان على نظام مصرفي إسالمي
.السودانياإلسالمي فیصلوقد اخترنا من بین هذه المصارف بنك ؛إسالمّیا

یعمل و ،كأّول مصرف إسالمي بالسودان1977بنك فیصل اإلسالمي السوداني سنة ستأسّ حیث 
، ویعتمد في ذلك المؤسساتالمصرف على تقدیم خدمات مصرفیة ومالیة إسالمیة موجهة لكلِّ من األفراد و 

، إلى ركةوالمشااربةوالمضوالبیع اآلجلالمرابحة واإلجارةلة في على مختلف صیغ التمویل اإلسالمي والمتمثّ 
إلى 2015وتشیر إحصائیات سنة ؛ واألوراق المالیة المتوافقة واألحكام الشرعیةجانب االستثمار في الصكوك

1,94حواليبقیمة أصوله الُمدارة كما تُقدر ،دوالر أمریكيملیون83,94حواليبُیقّدرالمصرفرأسمالأّن 

یصل عدد و ،دوالر أمریكيملیون 36,64في حین تُقّدر قیمة أرباحه المحققة بحوالي ، دوالر أمریكيملیار
؛ هذاابشریّ امورد1288إلىعدد الموارد البشریة الموظفة على مستواهكما یصل فرعا، 35فروعه إلى 

شأنها تحقیق القیام بجمیع األعمال المصرفیة والمالیة والتي من إلى بنك فیصل اإلسالمي السودانيویهدف 
دور اجتماعي تحت إطار أداءالمصرف كذلك إلى ، ویسعى ...التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والزراعیة

.1مفهوم المسؤولیة االجتماعیة
:من الجزائربنك البركة الجزائريتقدیم -8

، معظمها مصارف تقلیدیة ماعدا مصرفین اثنین خاصین مع ن مصرفاو ینشط في الجزائر عشر 
في إطار بیئة قانونیة ، تم تأسیسهما بقرارات استثنائیة فقطشراكة جزائریة عبارة عن مصرفین إسالمیین

، راعى فیها خصوصیة هذین المصرفینمعاملة المصارف التقلیدیة وال یُ ل هذین المصرفین عامتقلیدیة، أین یُ 
والذي سنخصه وبنك البركة الجزائريعتبر حدیث النشأة نسبیا الجزائر والذي یُ -مصرف السالموهما كل من 

. بالدراسة
یعمل على وهو ؛ مصرف إسالمي بالجزائركأول1991ماي 20بنك البركة الجزائري في تأسس حیث 

تقدیم خدمات مصرفیة ومالیة إسالمیة موجهة لكلِّ من األفراد والمؤسسات، ویعتمد في ذلك على مختلف 
بنسبة المشاركةإلى جانب صیغة صیغ التمویل اإلسالمي والمتمّثلة في المرابحة واإلجارة والسلم واالستصناع 

ملیون دوالر 92قدره عامبرأس مال خاص و مصرف جزائري یتأسسأول بنك البركة الجزائري عدّ ؛ ویُ ضئیلة
بنسبة ومجموعة البركة المصرفیة البحرینیة، %50ناصفة بین بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بنسبةمُ أمریكي

أمریكي، كما دوالر ملیون90,85حوالي إلى أّن رأسمال المصرف ُیقّدر ب2014وتشیر إحصائیات سنة ؛50%
ملیون 39.61، في حین تُقّدر قیمة أرباحه بحواليدوالر أمریكيملیار1,48حوالي بقیمة أصوله الُمدارة تُقدَّر

إلىعدد الموارد البشریة الموظفة على مستواهكما یصلفرعا، 30یصل عدد فروعه إلى و دوالر أمریكي،

256:صمن الملحق الثالث )02(فیما یظهره الملحق رقم 2016مارسإلى غایة رف والمعتمدة اتتمثل هذه المص.
،www.fibsudan.com:الموقع اإللكترونيفيبنك فیصل اإلسالمي السوداني،؛ 15- 14:ص،2015،بنك فیصل اإلسالمي السوداني، التقریر السنوي1

].2016/ 06/ 10:لوحظ في[


Pour plus de détails, consulter le site web de la BANQUE D’ALGERIE : www.bank-of-algeria.dz.
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األعمال المصرفیة والمالیة والتي من ؛ هذا ویهدف بنك البركة الجزائري إلى القیام بجمیع ایبشر امورد928
شأنها فتح المجال أمام الكثیرین ممن عانوا حرج التعامل مع المصارف التقلیدیة، ویسعى المصرف كذلك إلى 
أداء دور اقتصادي، مع االهتمام بأداء دور اجتماعي واالهتمام بالممارسات األخالقیة في إطار مفهوم 

.1المسؤولیة االجتماعیة

التي تحتل الصدارة بین و ،مالیزیانجد لعّل من بین الدول األخرى التي تنشط فیها المصارف اإلسالمیة 
المملكة ، باإلضافة إلى خاصةاألصول المصرفیةالمعامالت المالیة اإلسالمیة عامة وفي الدول اآلسیویة في 

، إذ المصارف اهتماما كبیرافیها هذه سالمیة التي تشهد اإلباعتبارها أهم نموذج عن الدول غیر المتحدة
.تسعى ألن تكون بوابة التمویل اإلسالمي في الغرب

:مالیزیامن)Bank Muamalat Malaysia Berhard("برهاردبنك معامالت مالیزیا"تقدیم-1
حیث یبلغ ة؛مصارف تقلیدیمصارف إسالمیة و موزعا بین سبعة وخمسون مصرفاینشط في مالیزیا

وهي تعمل في إطار بیئة قانونیة مزدوجة ، إجمالي عدد المصارف اإلسالمیة فیها تسعة عشر مصرفا
قوانین خاصة كذلك على اعتبار أّن هذه المصارف تحكمها اإلمارات العربیة المتحدة، الكویت و شأنها شأن 

،معظم المصارف التقلیدیة لدیها نوافذ إسالمیة لتقدیم خدمات مالیة إسالمیةكما أنّ ُتراعى فیها خصوصیتها، 
Bank Muamalat(" برهاردمعامالت مالیزیابنك "هذا وقد اخترنا من بین هذه المصارف اإلسالمیة 

Malaysia Berhard(.
یعمل على تقدیم خدمات وهو ،1999أكتوبر 1في"معامالت مالیزیا برهاردبنك"تأّسسحیث

مصرفیة ومالیة إسالمیة موجهة لكلِّ من األفراد والمؤسسات، ویعتمد في ذلك على مختلف صیغ التمویل 
األوراق في التعامل ، إلى جانب والمشاركةالمرابحة واالستصناعواإلجارة و البیع اآلجلاإلسالمي والمتمّثلة في 
ملیون 549,90حواليبُیقّدرالمصرفرأسمالإلى أّن 2015وتشیر إحصائیات سنة؛ المالیة وخدمات أخرى

حین تُقّدر قیمة أرباحه دوالر أمریكي، فيملیار5,51قیمة أصوله الُمدارة بحواليدوالر أمریكي، كما تُقدر
، كما یصل عدد الموارد البشریة فرعا59، ویصل عدد فروعه إلى أمریكيدوالرملیون21,93المحققة بحوالي 

إلى أن یصبح " بنك معامالت مالیزیا برهارد"هذا ویهدف موردا بشرّیا؛ 1987الموظفة على مستواه إلى 
تقدیم قیمة مضافة لمختلف أیضا إلىالمصرف كما یسعى المصرف اإلسالمي المفضل بین باقي المصارف،

.2أصحاب مصالحه
:لوحظ في[،bank.com-www.albaraka:؛ بنك البركة الجزائري، في الموقع اإللكتروني23؛ 19-18:، ص2014،السنويبنك البركة الجزائري، التقریر1

10 /06 /2016[.


For more details visit the website of BANK NEGARA MALAYSIA: www.bnm.gov.my.
257:صالثالثمن الملحق ) 03(فیما یظهره الملحق رقم 2016مارسرف والمعتمدة إلى غایة اتتمثل هذه المص.

2
Observe: Bank Muamalat Malaysia Berhard, directors’ report and audited financial statements, 2015, p.18, 189; Bank Muamalat Malaysia Berhard, from the
website: www.muamalat.com.my, [saw in: 11/06/2016].

تقدیم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة من دول أخرى: ثانیا
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المملكة من)Bank of London & The Middle East("األوسطبنك لندن والشرق "تقدیم -2
:المتحدة

تم ، مصارف إسالمیةستةبینها منمصرفاواثنتا عشر نمائتاالمملكة المتحدةینشط في 
في إطار بیئة قانونیة تقلیدیة، أین ُتعامل فیها هذه المصارف معاملة تأسیسهما بقرارات استثنائیة كذلك

من شأنها في ذلك شأن الدول السابقة الذكرالتقلیدیة وال ُیراعى فیها خصوصیة هذه المصارفالمصارف 
لها التي ةتقلیدیالرف امصبعض الإلى جانب ،وقطر واألردن والجزائروالبحرین المملكة العربیة السعودیة 

بنك لندن والشرق "وقد اخترنا من بین هذه المصارف اإلسالمیة ،نوافذ خاصة لتقدیم خدمات مالیة إسالمیة
.)Bank of London & The Middle East(" األوسط

تحت اسم بیت لندن والشرق 2006أوت لندن والشرق األوسط بالمملكة المتحدة في تأسس بنكحیث 
ثم تم تغییره لیحمل اسمه الحالي ، "بنك بوبیان الكویتي"األوسط كشركة بریطانیة من قبل الشریك األول له 

یعمل المصرف على تقدیم مجموعة متنوعة من و ،2007جویلیةبعد حصوله على ترخیص مصرفي في 
، ویعتمد في ذلك على صیغ المنتجات والخدمات المصرفیة والمالیة اإلسالمیة لكل من األفراد والمؤسسات

مع إلى جانب التعامل بالصكوك ،والمشاركة والمضاربةالتمویل اإلسالمي من المرابحة واإلجارة واالستصناع 
إلى أّن رأسمال المصرف ُیقّدر بحوالي 2015؛ وتشیر إحصائیات سنة أخرىمعامالت مصرفیة ومالیة 

دوالر أمریكي، في حین تُقّدر ملیار1,75كما تُقدر قیمة أصوله الُمدارة بحوالي ملیون دوالر أمریكي، 265,12
بناء إلى بنك لندن والشرق األوسط ؛ هذا ویهدف ملیون دوالر أمریكي12,16قیمة أرباحه المحققة بحوالي

مختلف توفیر التمویل والفرص االستثماریة لكما یسعى إلى القیم األخالقیة، علىشراكات مستدامة تستند 
.1عمالئه ومختلف الزبائن

على تحلیللمصارف اإلسالمیة محل الدراسة الدور االجتماعي لعن اإلفصاح سُنركِّز في تقییم 
.)2015- 2013(لفترة الممتدة ما بین ، وذلك خالل اتقاریرها السنویة الُمتاحة عبر مواقعها اإللكترونیة

كل من تجاه الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة اإلفصاح عن سنعمل على تقییم 
بعض ومقارنة أبعاد وعناصر اإلفصاح عن تحلیل عرض و ، من خالل المجتمع والعمالء والموارد البشریة


For more details visit the website of BANK OF ENGLAND: www.bankofengland.co.uk.

 في2016دیسمبرإلى غایة هذه المصارف والمعتمدة تتمثل:)AL RAYAN BANK (2004), RASMALA (2005), Bank of London and The

Middle East (2006), GATEHOUSE BANK (2007), Qatar Islamic bank UK (2008), Abu Dhabi Islamic Bank (2013).(
1

Observe: Bank of London & The Middle East, Annual Report and accounts, 2015, p.32, 109; Bank of London & The Middle East, from the
website: www.blme.com, [saw in: 13/06/2016].

التعریف بأداة الدراسة وعرض وتحلیل ومقارنة نتائج الدراسة:الثانيالمطلب 

التعریف بأداة الدراسة وعرض نتائج الدراسة:أوال
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اإلسالمیة تجاه أصحاب مصالحها المعنیة، وقیاس ذلك من خالل الدور االجتماعي لهذه المصارف مجاالت 
".مؤشر الهویة االجتماعیة"

:التعریف بأداة الدراسة-1
مؤشر "على تقییم اإلفصاح عن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة سنعتمد في 

Roszaini(ل الباحثین بَ وضعه من قِ الذي تمّ ) Ethical Identity Index: EII("الهویة األخالقیة HANIFA

and Mohammad HUDAUB) (2007(من خالله إلى تقییم البعد األخالقي للمصارف الباحثان هدفا حیث؛
للمصارف اإلسالمیة من وجهة األخالقیةأبعاد أساسیة تعكس الهویة 8، وذلك عن طریق تحدید اإلسالمیة

، "المنتجات"، "جلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیةم"،"رؤیة ورسالة المصرف": والتي تتمثل فيالباحثیننظر
التي یجب اإلفصاح عنها كما حددا العناصر،"هیئة الرقابة الشرعیة"، "المجتمع"، "المدینون"، "الموظفون"

ومقارنتها بما یتم اإلفصاح عنه فعلیا في التقاریر ،عن كل بعد في التقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة
.السنویة للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة

Umaru(نیباإلضافة إلى دراسة الباحث ZUBAIRU et.al) (2012(، والذین اعتمدوا في تقییمهم
للدراسة السابقة كذلك، وحافظوا "مؤشر الهویة األخالقیة"للمصارف اإلسالمیة على االجتماعیةللممارسات 

"البعد السنوي لمؤشر الهویة األخالقیة"واستعملوا تسمیة ،"البیئة"على األبعاد الثمانیة مع إضافة بعد 
)Annual Dimension EII: ADE(.

تتوافق مع التي حددتها الدراستین السابقتین، هذه األبعاد وعناصر اإلفصاح وتجدر اإلشارة هنا إلى أنّ 
، هذا من جهةجزء النظري للدراسة التي حددناها سابقا في المجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة

السیماع بعض المعاییر الخاصة بأسالیب تقییم األداء الحدیثة مكذلك تتوافق ومن الجهة األخرى فهي 
.   رة األداء االجتماعيكما تتوافق أیضا مع المعاییر العالمیة إلدا، "یقاتورفاندیا ناسك"أسلوب 
الهویة مؤشر "بـ"الهویة األخالقیةمؤشر"تسمیة استبدالسنعمل في دراستنا هذه على ذلكلو 

Social("االجتماعیة Identity Index: SII(، وكذا تغییر بعض أبعاد وعناصر اإلفصاح التي وضعتها
بما یعكس الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة، مع محافظتنا على طریقة القیاس تینالسابقینالدراست

ببعدیه مجاالت الدور االجتماعي حیث سنعمل على تحدید أبعاد وعناصر اإلفصاح التي تتناسب مع نفسها؛ 
أبعاد بذلك أهم والتي ذكرناها سابقا في الفصل الثاني من هذه األطروحة، لتكوناالجتماعي واألخالقي،

المیة، في المصارف اإلسأبعاد وعناصر اإلفصاح عن الدور االجتماعي وعناصر اإلفصاح التي تعكس 
:حة في الجدول التاليكما هي موضّ ها السنویةتقاریر والتي ینبغي أن تظهر في 

 173- 172: ص)13(أهم هذه العناصر في الجدول رقم ذكر سیتم.
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للمصارف اإلسالمیة في تقاریرها الدور االجتماعيأبعاد وعناصر اإلفصاح عن :)09(جدول رقم 
السنویة

عناصر اإلفصاح عنهالبعدعناصر اإلفصاح عنهالبعد

المجتمع- 1

اجتماعي؛دوربأداء االلتزام -
تقدیم القروض الحسنة؛-
مصادر أموال القروض الحسنة؛-
استخدامات أموال القروض الحسنة؛-
السیاسات المتعلقة بمنح القروض الحسنة؛-
عن الزكاة؛كمسؤولالمصرف-
عن الزكاة؛الواجب الدفع/ المبلغ المدفوع-
مصادر أموال الزكاة؛-
المستفیدین من الزكاة؛/ استخدامات-
رصید الزكاة غیر الموزعة؛-
وثائق صادرة عن الهیئة الشرعیة خاصة بمصادر -

واستخدامات أموال الزكاة؛
حساب الزكاة وثائق صادرة عن الهیئة الشرعیة تثبت أنّ -

تمت وفقا للمبادئ الشرعیة؛
جمع وتوزیع أموال الصدقات والتبرعات؛-
مصادر أموال الصدقات والتبرعات؛-
استخدامات أموال الصدقات والتبرعات؛-
تقدیم مجموعة من صیغ التمویل القائمة على المشاركة -

في الربح والخسارة؛
تقدیم التمویل المصغر؛- 
دعم المنظمات التي لها أهداف اجتماعیة تعود على -

المجتمع؛
االجتماعیة؛نشطةالمشاركة في األ-
المقدمة للمجتمعات؛نشطةرعایة األ-
؛للتخفیف من مشكالت الفقر والبطالةتوفیر فرص عمل-
تدریب الطلبة؛-
؛عقد مؤتمرات في االقتصاد اإلسالمي-
ر ونشرات مصرفیة مفیدة؛یإصدار كتب وتقار -
.عدد فروع المصرف-

الرؤیة - 4
والرسالة

وجود إستراتیجیة لتحقیق أهداف اجتماعیة؛-
احتیاجات المجتمع هات الحالیة في توفیر التوجّ -

اإلسالمي؛
قبلیة في توفیر احتیاجات المجتمعالتوجهات المست-

اإلسالمي؛
االلتزام بالعمل ضمن المبادئ الشرعیة؛-
االلتزام بتوفیر عوائد في إطار مبادئ الشریعة -

اإلسالمیة؛
.التركیز على التوازن في مراعاة أصحاب المصالح-

العمالء- 2

وجود منتجات وخدمات تتوافق مع األهداف االجتماعیة -
للمصرف اإلسالمي؛

؛وتقدیم الخدمات للعمالءسیاسة التمویل-
عوائد العمالء من الحسابات االستثماریة؛-
مبالغ الدیون المشطوبة؛-
المشاریع التمویلیة؛نوعیة -
؛ألنشطة االستثماریةانوعیة -
في األنشطة غیر المسموح بها؛عدم المشاركة-
في األنشطة غیر المسموح بها؛المشاركة-
سبب المشاركة في األنشطة غیر المسموح بها؛-
التعامل مع إیرادات األنشطة غیر المسموح بها؛-
تقدیم منتجات جدیدة؛-
المنتجات الجدیدة؛بتعریف ال-
على الموافقة المسبقة من قبل هیئة الرقابة الشرعیة-

؛المنتجات الجدیدة
االهتمام والرد على شكاوي العمالء؛-
؛میثاق أخالقیات التعامل مع العمالء-
. تقریر عن الحوكمة-

مجلس اإلدارة - 5
واإلدارة التنفیذیة

قیام مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفیذیة بوضع إستراتیجیة -
واإلشراف على المصرف لتحقیق أهدافه االجتماعیة 

؛تنفیذها
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة؛-
مناصب أعضاء مجلس اإلدارة؛-
صور خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة؛-
نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة؛-
المصرف؛حصص أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم-
مكافآت ومزایا أعضاء مجلس اإلدارة؛-
؛وجود إدارات متعددة-
عدد أعضاء لجان المراجعة والتدقیق؛-
أسماء أعضاء فریق اإلدارة التنفیذیة؛-
مناصب أعضاء فریق اإلدارة التنفیذیة؛-
صور أعضاء فریق اإلدارة التنفیذیة؛-
.موجز أو نبذة عن أعضاء فریق اإلدارة التنفیذیة-
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الموارد - 3
البشریة

؛الموارد البشریةعدد -
أجور الموارد البشریة؛-
وحوافز للموارد البشریة؛آتمكافتقدیم -
؛في التوظیفسیاسة تكافؤ الفرص-
في التدریب؛ تكافؤ الفرصسیاسة-
؛على الممارسات المصرفیة: تدریب-
على األحكام الشرعیة؛: التدریب-
الحدیثة التوظیف؛موارد البشریةلل: تدریب-
ألغراض أخرى؛: تدریب-
توفیر بیئة آمنة للعمل؛-
إعداد برامج الرعایة الصحیة (الموارد البشریة رفاهیة -

؛)والسكنیة والثقافیة والعلمیة للموارد البشریة
متابعة مستوى رضا الموارد البشریة؛ -
الرد على شكاوي الموارد البشریة؛ -
.الموارد البشریةاالستماع وتقدیر-

هیئة الرقابة - 6
الشرعیة

أسماء أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة؛-
صور ألعضاء هیئة الرقابة الشرعیة؛-
تعویض األعضاء؛-
توقیع التقریر من قبل جمیع أعضاء الهیئة؛-
عدد االجتماعات المنعقدة من قبل الهیئة؛-
فحص الهیئة لجمیع المعامالت السابقة والالحقة؛-
الهیئة لعینة من المعامالت السابقة والالحقة؛فحص-
تقریر الهیئة عن المنتجات التي فیها خلل شرعي؛-
توصیات الهیئة لتصحیح العیوب في المنتجات؛-
اإلجراءات المتخذة من قبل الهیئة لتصحیح العیوب في -

المنتجات؛
الهیئة عن توزیع األرباح والخسائر وفقا لألحكام تقریر-

.الشرعیة

Source: observe: Bassam MAALI et al., Social reporting by Islamic banks, ABACUS, Accounting foundation, the university of Sydney, vol.42,
N°.2, 2006, pp.278- 279; Roszaini HANIFFA, Mohammad HUDAUB, Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in

annual reports, Journal of Business Ethics, Springer Science+ Business Media, Berlin, Germany, Vol.76, N°.1, March 2007, pp.112- 113; Umaru
ZUBAIRU et al., Evaluation of social reporting practices of Islamic banks in Saudi Arabia, electronic journal of business ethics and organization
studies, vol.17, N°.1, 2012,  pp.48- 50; Leah WARDLE, The Universal Standards for Social Performance Management: Implementation Guide,

from the website: www.sptf.info, [Saw in: 15/04/2015].

تعكس مدى التزام عناصر التي المختلف مع ستة أبعاد أساسیةیظهر من خالل الجدول السابق 
، وهيمراعاة اإلفصاح عنها في تقاریرها السنویة، والتي ینبغي أن یتمّ المصارف اإلسالمیة بدورها االجتماعي
المعاصر في الدور االجتماعي لهذه المصارف، والمتعلقة االقتصاديتجمع بین المفاهیم التي تعكس اإلطار 

المصارف اإلسالمیة في ظل بأخالقیات العمل والحوكمة والمسؤولیة االجتماعیة، والتي یجب أن تراعیها 
لة بالمجتمع الذي تنشط فیه ومختلف مثَّ جاه أصحاب مصالحها المعنیة بهذا الدور والمُ تممارساتها المصرفیة، 

عشر عنصرا ستة، ونجد "المجتمع"عنصرا عن بعد أربعة وعشرونحیث نجد عمالئها ومواردها البشریة؛ 
عناصر أساسیة ُتعبِّر عن ، ونجد ستة"الموارد البشریة"عن بعد أربعة عشر عنصرا، ونجد "العمالء"عن بعد 

مجلس اإلدارة واإلدارة "عد ر عنصرا عن بثالثة عش، إلى جانب "رؤیة ورسالة المصارف اإلسالمیة"بعد 
."هیئة الرقابة الشرعیة"وٕاحدى عشر عنصرا عن بعد ، "العلیا

میة تحلیل محتوى التقاریر السنویة للمصارف اإلسالوعلى أساس هذه العناصر واألبعاد، سنعمل على 
إلتزامها بدورها االجتماعي بهدف تقییم مدى 2015إلى 2013محل الدراسة، وذلك لثالث سنوات متتالیة من 

إفصاحها عن مختلف عناصر أبعاد الهویة تجاه أصحاب مصالحها المعنیة بذلك، إلى جانب قیاس مدى 
لم یتم عنصرلكلّ الصفرقیمة و عنصر تم اإلفصاح عنه لكلّ الواحداالجتماعیة لها؛ حیث سنعطي قیمة
عن كل بعد في كل سنة، وذلك لتحدید مدى اإلفصاح عن لهذه المصارفاإلفصاح عنه في التقاریر السنویة 

لهذه المصارف عن كل بعد خالل " مؤشر الهویة االجتماعیة"األبعاد الستة، من ثم سیتم احتساب قیمة 
:1، وذلك وفقا للعالقة الحسابیة التالیة"ة األخالقیةمؤشر الهوی"السنوات المدروسة بنفس طریقة حساب 

1
Rozaini HANIFFA, Muhammad HUDAUB, Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports, Journal of
Business Ethics, Springer Science + Business Media, Berlin, Germany, Vol.76, N°.1, March 2007, pp.103 - 104; Umaru ZUBAIRU et al.,
Evaluation of social reporting practices of Islamic banks in Saudi Arabia, electronic journal of business ethics and organization studies, vol.17,
N°.1, 2012, p.45.
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:حیث

SIIy: مؤشر الهویة االجتماعیة للبنك)y(.
Xy: عدد العناصر التي یفصح عنها المصرف)y( في إطار البعد)X(.
Xj: العدد المثالي من العناصر التي ینبغي اإلفصاح عنها في إطار البعد)X(.

نسبة أي أنّ ،الواحدو لصفر اقیمتي محصورة بین "الهویة االجتماعیةمؤشر"وستكون قیم هذا، 
اإلفصاح أنّ ت على دلّ الواحد قیمة المؤشر منكلما اقتربت؛ حیث %100و%0اإلفصاح ستتراوح ما بین 

.%100نسبةمنتقترب نسبة اإلفصاح أّن ، أي عنهعناصر اإلفصاحشمل معظم عن بعد ما 
ن عرض نتائج تحلیل محتوى التقاریر السنویة خالل السنوات المدروسة،مكِ یُ :عرض نتائج الدراسة-2

" مؤشر الهویة االجتماعیة"ونتائج حساب قیم والخاصة بعدد عناصر اإلفصاح عن أبعاد الدور اإلجتماعي
:ینالتالیینفي الجدول)2015-2013(خالل الفترة للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة 

SIIy= Xy/ Xj
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)2015-2013(خالل الفترة في تقاریرها السنویةمحل الدراسة للمصارف اإلسالمیة الدور االجتماعيعناصر اإلفصاح عن عدد :)10(جدول رقم 

.)X(في إطار البعد )y(فصح عنها المصرف أالعناصر التي عدد *

.)X(اإلفصاح عنها في إطار البعد )y(للمصرف العدد المثالي من العناصر التي ینبغي لمثِّ یُ ، و )Xj(ر عن عبِّ یُ **
.عدم توافر القیم لعدم توافر التقاریر السنویة***

.)2015-2013(لبیانات المالیة الموحدة للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة خالل الفترة واباالعتماد على التقاریر السنویة من إعداد الطالبة:المصدر

)y(المصرف

)X(البعد

مصرف 
الراجحي 

)alrajhi(

بیت التمویل 
الكویتي 

)KFH(

بنك البحرین 
اإلسالمي 

)BisB(

مصرف قطر 
اإلسالمي
(QIB)

بنك دبي 
اإلسالمي

)DIB(

البنك اإلسالمي 
األردني

)JIB(

بنك فیصل 
اإلسالمي السوداني

)fibsudan(

بنك البركة 
الجزائري

)alBaraka(

بنك معامالت "
"برهاردمالیزیا

)Muamalat(

بنك لندن "
"والشرق األوسط

(BLME)
Xy

*

2013

Xy

2014

Xy

2015

Xy

2013

Xy

2014

Xy

2015

Xy

2013

Xy

2014

Xy

2015

Xy

2013

Xy

2014

Xy

2015

Xy

2013

Xy

2014

Xy

2015

Xy

2013

Xy

2014

Xy

2015

Xy

2013

Xy

2014

Xy

2015

Xy

2013

Xy

2014

Xy

215

Xy

2013

Xy

2014

Xy

2015

Xy

2013

Xy

2014

Xy

2015

معتالمج- 1
)24(**12121379111620191313-***666191718799 -3 -151715333

العمالء- 2
)16(9991011111211111110 -888888777 -8 -121212444

الموارد البشریة- 3
)14(667667771166 -222988433 -3 -788467

الرؤیة والرسالة- 4
)6(22266656655 -344555555 -3 -566333

مجلس اإلدارة - 5
واإلدارة العلیا

(13)

7771212121113131212 -333131313889 -7 -12121210119

هیئة الرقابة - 6
الشرعیة

)11(

11188855566 -000666444 -2 -666444
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،عدد عناصر اإلفصاح عن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةالسابق ُیمثِّل الجدول 
وجدناحیث ؛ )2015-2013(خالل الفترة والتي استخرجناها من تحلیلنا للتقاریر السنویة لهذه المصارف 

سالمیة اإللمعظم المصارفالثالثة الدراسة سنوات لالمواقع اإللكترونیة تاحة على مستوى مُ لسنویة التقاریر ا
وبنك البحرین اإلسالميلكویتي مصرف الراجحي وبیت التمویل اكل من وذلك على مستوىمحل الدراسة، 

والتي قامت " برهاردبنك معامالت مالیزیا"وبنك فیصل اإلسالمي السوداني ووالبنك اإلسالمي األردني 
الذي " بنك لندن والشرق األوسط"بالفصل بین تقاریرها السنویة وبیاناتها المالیة الموحدة، وكذلك على مستوى 

مع بیاناته المالیة الموحدة، 2015بینما دمج تقریره السنوي لسنة 2014و2013أصدر تقاریره السنویة لسنتي 
ه السنویة مدمجة مع بیاناته المالیة الموحدة خالل ر الذي أصدر تقاریو وكذا على مستوى بنك دبي اإلسالمي 

2013سنوات الدراسة الثالثة، أما على مستوى مصرف قطر اإلسالمي فتم إتاحة تقاریره السنویة لسنتي 

، هذا األخیر الذي لم ندرجه في هذا الجزء من 2015وتقریر خاص بالبیانات المالیة الموحدة لسنة 2014و
.2014الدراسة، أما على مستوى بنك البركة الجزائري فقد تم إتاحة تقریر سنوي واحد فقط والمتعلق بسنة 

كل مصرفوالتي أفصح عنها ) X(فصاح الخاصة بكل بعد عدد عناصر اإلقیم هذا الجدوللمثِّ تُ و 
)y(مقارنة بالعدد المثالي محل الدراسةةسالمیرف اإلالمصمن ا ،)Xj( ؛ عناصر اإلفصاح لكل بعدعدد من

یبلغ الحد األدنى لعدد و ،اعنصر 24في "المجتمع"بعد لحیث یتمثل عدد العناصر المثالیة المفصح عنها 
ل على مستوى بنك البركة الجزائري خالل سنة ذيوالعناصر، 3المفصح عنها عناصر ال وكذا 2014ُسجِّ

لعدد العناصر یبلغ الحد األقصىبینما، الثالثةالدراسةخالل سنوات"بنك لندن والشرق األوسط"على مستوى
.2014ل على مستوى بنك البحرین اإلسالمي خالل سنة جِّ سُ ذيوالعنصرا 20المفصح عنها

یبلغ الحد األدنى حیثعنصرا، 16في "العمالء"بعد لعدد العناصر المثالیة المفصح عنها ظهرتو 
ل على مستوى ذيوالعناصر4المفصح عنهاعناصر اللعدد  خالل سنوات " بنك لندن والشرق األوسط"ُسجِّ

سجل على مستوى ذيوالعنصرا 12لعدد العناصر المفصح عنهایبلغ الحد األقصىبینماالدراسة الثالثة، 
خالل سنوات " بنك معامالت مالیزیا برهارد"على مستوىكذاو 2013بنك البحرین اإلسالمي خالل سنة 

.الدراسة الثالثة
عنصرا، حیث یبلغ 14في فتظهر "الموارد البشریة"بعد لفصح عنها عدد العناصر المثالیة المُ بالنسبة لو 

ل على مستوى عنصرینالحد األدنى لعدد العناصر المفصح عنها  خالل بنك دبي اإلسالمي والذي ُسجِّ
ل على مستوى بنك البحرین اإلسالمي جِّ عنصرا والذي سُ 11سنوات الدراسة الثالثة، بینما یبلغ الحد األقصى 

.2015خالل سنة
عناصر، حیث 6في مثلتتف"الرؤیة والرسالة"بعد لفصح عنها عدد العناصر المثالیة المُ أما بالنسبة ل

ل على مستوى عنصرینیبلغ الحد األدنى لعدد العناصر المفصح عنها  خالل مصرف الراجحيوالذي ُسجِّ
بیت التمویل الكویتي والذي سجل على مستوى اصرعن6سنوات الدراسة الثالثة، بینما یبلغ الحد األقصى 
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بنك معامالت مالیزیا "واإلسالمي بنك البحرینخالل سنوات الدراسة الثالثة، وكذا على مستوى كل من 
.2015و2014تي خالل سن" برهارد

، حیث اعنصر 13في "مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"بعد لفصح عنها عدد العناصر المثالیة المُ تظهرو 
ل على مستوى عناصر3یبلغ الحد األدنى لعدد العناصر المفصح عنها  خالل بنك دبي اإلسالميوالذي ُسجِّ

البنك اإلسالمي والذي سجل على مستوى اعنصر 13سنوات الدراسة الثالثة، بینما یبلغ الحد األقصى 
.2015و2014خالل سنوات الدراسة الثالثة، وكذا على مستوى بنك البحرین اإلسالمي خالل سنتي األردني
، حیث یبلغ اعنصر 11في "الشرعیةهیئة الرقابة "بعد لفصح عنها مثل عدد العناصر المثالیة المُ تتو 

ل على مستوى اعنصر 0الحد األدنى لعدد العناصر المفصح عنها  خالل بنك دبي اإلسالميوالذي ُسجِّ
بیت التمویل الكویتيصر والذي سجل على مستوى اعن8سنوات الدراسة الثالثة، بینما یبلغ الحد األقصى 

.خالل سنوات الدراسة الثالثة
"االجتماعیةمؤشر الهویة "حساب بقمناالعددیة ووفقا للعالقة الحسابیة السابقة أساس هذه القیموعلى 

:  حة في الجدول التاليوضّ مُ الوخرجنا بالقیمللمصارف اإلسالمیة محل الدراسة، 
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)2015-2013(قیم مؤشر الهویة االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة خالل الفترة: )11(جدول رقم 

.الثالثةالدراسة لكل مصرف عن كل بعد خالل سنوات SIIyشیر إلى متوسطتُ *
.لجمیع المصارف عن كل بعد خالل سنوات الدراسة الثالثةSIIyشیر إلى المتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطاتتُ **

.لكل مصرف عن جمیع األبعاد خالل سنوات الدراسة الثالثةSIIyشیر إلى المتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطاتتُ ***
.ووفقا للعالقة الحسابیة لمؤشر الهویة االجتماعیة)14(باالعتماد على قیم الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

المصرف
)y(

)X(البعد

مصرف 
الراجحي 

)alrajhi(

بیت التمویل 
الكویتي 

)KFH(

بنك البحرین 
اإلسالمي 

)BisB(

مصرف قطر 
اإلسالمي
(QIB)

بنك دبي 
اإلسالمي

)DIB(

البنك اإلسالمي
األردني

)JIB(

بنك فیصل 
اإلسالمي السوداني

)fibsudan(

بنك البركة 
الجزائري

)alBaraka(

بنك معامالت "
"برهاردمالیزیا

)Muamalat(

بنك لندن "
"والشرق األوسط

(BLME)

متوسط
**SIIy

عن كل 
بعد SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

SIIy

2013

SIIy

2014

SIIy

2015

0,620,700,620,120,120,12-0,12-0,250,250,250,790,700,750,300,370,37-0,500,500,540,300,370,450,660,830,790,540,54معتالمج- 1
0,46 *0,510,370,76-0,250,740,34-0,640,12

0,750,750,750,250,250,25-0,50-0,500,500,500,500,500,500,430,430,43-0,560,560,560,620,680,680,680,680,680,680,62العمالء- 2
0,54 0,560,660,68-0,500,500,43-0,750,25

الموارد - 3
البشریة

0,430,430,500,420,420,500,500,500,780,420,42-0,140,140,140,640,570,570,280,210,21-0,21-0,500,570,570,280,420,50
0,42 0,450,440,59-0,140,590,23-0,540,40

الرؤیة - 4
والرسالة

0,330,330,331110,83110,830,83-0,500,660,660,830,830,830,830,830,83-0,50-0,83110,500,500,50
0,74 0,3310,94-0,600,830,83-0,940,50

مجلس - 5
اإلدارة      
واإلدارة العلیا

0,530,530,530,920,920,920,84110,920,92-0,230,230,231110,610,610,69-0,53-0,920,920,920,760,840,69
0,74 0,530,920,94-0,2310,63-0,920,76

هیئة الرقابة - 6
الشرعیة

0,100,100,100,720,720,720,450,450,450,540,54-0000,540,540,540,360,360,36-0,18-0,540,540,540,360,360,36
0,38 0,100,720,45-00,540,36-0,540,36

متوسط
***SIIy

لكل مصرف
0,410,680,72-0,280,700,47-0,720,39
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للمصارف اإلسالمیة " مؤشر الهویة االجتماعیة"قیم نتائج حساب السابق الجدول یّتِضح من خالل
عن لعدد عناصر اإلفصاح وفقا حسب العالقة الحسابیة السابقة، و )2015-2013(محل الدراسة خالل الفترة 

المتاحة لفترة الدراسة والموضحة في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة في تقاریرها السنویة 
.)10(الجدول رقم 

قمنا بحساب حیث؛ "مؤشر الهویة االجتماعیة"أربعة حاالت في حساب الجدول هذاز من خاللمیِّ نُ و 
ذلك و 0بقیمة لهل الحد األدنى جِّ سُ قد ، و كل سنةفي لكل مصرف عن كل بعد " مؤشر الهویة االجتماعیة"

الل سنوات الدراسة الثالثة، في حین سجل خ"بعد هیئة الرقابة الشرعیة"عن على مستوى بنك دبي اإلسالمي 
خالل سنوات الدراسة "بعد الرؤیة والرسالة"على مستوى بیت التمویل الكویتي عن 1بقیمة هالحد األقصى ل

الرؤیة "عن بعد " برهاردبنك معامالت مالیزیا "بنك البحرین اإلسالمي وكل من ، وكذا على مستوى الثالثة
على 1الحد األقصى لهذا المؤشر بقیمة كذلك كما سجل ، 2015و2014خالل سنتي أیضا ولكن "والرسالة

كذا ، و خالل سنوات الدراسة الثالثة"مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"مستوى البنك اإلسالمي األردني عن بعد 
2014خالل سنتي أیضا ولكن "مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"عن بعد على مستوى بنك البحرین اإلسالمي 

.2015و
الدراسة لكل مصرف عن كل بعد خالل سنوات " مؤشر الهویة االجتماعیة"ثم قمنا بحساب متوسط 

هیئة الرقابة "بنك دبي اإلسالمي عن بعد على مستوى وذلك 0سجل الحد األدنى له بقیمة قد و الثالثة، 
الرؤیة "بیت التمویل الكویتي عن بعد على مستوى 1، في حین سجل الحد األقصى له بقیمة "الشرعیة
."والرسالة

لجمیع " مؤشر الهویة االجتماعیة"وبعدها قمنا بحساب المتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطات 
عن بعد وذلك 0,38سجل الحد األدنى له بقیمة قد و المصارف عن كل بعد خالل سنوات الدراسة الثالثة،

."بعد الرؤیة والرسالة"عن 0,74، في حین سجل الحد األقصى له بقیمة "یئة الرقابة الشرعیةه"
لكل مصرف عن " مؤشر الهویة االجتماعیة"من ثم قمنا بحساب المتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطات 

دبي وذلك على مستوى بنك 0,28سجل الحد األدنى له بقیمة قد و ،جمیع األبعاد خالل سنوات الدراسة الثالثة
بنك "بنك البحرین اإلسالمي وكل من على مستوى 0,72، في حین سجل الحد األقصى له بقیمة ياإلسالم

".برهاردمعامالت مالیزیا 

مؤشر الهویة "قیم الخاص بو لسابقاُیمِكن أْن نعمل على تحلیل النتائج وفقا لما ُیظِهره الجدول 
بعد من سنة من سنوات الدراسة وحسب كل حسب كل وذلك ، للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة"االجتماعیة

من هذه وكذا حسب كّل مصرف، "للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةاالجتماعيأبعاد اإلفصاح عن الدور 
.المصارف

تحلیل ومقارنة نتائج الدراسة : ثانیا



تقييم ومقـارنة اإلفصاح عن الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمية: المبحث األول...                                                        مقـارنة وتقويم: الفصل الثالث

180

:نتائج الدراسة حسب كل سنةومقارنة تحلیل -1
الخاصة لكل مصرف عن كل بعد في كل " ر الهویة االجتماعیةؤشِّ مُ "قیم)11(م رقالجدول یظهر في 

عي لهذه صاح عن عناصر أبعاد الدور االجتمانسب اإلف، أي أنّ 1و0والتي تراوحت بین قیمتي سنة 
إلى حد ما وغالبا ما كانت متقاربة قیم المؤشر كانت حیث ؛ %100و%0المصارف تراوحت بین نسبتي 

، إّال أنه أحیانا كانت قیم المؤشر مرتفعة على مستوى الثالثة في كل مصرفالدراسة سنوات متساویة بین 
خالل كلتا السنتین معا مقارنة بقیم المؤشر أو 2015أو في سنة 2014بعض المصارف خاصة في سنة 

.اإلسالمیة محل الدراسةمعظم المصارف، وهذا ما ظهر على مستوى 2013لة في سنة سجّ المُ 
بقیمة 2015سنة خالل"الهویة االجتماعیةمؤشر"في طفیفا ارتفاعا مصرف الراجحي حیث عرف 

، كما عرف ارتفاعا طفیفا كذلك 2014و2013سنتي في0,50بعدما كانت قیمته " المجتمع"عن بعد 0,54
زیادة لكنتیجة ذا، وه2014و2013سنتي في0,43ه ت، بعدما كانت قیم"الموارد البشریة"بعد عن0,50بقیمة 

بنسبة "الموارد البشریة"بعد كذا و ، %54بنسبة " المجتمع"بعد كل من عن عناصر مصرف الراجحي فصاحإ
.2015في سنة 50%

بقیمة " المجتمع"عن بعد 2015و2014سنتي خاللالمؤشر بیت التمویل الكویتي ارتفاعا في وعرف
خالل، كما عرف المصرف ارتفاعا في المؤشر 2013سنة في0,30بعدما كانت قیمته 0,45ثم بقیمة 0,37

وعرف المصرف ، 2013سنة في0,62قیمتهبعدما كانت0,68بقیمة "العمالء"بعد عن 2015و2014سنتي 
في 0,42بعدما كانت قیمته 0,50بقیمة "بعد الموارد البشریة"عن 2015سنة خاللأیضا ارتفاعا في المؤشر 

" المجتمع"فصاح بیت التمویل الكویتي عن عناصر كل من بعد إ، وهذا كنتیجة لزیادة 2014و2013سنتي 
، إلى جانب بعد 2015و2014سنتي وذلك في%68بنسبة " العمالء"بعد كذا و %45ثم بنسبة %37بنسبة 

. 2015سنة خالل%50بنسبة "الموارد البشریة"
بقیمة "الموارد البشریة"عن بعد 2015سنة خاللالمؤشربنك البحرین اإلسالمي ارتفاعا في كما عرف

خالل ، وعرف المصرف أیضا ارتفاعا في المؤشر 2014و2013في سنتي 0,50قیمتهبعدما كانت0,78
وعرف المصرف ، 2013في سنة 0,83بعدما كانت 1بقیمة " الرؤیة والرسالة"عن بعد 2015و2014سنتي 

كذلك 1بقیمة " مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"بعدعن 2015و2014أیضا ارتفاعا في المؤشر خالل سنتي 
فصاح بنك البحرین اإلسالمي عن عناصر كل من بعد إ، وهذا راجع إلى زیادة 0,84قیمتهبعدما كانت

2014سنتي خالل%100بنسبة " الرؤیة والرسالة"بعد كذا و ، 2015سنة في%78بنسبة "الموارد البشریة"

. فقط2015سنة فيولكن كذلك%100بنسبة "مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"بعد ، إلى جانب 2015و
الرؤیة "عن بعد 2015و2014سنتي خاللالمؤشربنك دبي اإلسالمي ارتفاعا في عرففي حین 

أي أن إفصاح المصرف عن عناصر بعد ،2013في سنة 0,50قیمتهبعدما كانت0,66بقیمة"والرسالة
. 2015و2014خالل سنتي %66وصلت إلى نسبة " الرؤیة والرسالة"
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0,75بقیمة "المجتمع"عن بعد 2015سنةفيالمؤشر ارتفاعا في بینما عرف البنك اإلسالمي األردني

" المجتمع"، وهذا كنتیجة عن زیادة إفصاح المصرف عن عناصر بعد 2014في سنة 0,70بعدما كانت قیمته 
. 2015خالل سنة %75بنسبة 

عن بعد 2015و2014سنتي خاللالمؤشربنك فیصل اإلسالمي السوداني ارتفاعا في كما عرف
عرف المصرف أیضا ارتفاعا في المؤشر ، و 2013في سنة 0,30بعدما كانت قیمته 0,37بقیمة "المجتمع"

2013في سنتي 0,61بعدما كانت قیمته 0,69بقیمة "مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"عن بعد 2015خالل سنة 

" المجتمع"، وهذا راجع إلى زیادة إفصاح بنك فیصل اإلسالمي السوداني عن كل من عناصر بعد 2014و
.2015خالل سنة%69بنسبة " مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"بعد كذا ، و 2015و2014سنتي في%37بنسبة 

بقیمة "المجتمع"عن بعد 2014سنة خاللالمؤشرارتفاعا في " بنك معامالت مالیزیا برهارد"وعرف 
2014خالل سنتي ، كما عرف المصرف ارتفاعا في المؤشر2013في سنة 0,62بعدما كانت قیمته 0,70

، وعرف المصرف أیضا 2013في سنة 0,50بعدما كانت قیمته 0,57بقیمة " ةالموارد البشری"عن بعد 2015و
في 0,83بعدما كانت قیمته 1بقیمة" الرؤیة والرسالة"بعد عن 2015و2014خالل سنتي في المؤشر ارتفاعا 

بنسبة " المجتمع"عن كل من بعد " بنك معامالت مالیزیا برهارد"، وهذا كنتیجة عن زیادة إفصاح 2013سنة 
بعد ، إلى جانب 2015و2014خالل سنتي %57بنسبة " الموارد البشریة"بعد كذا و ، 2014خالل سنة 70%
.%100كذلك ولكن بنسبة أكبر وهي 2015و2014خالل سنتي " الرؤیة والرسالة"

الموارد "عن بعد 2015سنة خاللالمؤشرارتفاعا في " بنك لندن والشرق األوسط"عرففي حین 
، وهذا كنتیجة عن زیادة إفصاح المصرف عن 2014سنة في0,42بعدما كانت قیمته 0,50بقیمة "البشریة

.2015خالل سنة %50بنسبة " المجتمع"عناصر بعد 

لكل مصرف عن كل بعد في كل سنة " مؤشر الهویة االجتماعیة"هذا، وتعكس هذه االرتفاعات في قیم 
زیادة استیعاب هذه المصارف ألهمیة أداء دورها على مستوى معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة 

2015و2014انعكس على زیادة إفصاحها عن هذا الدور في تقاریرها السنویة خالل سنتيمااالجتماعي، 

:في الشكل التاليذلكن توضیح مكِ ویُ ، 2013أفصحت عنه في سنة مقارنة بما 
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الدراسة لمصارف اإلسالمیة محل عن الدور االجتماعي لاإلفصاح مستوىمقارنة: )17(شكل رقم 
)2015-2013(خالل الفترة سنةكل حسب

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )11(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر
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سنة لمصرف قطر اإلسالمي والخاص بالسنوي اسة الثالثة، لعدم توافر التقریر خالل سنوات الدر اهممستوی
.2015و2013سنتيلبنك البركة الجزائري والخاص بعدم توافر التقریر السنوي كذا و الخاص، و 2015

، أي 0,90و0بین حوالي قیمتي "مؤشر الهویة االجتماعیة"تراوحت قیم "المجتمع"النسبة لبعد حیث ب
المؤشر لوقد سجّ هذا، ؛ %90و%0حوالي نسبتيبیناوحتتر نسب اإلفصاح عن عناصر هذا البعد أنّ 

مقارنة بسنتي وبیت التمویل الكویتيوذلك على مستوى كل من مصرف الراجحي 2015ارتفاعا خالل سنة 
على 2014سجل المؤشر ارتفاعا خالل سنة بینماأین عرف المؤشر انخفاظا في قیمه،2013و2014

أین عرف 2013و2015مقارنة بسنتي " بنك معامالت مالیزیا برهارد"مستوى كل من بنك البحرین اإلسالمي و
على مستوى 2014و2015وقد سجل المؤشر قیما متساویة ومرتفعة خالل سنتي المؤشر انخفاظا في قیمه،

في حین سجل المؤشر انخفاظا، والتي سجل فیها المؤشر2013بنك فیصل اإلسالمي السوداني مقارنة بسنة 
بنك لندن والشرق "قیما متساویة خالل سنوات الدراسة الثالثة على مستوى كل من بنك دبي اإلسالمي و

."األوسط
، أي أنّ 0,80و0بین حوالي قیمتي "مؤشر الهویة االجتماعیة"تراوحت قیم فقد "عمالءال"بالنسبة لبعد و 

قیما ؛ هذا، وقد سجل المؤشر %80و%0حوالي نسبتينسب اإلفصاح عن عناصر هذا البعد تراوحت بین
على ذلكو ویة خالل سنوات الدراسة الثالثة على مستوى معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة،امتس

مي األردني كل من مصرف الراجحي وبنك البحرین اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي والبنك اإلسالمستوى 
بینما سجل ، "بنك لندن والشرق األوسط"و" بنك معامالت مالیزیا برهارد"وبنك فیصل اإلسالمي السوداني و

أین سجل المؤشر قیمة منخفظة2013مقارنة بسنة 2015و2014المؤشر قیما متساویة ومرتفعة خالل سنتي 
.وذلك على مستوى بیت التمویل الكویتي

0بین حوالي قیمتي "مؤشر الهویة االجتماعیة"تراوحت قیم فقد "الموارد البشریة"بالنسبة لبعد ا أمّ 

هذا، وقد ؛ %80و%0بین حوالي نسبتي كذلك نسب اإلفصاح عن عناصر هذا البعد تراوحت ، أي أنّ 0,80و
وذلك على مستوى كل من مصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي 2015سجل المؤشر ارتفاعا خالل سنة 

أین سجل المؤشر قیما 2013و2014مقارنة بسنتي " بنك لندن والشرق األوسط"وبنك البحرین اإلسالمي و
معامالت بنك "على مستوى 2014و2015وقد سجل المؤشر قیما متساویة ومرتفعة خالل سنتي منخفظة،

متساویة في حین سجل المؤشر قیما أین سجل المؤشر قیمة منخفظة، 2013مقارنة بسنة " مالیزیا برهارد
وبنك فیصل اإلسالمي األردني بنك اإلسالمي العلى مستوى كل من 2015و2014سنتي خالل ومنخفظة

ال فیها المصرفان قیما مرتفعة، بینما سجل المؤشر قیما متساویةوالتي سجّ 2013السوداني مقارنة بسنة 
.على مستوى بنك دبي اإلسالميخالل سنوات الدراسة الثالثة وذلكومنخفظة جدا 

، أي 1و0بین حوالي قیمتي " مؤشر الهویة االجتماعیة"فقد تراوحت قیم "رؤیة والرسالةال"وبالنسبة لبعد 
؛ هذا، وقد سجل المؤشر قیما %100و%0أّن نسب اإلفصاح عن عناصر هذا البعد تراوحت بین نسبتي 

على ذلكى معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة، و متساویة خالل سنوات الدراسة الثالثة على مستو 
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والبنك اإلسالمي األردني وبنك فیصل اإلسالمي وبیت التمویل الكویتي مستوى كل من مصرف الراجحي 
2015و2014سجل المؤشر قیما متساویة ومرتفعة خالل سنتي بینما، "بنك لندن والشرق األوسط"السوداني و

وذلك على مستوى كل من بنك البحرین اإلسالمي وبنك منخفظةاأین سجل المؤشر قیم2013مقارنة بسنة 
".بنك معامالت مالیزیا برهارد"دبي اإلسالمي و

بین حوالي "مؤشر الهویة االجتماعیة"تراوحت قیم فقد "مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"بالنسبة لبعد أما 
؛ هذا، وقد %100و%0، أي أّن نسب اإلفصاح عن عناصر هذا البعد تراوحت كذلك بین نسبتي 1و0قیمتي 

سّجل المؤشر قیما متساویة خالل سنوات الدراسة الثالثة على مستوى بعض المصارف اإلسالمیة محل 
ك الدراسة، وذلك على مستوى كل من مصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك دبي اإلسالمي والبن

على 2015، وسجل المؤشر قیمة مرتفعة خالل سنة "بنك معامالت مالیزیا برهارد"اإلسالمي األردني و
أین سجل المؤشر قیما متساویة 2014و2013مستوى بنك فیصل اإلسالمي السوداني مقارنة بسنتي 

أین سجل 2013مقارنة بسنة2015و2014ومنخفظة، بینما سجل المؤشر قیما متساویة ومرتفعة خالل سنتي 
، في حین سجل المؤشر قیمة مرتفعة خالل المؤشر قیمة منخفظة وذلك على مستوى بنك البحرین اإلسالمي

أین سجل المؤشر 2015أین سجل المؤشر قیمة منخفظة وكذا مقارنة بسنة 2013مقارنة بسنة 2014سنة 
".بنك لندن والشرق األوسط"قیمة أقل انخفاظا وذلك على مستوى 

0مؤشر الهویة االجتماعیة بین حوالي قیمتي "تراوحت قیم فقد "هیئة الرقابة الشرعیة"بالنسبة لبعد و 

هذا، وقد؛ %90و %0حوالي نسبتينسب اإلفصاح عن عناصر هذا البعد تراوحت بین، أي أنّ 0,80و
اإلسالمیة محل المصارف جمیع متساویة خالل سنوات الدراسة الثالثة على مستوى ل المؤشر قیما سجّ 

. باستثناء مصرف قطر اإلسالمي وبنك البركة الجزائريالدراسة
:نتائج الدراسة حسب كل بعدومقارنة تحلیل -2

حیث ؛آخرمتفاوتة من بعد إلى بعد" مؤشر الهویة االجتماعیة"قیم أنّ )11(رقم الجدول في ّتضحی
0بین قیمتي لكل مصرف عن كل بعد خالل السنوات الثالثة " مؤشر الهویة اإلجتماعیة"تراوحت قیم متوسط 

%0، أي أّن نسب اإلفصاح عن عناصر أبعاد الدور االجتماعي لهذه المصارف تراوحت بین نسبتي 1و

لجمیع " الجتماعیةمؤشر الهویة ا"اإلجمالي لمجموع متوسطات ؛ في حین تراوحت قیم المتوسط %100و
، أي أّن نسب اإلفصاح عن 0,74و0,38بین قیمتي المصارف عن كل بعد خالل سنوات الدراسة الثالثة

.    %74و%38عناصر أبعاد الدور االجتماعي لهذه المصارف إجماال تراوحت بین نسبتي 
ظهر أكثر لكل مصرف عن كل بعد خالل السنوات الثالثة، " جتماعیةمؤشر الهویة اال"متوسط فوفقا ل

لت قیمة "الرؤیة والرسالة"األبعاد إفصاحا عنها في بعد  سنوات كأعلى قیمة له بالمتوسط خالل 1، حیث ُسجِّ
، أي أّن أكبر نسبة إفصاح عن عناصر هذا البعد كانت الثالثة على مستوى بیت التمویل الكویتيالدراسة 

أي أّن أصغر نسبة ، مصرف الراجحيكأدنى قیمة له على مستوى 0,33في حین سجلت قیمة ، 100%
مجلس "في بعد كذلك أكثر األبعاد إفصاحا عنها ؛ كما تظهر %33إفصاح عن عناصر هذا البعد كانت 
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الثالثة على الدراسة سنوات كأعلى قیمة له بالمتوسط خالل كذلك 1حیث سجلت قیمة ، "اإلدارة واإلدارة العلیا
في حین ، %100ما یعادل كذلك نسبة إفصاح عن عناصر هذا البعد بـ البنك اإلسالمي األردنيمستوى 
أي أّن أصغر نسبة إفصاح عن عناصر ، بنك دبي اإلسالميقیمة له على مستوى كأدنى0,23قیمة سجلت

" الرؤیة والرسالة"ما یعكس عمل المصارف على اإلفصاح عن معظم عناصر بعد ،%23هذا البعد كانت 
أحد أبعادها اهتمام المصارف بعلى یدلما هو في تقاریرها السنویة، و "مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"وكذا بعد 

، "هیئة الرقابة الشرعیة"في بعد هذه األبعادبینما تظهر أقل األبعاد إفصاحا عن؛ جتماعياألخالقیة لدورها اال
بالمتوسط خالل السنوات الثالثة وذلك على "مؤشر الهویة االجتماعیة"ـكأقل قیمة ل0حیث سجلت قیمة 

في حین سجلت ،%0أي أّن أصغر نسبة إفصاح عن عناصر هذا البعد كانت ،بنك دبي اإلسالميمستوى 
أي أّن أكبر نسبة إفصاح عن عناصر هذا ، "بیت التمویل الكویتي"كأعلى قیمة له على مستوى 0,72قیمة 

على المستوى " هیئة الرقابة الشرعیة"اإلفصاح عن معظم عناصر بعد تقصیر ما یعكس ، %72البعد كانت 
.اإلجمالي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة

لجمیع المصارف عن كل بعد " مؤشر الهویة االجتماعیة"اإلجمالي لمجموع متوسطات ووفقا للمتوسط 
أكثر ك" مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"وبعد " الرؤیة والرسالة"بعد یظهر كال من خالل سنوات الدراسة الثالثة، 

إجماال ، ما یعكس اهتمام المصارف اإلسالمیة محل الدراسة %74بنسبةعن عناصره األبعاد إفصاحا 
%54بنسبة " العمالء"ا البشریة وللمجتمع عامة، یلیهما بعد بإعطاء صورة واضحة عنها لعمالئها ولموارده

، ثم %46بنسبة " المجتمع"وهي نتائج جیدة ما یدل على اهتمام المصارف اإلسالمیة بعمالئها، بعدها بعد 
ال" المجتمع"خاصة وأن بعد ، وهي نتائج متوسطة وتحتاج إلى تعزیز%42بنسبة " الموارد البشریة"بعد 

في المرتبة األخیرة بنسبة " الرقابة الشرعیة"، لیأتي بعد اإلجتماعي الفعلي للمصارف اإلسالمیةیعكس الدور 
، وهو ما یستدعي ضرورة إهتمام المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بهذا البعد %38إفصاح ضعیفة قدرها 

.كذلك

المصارف اإلسالمیة هذا، وُیمِكن مقارنة مستوى اإلفصاح عن األبعاد الستة للدور االجتماعي بین
لكل مصرف عن كل بعد " مؤشر الهویة االجتماعیة"ووفقا لمتوسط)2015-2013(محل الدراسة خالل الفترة 

:خالل سنوات الدراسة الثالثة في الشكل الموالي
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هیئة الرقابة الشرعیة

مستوى اإلفصاح عن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة مقارنة :)18(شكل رقم 
)2015-2013(خالل الفترة بعدحسب كل 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "برنامج باستعمالو )11(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة: المصدر

جتماعي للمصارف اإلسالمیة ة بین مستوى اإلفصاح عن الدور االن من خالل هذا الشكل المقارنمكِ یُ 
لكل مصرف عن كل بعد خالل سنوات الدراسة الثالثة" الهویة االجتماعیةمؤشر "لمتوسط حل الدراسة وفقا م

، وذلك على مستوى كل من مصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك )2015-2013(خالل الفترة 
بنك "البحرین اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني وبنك فیصل اإلسالمي السوداني و

، مع غیاب كل من مصرف قطر اإلسالمي وبنك "بنك لندن والشرق األوسط"و" زیا برهاردمعامالت مالی
كما وسبق اإلشارة البركة الجزائري، واللذان تعذر إجراء المقارنة على مستویهما خالل سنوات الدراسة الثالثة

.إلى ذلك
لت أع مجلس "یلیه بعد ،"العمالء"لى قیمة للمؤشر عن بعد حیث على مستوى مصرف الراجحي ُسجِّ

هیئة "ثم بعد " الرؤیة والرسالة"یلیه بعد " الموارد البشریة"بعدها بعد " المجتمع"ثم بعد " اإلدارة واإلدارة العلیا
لت أعلى قیمة للمؤشر على مستوى بیت التمویل ا؛"الرقابة الشرعیة الرؤیة "لكویتي عن بعد في حین ُسجِّ

یلیه بعد " العمالء"بعدها بعد " هیئة الرقابة الشرعیة"ثم بعد " اإلدارة العلیامجلس اإلدارة و "یلیه بعد ، "والرسالة
لت أعلى قیمة للمؤشر "المجتمع"ثم بعد " الموارد البشریة" ؛ بینما على على مستوى بنك البحرین اإلسالمي ُسجِّ

بعدها بعد " المجتمع"یلیهما بعد ، "مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"وبعد" الرؤیة والرسالة"عن كل من بعد 
لت أعلى قیمة للمؤشر على "هیئة الرقابة الشرعیة"ثم بعد " الموارد البشریة"یلیه بعد " العمالء" ؛ وقد ُسجِّ

مجلس "، یلیه بعد "المجتمع"ثم بعد " العمالء"یلیه بعد " الرؤیة والرسالة"مستوى بنك دبي اإلسالمي عن بعد 
لت أعلى قیمة "هیئة الرقابة الشرعیة"یلیه بعد " الموارد البشریة"بعدها بعد " اإلدارة واإلدارة العلیا ؛ في حین ُسجِّ
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الرؤیة "، یلیه بعد "واإلدارة العلیامجلس اإلدارة "للمؤشر على مستوى البنك اإلسالمي األردني عن بعد 
؛ وعلى "العمالء"ثم بعد " ةهیئة الرقابة الشرعی"یلیه بعد " الموارد البشریة"بعدها بعد " المجتمع"ثم بعد " والرسالة

لت أعلى قیمة  مجلس "یلیه بعد " الرؤیة والرسالة"للمؤشر عن بعد مستوى بنك فیصل اإلسالمي السوداني ُسجِّ
الموارد "ثم بعد " المجتمع"یلیه بعد " هیئة الرقابة الشرعیة"بعدها بعد " العمالء"ثم بعد " اإلدارة واإلدارة العلیا

لت أعلى قیمة للمؤشر على مستوى ؛ بینما "البشریة الرؤیة "عن بعد " رهاردبنك معامالت مالیزیا ب"ُسجِّ
یلیه كّل من ُبعد " المجتمع"بعدها بعد " العمالء"ثم بعد " مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"یلیه بعد " والرسالة

لت أعلى قیمة للمؤش"هیئة الرقابة الشرعیة"وبعد" الموارد البشریة" بنك لندن والشرق "ر على مستوى ؛ وقد ُسجِّ
بعدها بعد " الموارد البشریة"ثم بعد " الرؤیا والرسالة"یلیه بعد " مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"عن بعد " األوسط

".المجتمع"ثم بعد " العمالء"یلیه بعد " هیئة الرقابة الشرعیة"
: نتائج الدراسة حسب كل مصرفومقارنة تحلیل -3

عن عناصر المصارف اإلسالمیة محل الدراسةإفصاحتفاوت)11(رقم الجدول خالل من ُیالحظ
اإلجمالي لمجموع من مصرف إلى مصرف آخر؛ حیث تراوحت قیم المتوسط جتماعيأبعاد دورها اال

بین قیمتي د خالل سنوات الدراسة الثالثةابعاألجمیعرف عن مصكلل" مؤشر الهویة االجتماعیة"متوسطات 
، أي أّن نسب اإلفصاح عن عناصر أبعاد الدور االجتماعي لهذه المصارف إجماال تراوحت بین 0,72و0,28

.%72و%28نسبتي 
لكل " مؤشر الهویة االجتماعیة"أعلى قیمة بالمتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطات أنّ نجد حیث 

بنك "وبنك البحرین اإلسالمي قت على مستوى كل منقِّ حُ مصرف عن جمیع األبعاد خالل السنوات الثالثة
جتماعياإلجمالي عن عناصر أبعاد دورها اال، أي أّن نسبة اإلفصاح 0,72بقیمة "برهاردمعامالت مالیزیا 

ما یعادل نسبة إفصاح قدرها ، 0,70حیث سّجلت للمؤشر قیمة البنك اإلسالمي األردنيمایلیه، %72تمثل 
، %68ما یعادل نسبة إفصاح قدرها ، 0,68حیث سّجلت للمؤشر قیمة بیت التمویل الكویتيثم یأتي ، 70%

ما یعادل نسبة إفصاح ، 0,47والذي سّجلت على مستواه قیمة المؤشر بـ بنك فیصل اإلسالمي السودانيیلیه 
ما یعادل نسبة إفصاح قدرها ،0,41حیث أخذ المؤشر قیمة مصرف الراجحيمن ثم یأتي ، %47قدرها 

ما یعادل نسبة إفصاح ، 0,39والذي سجلت للمؤشر قیمة " بنك لندن والشرق األوسط"یأتي وبعدها ،41%
أقل المصارف إفصاحا عن دورها االجتماعي حیث ُسجلت عنده كبنك دبي اإلسالمي لیأتي،%39قدرها 
لكل مصرف عن " مؤشر الهویة االجتماعیة"كأقل قیمة بالمتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطات 0,28قیمة 

بنك البحرین ؛ لیكون بذلك كال من %28، ما یعادل نسبة إفصاح قدرها كل بعد خالل السنوات الثالثة
كأكثر المصارف اإلسالمیة إفصاحا عن مختلف عناصر أبعاد "برهاردبنك معامالت مالیزیا "واإلسالمي 

دورهما اإلجتماعي، ولیكون بنك دبي اإلسالمي كأقّل المصارف اإلسالمیة إفصاحا عن عناصر أبعاد دوره 
لكل " مؤشر الهویة االجتماعیة"المتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطات االجتماعي؛ وقد تعّذر حساب قیم 
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المجتمع العمالء الموارد البشریة الرؤیة والرسالة مجلس اإلدارة واإلدارة 
العلیا

هیئة الرقابة الشرعیة

مصرف الراجحي
بیت التمویل الكوتي
بنك البحرین اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
البنك اإلسالمي األردني
بنك فیصل اإلسالمي السوداني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
"بنك لندن والشرق االوسط"

ر اإلسالمي وبنك البركة الجزائري، لعدم من مصرف قطلكلّ السنوات الثالثةمصرف عن كل بعد خالل
.إلشارة إلى ذلكاها السنویة لفترة الدراسة كما وسبقتقاریر توافر كل 

هذا، وُیمِكن المقارنة بین مستوى اإلفصاح على مستوى المصارف اإلسالمیة محل الدراسة خالل الفترة 
لكل مصرف عن كل بعد خالل سنوات الدراسة " مؤشر الهویة االجتماعیة"، ووفقا لمتوسط )2015- 2013(

:الثالثة في الشكل الموالي
الدراسة لمصارف اإلسالمیة محل عن الدور االجتماعي لاإلفصاح مقارنة مستوى:)19(شكل رقم 

)2015- 2013(خالل الفترة حسب كل مصرف 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )11(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

جتماعي للمصارف اإلسالمیة ة بین مستوى اإلفصاح عن الدور االكل المقارنمكن من خالل هذا الشّ یُ 
الثالثةلكل مصرف عن كل بعد خالل سنوات الدراسة" مؤشر الهویة االجتماعیة"وفقا لمتوسط حل الدراسة م

وذلك على مستوى كل من مصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك ؛ )2015-2013(خالل الفترة 
بنك "البحرین اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني وبنك فیصل اإلسالمي السوداني و

ف قطر اإلسالمي وبنك ، مع غیاب كل من مصر "بنك لندن والشرق األوسط"و" معامالت مالیزیا برهارد
البركة الجزائري، واللذان تعذر إجراء المقارنة على مستویهما خالل سنوات الدراسة الثالثة كما وسبق اإلشارة 

.إلى ذلك
بعدها یأتي البنك بحرین اإلسالمي أعلى قیمة للمؤشر، حقق بنك ال" المجتمع"حیث بالنسبة لبعد 

ثم مصرف الراجحي بعدها بیت التمویل الكویتي یلیه " یزیا برهاردبنك معامالت مال"اإلسالمي األردني یلیه 
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المرتبة األخیرة؛ " بنك لندن والشرق األوسط"لیحتل ،بنك فیصل اإلسالمي السوداني ثم بنك دبي اإلسالمي
أعلى قیمة للمؤشر، یلیه بنك البحرین اإلسالمي" بنك معامالت مالیزیا برهارد"حقق " العمالء"وبالنسبة لبعد 

تي بعدها مصرف الراجحي یلیه كال من بنك دبي اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني یثم بیت التمویل الكو 
أما ؛المرتبة األخیرة كذلك" بنك لندن والشرق األوسط"لیحتل ،ویأتي بعدهما بنك فیصل اإلسالمي السوداني

أعلى قیمة للمؤشر مع البنك اإلسالمي فقد حقق بنك البحرین اإلسالمي " الموارد البشریة"بالنسبة لبعد 
بنك لندن "یلیه ثم مصرف الراجحي بعدها بیت التمویل الكویتي" بنك معامالت مالیزیا برهارد"األردني، یلیهم 
لیحتل بنك دبي اإلسالمي المرتبة األخیرة على مستوى ،ثم بنك فیصل اإلسالمي السوداني" والشرق األوسط

حقق بیت التمویل الكویتي أعلى قیمة للمؤشر، یلیه كال من فقد " الرؤیة والرسالة"وبالنسبة لبعد ؛دالبعا هذ
ویأتي بعدهما كال من البنك اإلسالمي األردني وبنك " بنك معامالت مالیزیا برهارد"بنك البحرین اإلسالمي و

مصرف الراجحي ، لیحتل"بنك لندن والشرق األوسط"اإلسالمي ثم بنك دبي فیصل اإلسالمي السوداني یلیهما
حقق البنك اإلسالمي " مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"بالنسبة لبعد و ؛المرتبة األخیرة على مستوى هذا البعد

بنك "ویأتي بعده كال من بیت التمویل الكویتي واألردني أعلى قیمة للمؤشر، یلیه بنك البحرین اإلسالمي
ثم بنك فیصل اإلسالمي السوداني، بعده مصرف "والشرق األوسطبنك لندن "، یلیهما "معامالت مالیزیا برهارد

فقد حقق بیت التمویل " الرقابة الشرعیة"؛ أّما بالنسبة لبعد الراجحي، لیحتل بنك دبي اإلسالمي المرتبة األخیرة
بنك ، ثم "بنك معامالت مالیزیا برهارد"الكویتي أعلى قیمة للمؤشر، یلیه كال من البنك اإلسالمي األردني و

یلیهما " بنك لندن والشرق األوسط"البحرین اإلسالمي ویأتي بعده كال من بنك فیصل اإلسالمي السوداني و
على مستوى هذا البعد؛ هذا، مع غیاب كل من لیحتل بنك دبي اإلسالمي المرتبة األخیرة،مصرف الراجحي

ها السنویة لفترة الدراسة كما تقاریر ل ر اإلسالمي وبنك البركة الجزائري عن المقارنة، لعدم توافر كمصرف قط
.وأشرنا إلى ذلك سابقا
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:ینالتالیینض ضمن هذا المبحث إلى المطلبسنتعرَّ 

جمل ب علینا حصر مُ صعِّ وهو ما یُ مع أفراد وجماعات مختلفةد عالقات المصارف اإلسالمیةتتعدَّ 
لذلك سنعمل على تحدید أهم أصحاب المصالح المعنیة بالدور االجتماعي لهذه أصحاب المصالح فیها،

.، وهي ما أسمیناه بأصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیةالمصارف

البا ما ُیقصد بالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة إسهاماتها تجاه المجتمع المحلي الذي تنشط غ
فهي ،أنه في الواقع مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة أشمل من ذلكفیه هذه المصارف، إالّ 

.أصحاب المصالح فیهاتمتد لتشمل أطراف أخرى من 
:أصناف أصحاب المصالح في المصارف اإلسالمیة-1

ولعلَّ من أبرزها ما ُیمكن إظهاره في ،أصحاب المصالح في المصارف اإلسالمیةتتعّدد أصناف
:الّشكل التالي

تقییم أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي تجاه أصحاب مصالحها: الثانيالمبحث 

التعریف بأصحاب المصالح المعنیة بالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة: المطلب األول

التعریف بأصحاب المصالح المعنیة بالدور االجتماعي :المطلب األول-
؛لمصارف اإلسالمیةل

. االجتماعيلدورها لمصارف اإلسالمیة اتقییم أداء :المطلب الثاني-

االجتماعیة االقتصادیة في المصارف اإلسالمیةعوامل المساعدة في تحدید أصحاب المصالح ال:أوال
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صارف اإلسالمیةأهم أصحاب المصالح في الم: )13(شكل رقم 

Source: Fahad A.AL-SHAMALI et al., Islamic banking reinterpretation of the stakeholder theory, Arabian Journal of Business and Management
Review, Oman, Vol.3, N°.3, Sep 2013, p.67.

ّتِضح من خالل هذا الّشكل وجود بعض أصحاب المصالح التي ُتظِهر خصوصیة المصارف ی
تتمثل وهي ، عن باقي المؤسسات المصرفیة والمالیة التقلیدیة وكذا عن باقي المؤسسات االقتصادیةاإلسالمیة

هیئة الرقابة الشرعیة والمصارف المركزیة والمدققون والمراجعون الداخلیون منهم والخارجیون وغیرهم من في 
عنها في طبیعة وتتمیز المراقبین، إلى جانب وجود أصحاب مصالح أخرى تشترك فیها مع باقي المؤسسات 

مالئها والمجتمع ها البشریة وعالمجاالت، وتشمل كّال من أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمیها ومواردالعالقات و 
بین هي األخرى ؛ فأصحاب المصالح في هذه المصارف تجمع ...نوالبیئة والموردین والموزعین والمنافسی

أصحاب مصالح رئیسیة وأصحاب مصالح ثانویة، وبین أصحاب مصالح داخلیة وأصحاب مصالح خارجیة، 
.تصادیة اجتماعیةاقوبین أصحاب مصالح اجتماعیة اقتصادیة وأصحاب مصالح

:بالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةنظریة أصحاب المصالحعالقة-2
بالعودة إلى أساسیات المداخل الفكریة لنظریة أصحاب المصالح نجد أنها تتلخص عموما في تحدید 

ممارساتها بالنفع المبادئ االجتماعیة واألخالقیة التي ینبغي أن تقوم علیها مختلف المؤسسات، حتى تعود 
ا كان االهتمام بالدور ولمّ ؛بینهمامراعاة تحقیق التوازن فیمعلى مختلف أصحاب المصالح فیها مع

هذه المصارف وأخالقیات ممارساتها تجاه االجتماعي للمصارف اإلسالمیة یندرج ضمنه االهتمام بمسؤولیات
اب المصالح من أفكار ومبادئ، ُتؤكِّد المبادئ ما جاءت به نظریة أصحأنّ كل من تربطهم عالقة بهم، نقول

ر كذلك أسباب اهتمامها بالدور االجتماعي  االجتماعیة واألخالقیة التي قامت علیها هذه المصارف، وتُبرِّ

موارد البشریةالنو المساهملس اإلدارةاأعضاء مج

هیئة الرقابة الشرعیة

المصارف المركزیة

مراقبون آخرون

البیئة المجتمع العمالء

المدققون والمراجعون

نو المنافس

نو ن والموزعو المورد

المصارف اإلسالمیة
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كما تسمح هذه النظریة كذلك بالتمییز بین أصناف أصحاب المصالح ،تجاه مختلف األطراف المعنیة بها
.المصارفالمعنیة بهذا الدور لهذه 

:في المصارف اإلسالمیةاالجتماعیة االقتصادیةتحدید أصحاب المصالح عوامل -3
لقد ظهرت :لمؤسساتاالقتصادیة في اةاالجتماعیأصحاب المصالح محاوالت تحدید بعض -أ

لمختلف المؤسسات وذلك بما یسمح بتجسید االجتماعيمحاوالت عدیدة هدفت إلى تحدید مجاالت األداء 
:1البعد البیئي والبعد االجتماعي لها؛ وُیمِكن إظهار هذه المحاوالت فیما یلي

لقد :)National Association of Accountants(الجمعیة القومیة للمحاسبین بأمریكا -
عملت لجنة المحاسبة عن األداء االجتماعي لهذه الجمعیة على تحدید األنشطة المرتبطة بالمسؤولیة 
االجتماعیة واألداء االجتماعي للمشروعات االقتصادیة، وقد حصرتها في تفاعل المؤسسات مع المجتمع، 

في تنمیة العاملین، إلى جانب ومساهمات المؤسسات في تنمیة الموارد الطبیعیة والبیئیة، وكذا مساهماتها 
االرتقاء بمستوى جودة السلع والخدمات؛ 

American Institute of Certified Puplic(المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین-

Accountants(: للمؤسسات في المجتمع االجتماعيحصر هذا المعهد أصحاب المصالح المعنیة باألداء
مالء والموردین؛      والبیئة والعاملین والع

American Accounting(المحاسبة األمریكیةجمعیة - Association(: قامت هذه الجمعیة
بإجراء دراسة میدانیة على بعض المؤسسات التي ُتِعدُّ تقاریر اجتماعیة، وخرجت بتحدید خمس مجاالت 
لألداء االجتماعي للمؤسسات والمتمثلة في العاملین وتوظیف األقلیات وتحسین الُمْنَتَجات وِخدمة المجتمع 

.   والرَّقابة على البیئة
حددت :)International Organisation for Standardization(المنظمة الدولیة للتقییس -

إرشادات حول المسؤولیة : 26000إیزو "والمعروف بمعیار 2010ها الذي أصدرته سنة معیار المنظمة فيهذه
یئة والموارد أصحاب المصالح ومجاالت المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات، وهي المجتمع والب"االجتماعیة

.2البشریة والعمالء والحوكمة
َیظَهر من خالل :لمصارف اإلسالمیةاالقتصادیة في اةیاستنتاج أهم أصحاب المصالح االجتماع-ب

المسؤولیة االجتماعیة تقوم إذ أنّ ،تحدید مجاالت المسؤولیة االجتماعیةالخلط الموجود في المحاوالت السابقة 
على ثالثة أبعاد وهي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البیئي ما یجعل مجاالتها تشمل هذه األبعاد 
الثالثة لتكون بذلك أهم أصحاب المصالح المعنیة بالمسؤولیة االجتماعیة تشمل كال من المساهمین والمجتمع 

یئة؛ حیث یعكس المساهمین البعد االقتصادي ویتم التعبیر عن دور المؤسسات والموارد البشریة والعمالء والب

ینیة، رسالة دراسة تطبیقیة على المصارف التجاریة الفلسط: المسؤولیة االجتماعیةخالد حبیب، مدى إدراك المصارف ألهمیة المحاسبة واإلفصاح عن 1
.25: ، ص2011الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین، ماجستیر غیر منشورة،

.41: مرجع سابق، صمنى بیطار، منى فرحات،2
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تجاههم من خالل األداء االقتصادي واألداء المالي للمؤسسات، ویعكس كال من المجتمع والموارد البشریة 
البیئي والعمالء البعد االجتماعي، ویعبر عن دور المؤسسات تجاههم باألداء االجتماعي، وتعكس البیئة البعد

.    ویتم التعبیر عن دور المؤسسات تجاهها باألداء البیئي
ولما كان البعد االجتماعي للمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات یمثل الدور االجتماعي لها، فإن أهم 
أصحاب المصالح المعنیة بالدور االجتماعي لمختلف المؤسسات االقتصادیة والمالیة ومنها المصارف 

تشمل كال من المجتمع والعمالء والموارد البشریة، وهم ما یمثلون ما أسمیناهم بأصحاب اإلسالمیة إذن 
المصالح االجتماعیة االقتصادیة، إال أن هذا ال یمنع من استفادة بعض أصحاب المصالح األخرى من الدور 

. االجتماعي للمصارف اإلسالمیة، وهم ما أسمیناهم بأصحاب المصالح االقتصادیة االجتماعیة

ُیمِكن للمصارف اإلسالمیة أن ُتؤّدي دورا مهما تجاه أصحاب مصالحها االجتماعیة االقتصادیة، 
. باعتبار أنها أحد مؤسسات الفكر اإلسالمي والذي أولى اهتماما خاصا بأصحاب المصالح هذه

: المجتمع-1
مجموعة من الناس الّلذین ُیِقیمون غالبا على رقعة من "على أّنه ُیعرَّف المجتمع: تعریف المجتمع-أ

األرض، وتربطهم عالقات دائمة نسبیا ولیست من النوع العارض الُمؤّقت، ولهم نشاط منظم وفق قواعد 
؛ كما 1"وأسالیب وأنماط ُمتعارف علیها وتسود بینهم روح جماعیة ُتشِعرهم بأّن كّال منهم ینتمي لهذا المجتمع

تجمعهم الممارسات نفسها والتاریخ ى أنه كل تجمع إنساني یضم أفرادا، عرِّفه قاموس العلوم اإلنسانیة علیُ 
.2نفسه مع االشتراك في اللغة وتضبطهم قوانین وقواعد واضحة

هذا ونمیز من بین المجتمعات السائدة المجتمع اإلسالمي، والذي یتمیز عن باقي المجتمعات بمقوماته 
من أهم هذه المقومات وحدة العقیدة التي ُتراعي تنمیة المجتمع، وتحث منه قویا ومتماسكا، ولعلّ التي تجعل 

.على ضرورة التكافل االجتماعي وااللتزام بتحقیق العدالة االجتماعیة بین األفراد والجماعات
أو /واجتماعیا تنمیتهق بلم تعد تنمیة المجتمع تتعلّ :في الفكر اإلسالميبتنمیة المجتمعهتماماال-ب
.لهبل أصبحت ترتكز على االستدامة في تنمیته، في إطار تحقیق تنمیة شاملةفقط،اقتصادیا 

الِعمارة للداللة على مصطلح التنمیة، االقتصاد اإلسالمي األوائل لفظةفقهاء ومفكرواستخدمحیث 
اإلعمار، بمهمةلیقوماألرضفياإلنسانواستخلفالكونخلقوتعالىسبحانهاهللانطالقا من تصورهم بأنّ 

بعمارتها لتقوموااألرضلكمخلقأي،]61:هود[﴾األَْرِض وَاْسَتْعَمرَُكْم ِفيَهانَ مِ ُهَو أَْنَشَئُكْم  ﴿مصداقا لقوله تعالى
معادنها؛ وهذا التصور للتنمیة یربط بین اإلنسان والكون مما جعل مفهوم وتستخرجواوتزرعوهاوٕاعمارها

.5: ، ص2001، 1التنمیة والمجتمع، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، طمنال محمود،1
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة - سكیكدة- دراسة میدانیة بمؤسسة سونطراك : ، دور المؤسسة االقتصادیة في تنمیة المجتمع المحليلبنى الكنز2

.27: ص، 2009- 2008، اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة سكیكدة، الجزائر

أهم أصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة في المصارف اإلسالمیة : ثانیا
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الحضاري قيالرّ علىزركِّ یُ لمجتمعیةأساسكنواةوتكوینهاإلنسانتنمیةإلىالتنمیة مفهوما شامال، یهدف
منالهدفخاللمنیظهروالعمارة؛ فمفهوم التنمیة في الفكر اإلسالمي نطلق االستخالفمُ منوالمادي

والمال، والعقلوالنسلالدین والنفسحفظيوهةالخمسالشریعةمقاصدالتنمیة، والذي ینحصر في تحقیق
بتحسینتهتمبلواالستثمار،اإلنتاجعملیةفقط على ال تقتصرتنمیة أخالقیة روحیة تعبدیةلتكون بذلك  

إنساني تسوده عدالة اجتماعیة مجتمعإقامةالروحیة، بغیةجوانبهاحتى فياالجتماعیة واإلنسانیةالظروف
.1المواردتوزیعوعدالة في

بالجانب الخلقي شاملة تجمع الجانب المادينظرة المستدامةلتنمیة لاإلسالمي ُتعد نظرة الفكرهذا، و 
، وٕانما تمتد إلى الحیاة وحدهاالحیاة الدنیابالمرتبطةةنشطلى األعالمستدامةتقتصر التنمیة، فالوالشرعي

مع ومستقبالحالیاالبشریةمتطلباتالتوفیرهياإلسالميالمنظورفيالمستدامةهذا ومهمة التنمیة،اآلخرة
واالجتماعیة، كما والثقافیةالتنمیة الخلقیةمننصیبلهیكونأنعصر، علىكلفياإلنسانحقضمان

على األغنیاء مساعدة الفقراء فالمال مال اهللا وهم مستخلفون بوجِ تُ أن التنمیة المستدامة من هذا المنظور
متسلطا على الطبیعةاإلنسانتجعلالاإلسالميالمنظورفيالمستدامةالتنمیةإضافة إلى أنّ فیه،

وعلى العموم ُتعرَّف التنمیة ؛ 2إسراف أو تقصیربدونحاجتهبقدرمنهاتجعله یأخذبلباستنزاف مواردها،
االستغالل األمثل والبیئیة، من أجلاالقتصادیة واالجتماعیة أنها التوازن بین أبعاد التنمیةالمستدامة على

.3للموارد دون إهدار لحقوق األجیال المقبلة
جات األجیالهي التنمیة التي ُتلبي احتیااإلسالميالفكر التنمیة المستدامة في من هنا نستنتج أنّ 

الدینعنى بحفظ دون التأثیر على احتیاجات األجیال القادمة، مع مراعاة الضوابط الشرعیة التي تُ الحاضرة
زن والعدالة والكفایة واإلنسانیةلتكون بذلك تنمیة تضمن تحقیق الشمول والتوا، والمالوالعقلوالنسلوالنفس

.واالقتصاد والبیئةأفراد المجتمعبین أسسها الممثلة ب
تمع في الفكر اإلسالمي بین ِعّدة تجمع تنمیة المج:خصائص تنمیة المجتمع في الفكر اإلسالمي-جـ

یة شاملة ذلك أنها ترتبط ارتباطا الشمول والتوازن والعدالة والكفایة واإلنسانیة؛ حیث أنها تنمخصائص ومنها 
وصحةومسكنمأكل وملبسمنالمادیةالضروریةالحاجاتتحقیقوثیقا بالمنطلقات العقائدیة، فهي تضمن 

المادیةالجوانبوهي تنمیة ُتحقِّق التوازن بین ، الشعائر الدینیةممارسةإلى جانبتعبیرٍ وحریةِ عملو وترفیه
االجتماعیة العدالةتحقیقمبدأعلى، كما أنها َترتكز واألخالقیةالعقائدیةالروحیةالجوانبوبیناالقتصادیة

حسبالمجتمعمنفردلكلحد الكفایةتضمنفهياالجتماعي،والتكافلوالمساواةاالقتصادیة والحریة
وجودوهذا یعني عدملتحقیق ذلك،األساسیةلیات اآلأحدوُتعد الزكاةاالستثنائیة الظروففيإالحاجاته

الواقع ورهانات : ملتقى االقتصاد اإلسالمي، - رؤیة اقتصادیة إسالمیة- إبراهیم خریس، اإلنتاج والتنمیة ؛7: صسابق، مرجعالسعید دراجي، : راجع1
.9- 8:، ص2011فیفري24-23المستقبل، جامعة غردایة، الجزائر، 

.4-3: صمرجع سابق،نعیمة یحیاوي، فضیلة عاقلي، 2
].12/01/2013:لوحظ في[،www.un.org:، في الموقع اإللكتروني62: ص،المستدامةالتنمیة المجلس األعلى للتقییم، 3
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الأنه، وبالنسبة لخاصیة الكفایة فاالقتصاد اإلسالمي یرىبهالتكفلیتمُوِجدجائع أو فقیر في المجتمع وٕان
وعدمالتقلیدي من ندرة في المواردراه االقتصادیعلى عكس ما الحاجیات وكفایةالمواردبینتناقضیوجد

إرادتهوانعدامنفسه وتصرفاتهاإلنسانانحراف سلوكفيتكمنالمشكلةاإلنسان، ولكنّ حاجیاتلتلبیةكفایتها
معاإلنتاجتنمیةضرورةجاءتولذاالتوزیعسوءأواإلنتاجضعفحیثمنسواءنظامه،وفسادالحضاریة

علىواجباتفرضفقطلیساإلسالميالفكرفيالكفایةحدالغایة مناإلشارة إلى أنّ التوزیع، وتجدر عدالة
ُتواجهالتيالمشاكلُیعدُّ أكبرالذيالمجتمعفيالفقرعلىالقضاءهيالفقراء، إّنمالصالحاألغنیاء

رفاهیةإلى تحقیقتسعى اإلسالمياالقتصادالتنمیة في، إلى جانب خاصیة اإلنسانیة ذلك أنّ المجتمعات
.1ربانیةالهتلرسالجانب تأدیته االستغالل إلىمنوتحریرهمالمجتمع
في أن تلعب دورا مهمااإلسالمیة ن للمصارف مكِ یُ :أهمیة المصارف اإلسالمیة في تنمیة المجتمع-د

وذلك الشتمالها على آلیات تسمح بتجسید تنمیة المجتمع المحلي خاصة؛تنمیة تنمیة المجتمع عامة و 
.المجتمع على أرض الواقع

التعبئة اإلجباریة للموارد"من أهم هذه اآللیات التمویل التضامني الزكوي والذي ُیعرَّف على أنه ولعلّ 
وتنشیطیة للفقراء ومحدودي الدخلالزكویة التضامنیة لتأمین السلع والخدمات األساسیة والرعایة االجتماع

والثروات، مماالدخولتوزیعوٕاعادةتوزیعفيالعدالةبتحقیق، ویسمح هذا التمویل 2"الحركیة االستثماریة
فيوالذین سیتحكموناألفرادقلیلة منأیدفيبقاء األموالدونویحولالمجتمعأفرادبینالتقاربیؤدي إلى
ن ثم تحقیق االستدامة االقتصادیةواقتصادي، ماجتماعيتوازنتحقیقفهذا التمویل ُیمكِّن مناالقتصاد،

.خالل صنادیق الزكاة على مستواهاوللمصارف اإلسالمیة دور في ذلك من واالجتماعیة
تحویل لجزء من المداخیل والثروات"والذي ُیعرَّف على أنه التمویل التكافلي الوقفيباإلضافة إلى

لتلبیة احتیاجات الفئات المتعددةمنافعها من سلع وخدمات وعوائد الخاصة إلى موارد تكافلیة دائمة تخصص
ودوروالمدارسالمساجدكبناءاالجتماعیةسواءالمشروعاتتمویل العدید من، ویتیح هذا التمویل 3"المستفیدة

وتوفیروتعبیدهاالطرقوٕانشاءوالريكالزراعةاالقتصادیةالمشروعاتأوالصحیة،الرعایةومراكزالعلم
إلى تحقیق االستدامة االقتصادیةيؤدِّ یُ وهذا ،...الخفیفةوالصناعاتالسكناتوٕانجازللشربالصالحةلمیاها

.، ویتجسد دور المصارف اإلسالمیة في ذلك من خالل صنادیق الوقف على مستواهاواالجتماعیة والبیئیة
أثبتت الدراساتالتيو المصارف اإلسالمیة،صیغ التمویل اإلسالمي التي تقوم علیها هذا إلى جانب 

ما فيوٕانّ ، ككلّ ستقرار االقتصاديفي تحقیق االستقرار المالي وااللیس فقط تهاالفقهیة واالقتصادیة كفاء

.9- 7:، صالسعید دراجي، مرجع سابق1
- 20، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي خالل الفترة "كفاءة صیغ وأسالیب التمویل اإلسالمي في احتواء األزمات والتقلبات الدوریة" صالح صالحي، عبد الحلیم غربي، 2

السیاسات واإلستراتجیات البدیلة لعالج األزمة المالیة واالقتصادیة، منشورات مخبر الشراكة : ، األزمة المالیة واالقتصادیة والحكومة العالمیة2009أكتوبر 21
.802: ، ص2009یلة، واالستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دار الهدى، عین مل

.المرجع نفسه3
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تحكمها ، ذلك أنها أطراف المعامالت في هذا المجالمختلف بین كذلك وذلك لعدالة االجتماعیة اتحقیق 
".الخراج بالضمان"و"بالغرمالغنم"ها شرعیة مفادقواعد

:العمالء-2
ُیعَرف العمالء على أّنهم كل األشخاص المستهلكین لمنتجات وخدمات مؤسسات : تعریف العمالء-أ

نكل األشخاص الطبیعییفهمالتقلیدیة ارفالمصفي عمالء للمعینة أو الراغبین في الحصول علیها؛ وبالنسبة
أو / مودعین ومأو المعنویین، والمستفیدون من الخدمات المصرفیة التي تقدمها هذه المصارف باعتباره

.1مقترضین
أّما بخصوص عمالء المصارف اإلسالمیة فهم المستفیدون من الخدمات المصرفیة التي تُقدِّمها هذه 

أو معنویین، ویختلفون باختالف المصارف والمتوافقة مع األحكام الشرعیة سواء كانوا أشخاصا طبیعیین
. الخدمات التي یحصلون علیها

، على حمایة العمالءفي تجسید لقد تأخر الفكر التقلیدي : االهتمام بالعمالء في الفكر اإلسالمي-ب
من أصحاب المصالح في إشارات خاصة بحمایتهم؛ ا الصنف غرار الفكر اإلسالمي الذي أولى عنایة بهذ

.2فكریا أخالقیا ُمحدِّدا لعملیات التجارة والتبادل وقد فرض عقوبات على من ُیخاِلف ذلكحیث وضع إطارا 
:3وعلى العموم، یمكن إظهار تصور حمایة العمالء في الفكر اإلسالمي على مستویین، كما یلي

وذلك یقتضي في إطار الفكر اإلسالمي توفیر الجودة في المنتجات،:على مستوى اإلنتاج-
.االختیار السلیم للمواد األولیة مع إتقان التركیب والعمل اإلنتاجي الُمتَّصل بهمن خالل

باعتبارها اإلسالمیة ز الفكر اإلسالمي هنا على طبیعة السوق ركِّ یُ :على مستوى التسویق-
ینبغي أن تكون السوق حرة خالیة من االحتكار المكان الذي یتم الحصول فیه على السلع والخدمات؛ حیث

،كما یجب إعطاء الخیارات للعمالء قبل وبعد إبرام العقود،في السلع أو في المعلومات الخاصة بأسعارها
، وفي ...الموازینإلى جانب ضرورة االبتعاد فیها عن وسائل فقد الثقة كالغش والتالعب في تغییر المقاییس و 

األمر "فق العامة، وُیعرَّف بأنه والذي من شأنه اإلشراف على المرا" نظام الحسبة"استحداث هذا اإلطار تم
، وفي هذا النظام إشارة لوظیفة الرقابة اإلداریة 4"بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله

تم تحدید مواصفاتها الخاصة التي تقوم بها الدولة، وقد شمل هذا النظام أكثر من خمسین مهنة وحرفة، أین

التسییر، تسویق الخدمات في البنوك، ملتقى المنظومة المصرفیة في ظل التحوالت القانونیة واالقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلومبغداد كربالي، 1
دراسة میدانیة في بنك : في في تحسین العالقة مع الزبونصوریة لعذور، أهمیة التسویق المصر : ، نقال عن2005أفریل 25-24المركز الجامعي، بشار،

امعة المسیلة، الفالحة والتنمیة الریفیة حالة وكالة مسیلة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، ج
. 56: ائر، صالجز 

.15:صمرجع سابق، موالي لخضر عبد الرزاق، بوزید سایح، 2
: ملتقى االقتصاد اإلسالمياإلسالمي والوضعي، النظامیندراسة موازنة بین : للشركاتاالجتماعیةزكیة مقري، نعیمة یحیاوي، دالئل إسالمیة للمسؤولیة 3

. 11-9:ص،2011فیفري 24-23الواقع ورهانات المستقبل، معهد العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة غردایة، 
هایل طشطوش، الدور االجتماعي للمؤسسة من منظور اقتصاد إسالمي، ملتقى سلوك المؤسسات االقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة 4

.10: ص2012نوفمبر، 21-20والعدالة االجتماعیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ورقلة، الجزائر،
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والتي یلتزم أصحابها بإتباعها ویتعرض للعقوبة كل من ُیخاِلفها، وهو ما ساهم كثیرا في الحفاظ على حقوق 
. في القرون الوسطىنالمستهلكین عموما، على خالف أوضاع المستهلكین الغربیی

من أصحاب المصالح العمالء عدّ یُ :یة والخدمات الموجهة للعمالء في المصارف اإلسالمیةاألهم-جـ
، إذ یتوقف نجاح واستمراریة وتحقیق أرباح هذه المصارف على مدى في المصارف اإلسالمیةالمهمة كذلك

قدرتها على الحفاظ عن عمالئها الحالیین وكسب عمالء جدد، ذلك أنهم یشكلون أحد مصادر أموال هذه 
.المصارف كما أنهم السبیل الستخدامات أموالها

التي یحصلون علیها، بین عمالء وُنمیِّز في عمالء المصارف اإلسالمیة وفقا لطبیعة الخدمات
أو / الخدمات المصرفیة وعمالء الخدمات االستثماریة وعمالء الخدمات الخاصة؛ وقد یكونون مودعون و

االستعمال، إّال أنّ أو مستثمرون أو طالبوا التمویل وهي التسمیات الشائعة في/ مودعون بغرض االستثمار و
الباحث عبد الحلیم غربي اقترح من خالل رسالته للدكتوراه تسمیة أصحاب الحسابات بالنسبة للمودعین، 

بحسب (عین بغرض االستثمار، والمتعاملون والمستثمرون أو أصحاب حسابات االستثمار بالنسبة للمود
.1بالنسبة للمستثمرین أو طالبي التمویل) الصیغ التمویلیة

:الموارد البشریة-3
الموارد البشریة عادة إلى العاملین والموظفین بمختلف أنواعهم في نسب تُ : تعریف الموارد البشریة-أ

الذین یعملون في مختلف هم العاملون أو األفرادبصفة عامة بأنّ هذه الموارد ف عرَّ مختلف المؤسسات، وتُ 
؛ كما ُتعّرف 2المؤسسات، بغض النظر عن طبیعة أعمالهم أو جنسیاتهم أو جنسهم أو مستویاتهم التكوینیة

ن المؤسسات في وقت معین، ویختلف هؤالء  الموارد البشریة على أنها مجموع األفراد والجماعات التي ُتكوِّ
وسلوكیاتهم واتجاهاتهم، ویختلفون كذلك في وظائفهم وفي حیث تكوینهم وخبراتهمناألفراد فیما بینهم م

.3مستویاتهم اإلداریة وفي مساراتهم الوظیفیة
أّما الموارد البشریة في المصارف فُیعّرفون على أّنهم مجموعة األفراد المشاركین في تقدیم مختلف 

. 4الخدمات لعمالء هذه المصارف، ولهم تأثیر كبیر على تقبلهم لها
ستنتج أّن الموارد البشریة في المصارف اإلسالمیة هي مجموعة األفراد العاملین في هذه ومنه ن

المصارف باختالف وظائفهم ومستویاتهم اإلداریة والمشاركین في تقدیم الخدمات لعمالئها، والذین ینبغي أن 
.  یتحلون باألخالق واألخالقیات التي تعكس طبیعة وخصوصیة هذه المصارف

.254:من الملحق الثاني في الصفحة)02(في الملحق رقملعمالءلمصارف اإلسالمیة الموجهة لتظهر أهم خدمات ا 

، رسالة دكتوراه منشورة، مجموعة على ضوء ممارساتها المصرفیة ومعاییرها المحاسبیة: ، قیاس وتوزیع األرباح في البنوك اإلسالمیةعبد الحلیم غربي1
.686: ، ص2013، 1حماة، ط،أبي الفداء العالمیةدار

.38:كاك، مرجع سابق، صسمراد 2
الداوي الشیخ، تحلیل أثر التدریب والتحفیز : ، نقال عن25:، ص2004مدیریة النشر، جامعة قالمة، الجزائر،وسیلة حمداوي، إدارة الموارد البشریة،3

.10:، ص6،2008اإلسالمیة، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، الجزائر، ععلى تنمیة الموارد البشریة في البلدان 
.307: ص، 2005، 1التسویق المصرفي، دار حامد، عمان، طالعجارمة، تیسیر4
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لقد أصبحت الموارد البشریة من بین أهم أصحاب :االهتمام بالموارد البشریة في الفكر اإلسالمي-ب
"إلتون مایو"المصالح المعنیة بالدور االجتماعي لمختلف المؤسسات االقتصادیة والمالیة، وذلك منذ أن أّكد 

ة للموارد البشریة على َتحسُّن األداء األثر اإلیجابي للعالقات االجتماعیة والعوامل النفسیة والحوافز المادی
التابعة )Western Electric(" ویسترن إلكتریك"المالي للمؤسسات، من خالل دراساته التي أجراها على شركة 

- 1924(خالل الفترة " تجارب الهاوثورن"، والمعروفة بـ"شیكاغو"بمدینة )Howthorne(" هاوثورن"لمصنع 

1932(1.
أّن الفكر اإلسالمي هو اآلخر اهتم ، نجداالهتمام بالموارد البشریة في الفكر التقلیديذا وعلى غرار ه

ه؛ فلقد أولت المصادر الشرعیة أهمیة من االهتمام بالعمل في حد ذاتأساسا طلق بالموارد البشریة والذي ان
اق منها، ووجوب أن واسعة بالعمل من خالل ما تم ذكره من ضرورة العمل واالجتهاد لكسب األموال واإلنف

یكون اإلنسان ُمنتجا لما في ذلك من حفظ لكرامته؛ كما تناول فقهاء المسلمین األوائل مواضیع ترتبط بالعمل 
من خالل مؤلفاتهم وما استنبطوه من أحكام وتوجیهات في هذه المصادر، إذ ال تكاد تخلوا مؤلفاتهم من 

وق والتجارة واألموال إلى جانب الصید والزراعة والعمارةالمواضیع المرتبطة بالعمل، كالبیع والعقود والس
وغیرها من مجال الحیاة االقتصادیة، وقد ُعِرفوا بألقاب تمثل حرفهم وهو ما یدل على المكانة المهمة للعمل 

.2في الفكر اإلسالمي
ه السبق في هذا كما ُیِشیر الفكر اإلسالمي كذلك إلى العدید من موضوعات الموارد البشریة، إذ كان ل

ضرورة االهتمام باختیار الموارد البشریة عند تعیینها وذلك بانتقاء األصلح من المتقدمین لشغل الوظیفة 
وٕاسناد األمر إلى من ُیمكنه تقدیم أفضل أداء، إلى جانب وضع الفرد المناسب في المكان المناسب؛ وُیِشیر 

لى ضرورة تحدید األجر ُمسبقا واالتفاق علیه بین الفكر اإلسالمي أیضا إلى األجور والحوافز، إذ یحّث ع
صاحب العمل والعاملین عنده، ویحث أیضا على وجوب السرعة في دفع األجور ألصحابها، إلى جانب أن 
یتم تقییم العمل على أساس تحدید األجر، إذ یتعین أن یكون األجر مناسبا لحجم الوظیفة ومقدار أعبائها 

كر اإلسالمي كذلك إلى اهتمامه بتدریب وتنمیة قدرات العاملین إلى جانب توفیر ومسؤولیاتها؛ كما یشیر الف
األدوات والظروف المناسبة ألداء أعمالهم؛ باإلضافة إلى إشارته لترقیة العاملین وفقا لمستوى علمهم وخبرتهم 

في المؤسسات، والتي ودرایتهم بوظائفهم؛ هذا كما أولى الفكر اإلسالمي اهتماما كبیرا بالعالقات اإلنسانیة 
تهدف أساسا إلى إشباع الحاجات المعنویة والنفسیة لهذه الموارد ومن شأنها تحفیزهم وٕاشعارهم باالنتماء، 
وذلك من خالل تحدید األخالق واألخالقیات التي یجب التحلي بها، كالتأكید على أهمیة التعاون ومساعدة 

زیز مبدأ المشاورة والتشجیع على اإلبداع والتطویر، وتحري اآلخرین، وٕاشاعة روح المودة بین العاملین، وتع

")Elton Mayo) (1880-1949(:اإلنسانیة في عتبر مؤسس مدرسة العالقات ، ویُ "الهاوثورن"، اشتهر بتجارب هو عالم نفس وعالم اجتماع أسترالي
".اإلدارة

.22:صمرجع سابق،أحمد القاضي، 1
دیسمبر 4-3جامعة قالمة، ة العمل في اإلسالم ودوره في التنمیة المستدامة، ملتقى مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، یممصطفى یاحي، ق2

.68: ، ص2012



تقييم أداء المصارف اإلسالمية لدورها االجتماعي تجاه أصحاب مصالحها: المبحث الثاني...                                                        تقويم الدور: انيالفصل الث

116

الصدق واألمانة، وضرورة العدل والمساواة بین مختلف العاملین، إلى جانب االعتراف بهم وتقدیرهم وتعمیق 
.     1تحسیسهم بالمسؤولیة

في كبیرة ةأهمیتكتسي الموارد البشریة :أهمیة وواقع الموارد البشریة في المصارف اإلسالمیة-جـ
شرعیا ومصرفیا، بشریة مؤهلة دموار ه منتتطلبوما لخصوصیة هذه المصارف ، نظرا المصارف اإلسالمیة

بغیة ضمان نجاحها وتحقیقا ألهدافها االجتماعیة واالقتصادیة التي سّطرتها؛ ولذلك ینبغي على المصارف أن 
:2تي من أهمها ما یليتختار الموارد البشریة التي تتمیز ببعض المواصفات، وال

موارد بشریة قادرة على جذب العمالء وفهم العالقة التي تربطهم مع هذه المصارف؛    -
؛رفیة بالسرعة والجودة المالئمتینموارد بشریة قادرة على تقدیم الخدمة المص-
نوعیة من الموارد البشریة القادرة على البحث عن الفرص االستثماریة المالئمة ودرایة جدواها -

وتقییمها وتنفیذها ومتابعتها في إطار ضوابطها الشرعیة؛  
. موارد بشریة ُمِلمَّة بالمعرفة الشرعیة وبأخالق وأخالقیات العمل المصرفي اإلسالمي-

مصارف اإلسالمیة ُیظهر العدید من جوانب القصور في الموارد البشریة هذا إالَّ أّن واقع العمل في ال
العاملة على مستواها، إذ تعاني هذه المصارف من قلة وجود الموارد البشریة المتخصصة في العمل 
المصرفي اإلسالمي، ولعّل من أحد أسباب ذلك هو تقصیر المصارف اإلسالمیة باالهتمام بهذا النوع من 

ولذلك ینبغي علیها زیادة اإلهتمام بها خاصة من الناحیة اإلجتماعیة، ألن ذلك سیؤدي ح، أصحاب المصال
. إلى تحفیز هذه األطراف، وهو ما سیساهم بشكل كبیر في النهوظ بالمصارف اإلسالمیة ودعم نجاحها

عملیة ُمهّمة لقیاس مستوى التزام المصارف ُیَعّد تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة 
، ونظرا لصعوبة عملیة التقییم اإلسالمیة بدورها االجتماعي تجاه أصحاب مصالحها االجتماعیة االقتصادیة

لما یتم اإلفصاح عنه من فغالبا ما ُیعتمد على مؤشرات تقییم األداء االجتماعي في القیاس الكمي، وفقا
بیانات في التقاریر السنویة لهذه المصارف تعكس مجاالت دورها االجتماعي، هذا فضال عن ما یتم 

.اإلفصاح عنه بشكل وصفي

االجتماعي، وذلك من خالل قیاس ُیعبِّر تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة عن تقییم دورها 
. مدى التزام هذه المصارف بأهدافها االجتماعیة وقدرتها على تحویلها إلى ممارسات عملیة

كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )BMCI(دراسة حالة البنك الموریتاني للتجارة الدولیة: البشریة في التأثیر على األداءدور المواردباباه ولد سیدن،1
.17-13: ص، 2010-2009العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 

. 50: ، ص2008، 6الباحث، جامعة ورقلة، الجزائر، عمجلةبین النظریة والتطبیق،: عبد الحلیم غربي، الموارد البشریة في البنوك اإلسالمیة2

أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي تقییم : المطلب الثاني

مفهوم تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة: أوال
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: تعریف األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-1
اإلسالمیة مها المصارف قدِّ على الرغم من ارتباط األداء االجتماعي بالخدمات االجتماعیة التي تُ 

لعمالئها، إال أّن األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة یتسع للعدید من المجاالت التي تمتد لتشمل مختلف 
.أصحاب مصالحها

المستدامة للمؤسسات ةاالستجابة االجتماعیُیمِكن تعریف األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة بأّنهو 
لمسؤولیتها اإلسالمیةالمصارف عن ممارسات ر تجاه مختلف أصحاب مصالحها المعنیة بذلك، فهو ُیعبِّ 

تجاه كل من المجتمع ومواردها البشریة وعمالئها، في ظل أهدافها االجتماعیة وفي حدود االجتماعیة
والُمسّطرة اختیاریا أو بموجب قانون وبما ال ُیؤثِّر على أهدافها المجاالت االجتماعیة التي ُتعَنى بها،

.االقتصادیة األساسیة
:اإلسالمیةآثار األداء االجتماعي على المصارف -2

ُتجاه األداء االجتماعي، فهناك من یرى أّنه تجسید ألخالقیات المؤسسات ظریة النّ تختلف الّرؤى
ومسیریها، وهناك من ینظر إلیه على أّنه نتیجة للعقد الموجود بین المجتمع والمؤسسات والذي أفرزه مفهوم 

االجتماعیة، وهناك من یرى أنه مزیج من القدرات اإلستراتیجیة للمؤسسات، وهناك من یرى أّنه المسؤولیة 
مورد استراتیجي والذي ُیمِكن أن ُیوفِّر للمؤسسات میزة تنافسیة مستدامة، كما أّن هناك من یرى أنه مجرد أداة 

ین، فضال عن كونه مصدرا لتحمل لخلق الّثروة ووسیلة لجذب التمویل من المانحین والمستثمرین االجتماعی
. 1المؤسسات لتكالیف ومصاریف زائدة، ما ُیؤدِّي إلى سوء استغالل الموارد المتاحة

وبالرغم من تباین وجهات النظر هذه، ُیمِكن أن نقول أّن لألداء االجتماعي آثارا مهمة على المؤسسات 
ذه المصارف بالجانب االجتماعي عامة وعلى المصارف اإلسالمیة خاصة، فهو یعكس مدى اهتمام ه

واألخالقي لممارساتها، وُیظِهر مدى تبني المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي تجاه أصحاب مصالحها 
االجتماعیة االقتصادیة، من ثم مدى مساهمتها في تحقیق التنمیة االجتماعیة وتحقیق التنمیة االقتصادیة 

ساهم في تحسین صورة هذه المصارف من جهة في ظل ما تشهده من ومنها تحقیق التنمیة الشاملة، وهو ما یُ 
شبهات وسلبیات وانتقادات، ومن جهة أخرى فهو ُیساعد في جلب عمالء جدد واستثمارات جدیدة للمصارف 
اإلسالمیة، ِمّما یعمل جنبا إلى جنب األداء المالي على تطویر هذه المصارف والمحافظة على استمراریتها 

في ظل ما تشهده المصارف اإلسالمیة من تنافسیة قویة أمام ، نتها في السوق المصرفیةتعزیز مكامع 
.المصارف التقلیدیة

:تعریف تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-3
تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة بأنه قیاس مدى استجابتها االجتماعیة تجاه ُیمكن تعریف 

أصحاب مصالحها ومقارنتها بأهدافها االجتماعیة المسطرة على ضوء ممارساتها المصرفیة، وغالبا ما یتم 

1
Ezzedine BOUSSOURA, op.cit, p.60.
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دورها التعبیر عن ذلك بمؤشرات األداء االجتماعي وكذا بالوصف النظري لمدى االلتزام بمجاالت 
.االجتماعي، في إطار المراجعة المستمرة والمنتظمة لهذا الدور ومتابعة إجراءات تطوره

:اإلسالمیةأهداف تقییم األداء االجتماعي للمصارف -4
لعّل من أبرز أهداف تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة هو الحصول على مدى استجابتها 

:والنسب بغرض إصدار األحكام، وعلى العموم ُیمِكن إیراد أهمها في النقاط التالیةاالجتماعیة باألرقام 
إظهار مدى التزام المصارف اإلسالمیة بدورها االجتماعي؛ -
قیاس مدى تحقیق المصارف اإلسالمیة ألهدافها االجتماعیة؛-
ا أو ضعیفا أو منعدما تحدید مستوى التزام المصارف اإلسالمیة بدورها االجتماعي إذا كان قوی-

وذلك باالعتماد على مؤشرات خاصة؛   
إبراز تطور مجاالت ومؤشرات األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة؛   -
استنتاج أوجه التفوق والتقصیر في مجاالت ومؤشرات أداء المصارف اإلسالمیة لدورها -

. االجتماعي وهو ما ُیؤدِّي آلیا إلى عملیة التقویم

تعتمد غالبیة أسالیب تقییم أداء المصارف اإلسالمیة على مؤشرات تقییم األداء، وذلك للتعبیر الكمي 
ومنها االقتصادیة، فضال عن مدى التزام المصارف اإلسالمیة بمختلف أدوارها االجتماعیة والبیئیة والمالیة 

.عن االعتماد على التقییم الوصفي للمجاالت المختلفة لدورها االجتماعي
:تعریف مؤشرات تقییم األداء-1

المقیاس الكمِّي للتحقیق الفعلي للنتائج، وُیمكن إلى)Indicateur/ Indicator(یر مصطلح المؤشرشِ یُ 
تعریف مؤشرات تقییم األداء عموما على أنها أدوات ُتعبِّر عن مدى تحقیق األهداف المسطرة والنتائج 

.    المرغوبة في ظل الموارد المتاحة
:مؤشرات تقییم األداءخصائص -2

، وذلك نظرا للخصائص التي تتمتع بها هذه تقییم األداءُیسهِّل من عملیة مؤشرات الاالعتماد على إنّ 
:1المؤشرات والتي تظهر في ما یلي

تقدم المؤشرات معلومات تعكس بدقة األداء المدروس والنتیجة المرغوب الوصول إلیها؛-
تتمیز هذه المؤشرات بالوضوح وسهولة الفهم وقابلیة القیاس، فهي تحمل قیمة معینة؛-
ؤشرات بإجراء المقارنة في األداء؛تسمح هذه الم-

130-129: في الصفحةاالختالف بینه وبین عملیة التقییمالتقویم وأوجه سنتطرق إلى مفهوم عملیة .
ة، الجزائر، عادل عیشي، تقییم األداء المالي للمؤسسة االقتصادیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة بسكر 1

.5: ، ص2004

التعریف بمؤشرات تقییم األداء في المصارف اإلسالمیة: ثانیا
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تعكس هذه المؤشرات األهداف المرغوب دراستها، لذلك ُیفضَّل االختیار الدقیق والُمحدَّد لها؛-
.تساعد هذه المؤشرات على توفیر معلومات أساسیة في األداء تسمح باتخاذ القرارات المناسبة-

:اإلسالمیةاألداء في المصارفتقییم تطور مؤشرات -3
ُتعّد مؤشرات األداء امتدادا لوظیفة الرقابة المالیة، والتي تتعلق بمدى تحقیق األهداف المرغوبة فیها 
وحسن استخدام الموارد المتاحة في تحقیق هذه األهداف، وقد تطور االهتمام بمؤشرات تقییم األداء في 

.عامةالمصارف تبعا لتزاید اهتمام الباحثین بمجال المصارف 
فمع االهتمام بحقوق المساهمین والتركیز على األداء المالي واالقتصادي فقط، ظهرت اإلیرادات 
كمؤشر مهم في تقییم األداء أین تم اعتبار األرباح مقیاسا مهما في األداء، ومع تزاید االنتقادات لهذا المؤشر 

ى األصول ومعدل العائد على حقوق نتیجة لعدم مراعاته لألصول، ظهرت مؤشرات أخرى كمعدل العائد عل
وغیرها من المؤشرات األخرى، والتي شكلت فیما بعد ما ُیسّمى بالمؤشرات المالیة أو النسب المالیة الملكیة

المعتمدة في التحلیل المالي لمختلف المؤسسات االقتصادیة، والتي یتم االعتماد علیها كذلك على مستوى 
ف اإلسالمیة، مع االستغناء عن تلك النسب التي ال تتوافق مع طبیعة عمل المصارف التقلیدیة وكذا المصار 

المصارف اإلسالمیة؛ ومع تزاید االنتقادات التي طالت هذه المؤشرات برزت توجهات جدیدة أشارت إلى 
ضرورة إیجاد مؤشرات أخرى، إذ قامت بعض المؤسسات األمریكیة المختصة في مجال االستشارات المالیة 

.1ومؤشرات طریقة القیمة المضافة)CAMELS(ج لمؤشرات جدیدة، ولعل من أهمها مؤشرات طریقة بالتروی
الوضعیة المالیة للمصارف مع معرفة درجة تصنیفها، وهي بتحلیل)CAMELS(حیث تهتم طریقة 

، ومؤشر )Aseet Quality(، ومؤشر جودة األصول )Capital Adequacy(تشمل مؤشر كفایة رأس المال 
، ومؤشر درجة )Earning Management(إدارة الربحیة مؤشرو )Management Quality(جودة اإلدارة 

. Sensitivity to Market Risk(2(، ومؤشر الحساسیة اتجاه مخاطر السوق )Liquidity Position(السیولة 
Shariaa(وهنا تجدر اإلشارة إلى أّن هناك من الباحثین من یضیف مؤشر السالمة الشرعیة 

Compliant (في تقییم أداء المصارف اإلسالمیة، على اعتبار أنه ما ُیمیزها عن المصارف التقلیدیة.
مردودیة أما طریقة القیمة المضافة، فهي ترتكز أساسا على أّن المؤسسات تنتج قیمة مضافة إذا كانت

أموالها المستثمرة أكبر من تكلفة مصادر التمویل المستخدمة، ویعتمد في التقییم وفقها على طریقتین؛ حیث 
ُیعتمد في الطریقة األولى على مؤشر التدفقات النقدیة، بینما یعتمد في الطریقة الثانیة على مؤشر القیمة 

Economic Value Added(االقتصادیة المضافة  : (EVA)( ومؤشر القیمة السوقیة المضافة ،)Market

Value Added : (MVA)(3.

" في رأس المال وعالوة إصدار األسهم واالحتیاطات واألرباح غیر الموزعةملكیة المصارف اإلسالمیةتتمثل حقوق ."
. 163-162: ، مرجع سابق، صإبراهیم عبادة1
.73: مرجع سابق، ص،دراسة تطبیقیة مقارنة: الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة، شوقي بورقبة2
.96: المرجع السابق، ص3
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هذا ومع ظهور مفهوم المسؤولیة االجتماعیة والتنمیة المستدامة وأصحاب المصالح والتوجه نحو األداء 
وهي تعتمد تسمى بالمؤشرات غیر المالیة،، ظهرت الحاجة إلى مؤشرات خاصة البیئياالجتماعي واألداء

.معظم أسالیب تقییم األداء االجتماعي وأسالیب تقییم األداء البیئيعلیها 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن ظهور الحدیث عن أهمیة مؤشرات األداء االجتماعي كان منذ أوائل سنوات 
العشرینات من القرن العشرین، أین شجعت استجابة المؤسسات للمعاییر االجتماعیة في ممارساتها 

ضرورة وضع القواعد القانونیة، للتحقق من وفاء المؤسسات بدورها االجتماعي في إطار االقتصادیة إلى
.1مفهوم المسؤولیة االجتماعیة

:األداء في المصارف اإلسالمیةتقییم أهداف مؤشرات -4
تسمح مؤشرات تقییم األداء بتشخیص وضعیة أداء ومجاالت األدوار المختلفة للمصارف اإلسالمیة، 

:2إظهار أهم أهدافها فیما یليوُیمِكن 
تطویر أداء المصارف اإلسالمیة وتحسین مجاالت أدوارها االجتماعیة والبیئیة والمالیة ومنها -

االقتصادیة ككّل، وذلك من خالل ضمان تحقیق أهدافها التي ُأنِشأت من أجلها هذه المصارف، وكذا ضمان 
اب التي تحول دون تحقیق هذه األهداف، من ثم العمل استخدام مختلف الموارد المتاحة، مع تشخیص األسب

على عملیة التقویم، إلى جانب التحقق من السالمة الشرعیة لممارساتها المصرفیة؛
الوقوف على مدى تحقیق المصارف اإلسالمیة ألهدافها الُمسطَّرة؛-
تحدید مدى فعالیة وكفاءة أداء المصارف اإلسالمیة مع تحدید أخطاء أدائه، ما ُیؤدِّي إلى -

.البحث عن أسبابها والعمل على تفادیها مستقبال

غالبا ما ُیعتمد في تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة على أسلوب أصحاب المصالح، وذلك 
من خالل تحدید مجاالت الدور االجتماعي تجاه أصحاب مصالحها المعنیة، ووضع مؤشرات تقییم األداء 

. االجتماعي المناسبة لذلك
:لمجتمعمجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه ا-1

تماعي تجاه المجتمع من خالل تبنیها لمجاالت تخدم یتجسد أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االج
مجاالت عامة والتي ُیمكن أن یكون للمصارف اإلسالمیة دورا فیها كما أشار إلیها سواء كانت مختلف فئاته،

التقلیدیة والمؤسسات األخرى، أو مجاالت خاصة بعض الباحثون، وعلى غرار ما تقوم به بعض المصارف
.ُتجسِّد خصوصیة عمل هذه المصارف

.161: مرجع سابق، صوهیبة مقدم، 1
.166-165: ، مرجع سابق، صإبراهیم عبادة2

داء االجتماعي للمصارف اإلسالمیةاألتقییم مؤشرات مجاالت الدور االجتماعي و : ثالثا
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:1ن إظهار أبرز هذه المجاالت العامة والخاصة فیما یليمكِ وعلى العموم، یُ 
المساهمة في توفیر الحاجات األساسیة للمجتمع حسب سلم األولویات، ومراعاة ذلك عند -

أو استراد سلع معینة؛/إنتاج و
االهتمام بتحقیق التوازن في تمویل القطاعات االقتصادیة؛-
المساهمة في التخفیف من المشكالت االجتماعیة كالفقر والبطالة بتوفیر فرص العمل؛-
العمل على تنمیة المناطق الجغرافیة التي تتواجد فیها خاصة منها المناطق الریفیة؛-
لك من خالل تشجیع الُمّدخرات الصغیرة لُتسهم في تنمیة الوعي االدخاري ألفراد المجتمع، وذ-

توفیر رؤوس األموال الّالزمة للنشاط االجتماعي واالقتصادي، وكذا تنظیم المدخرات الكبیرة في المجاالت 
المفیدة للمجتمع اقتصادیا واجتماعیا، مع تشجیع صغار المودعین لفتح حسابات االستثمار، إضافة إلى 

ر، مع إنشاء فروع للمصارف اإلسالمیة في یسّ بالمجتمع بتوفیر التمویل المناسب والمُ توسیع قاعدة المنتجین 
المناطق الجغرافیة الفقیرة؛

االهتمام بالتمویل المصغر سواء لألفراد أو المؤسسات الصغیرة والمصغرة؛-
تفعیل أسلوب منح القروض الحسنة وبیان األغراض التي ُتمنح من أجلها؛-
االهتمام بتحصیل وٕانفاق الزكاة؛-
قبول أموال التبرعات والصدقات وتسهیل وصولها لمستحقیها؛-
التعلیمیة ومؤسسات الرعایة ة ولعّل من أهمها تدعیم المؤسسات القیام باألعمال الخیری-

ت الخاصة الصحیة والمؤسسات التي تقوم باألنشطة الثقافیة، إلى جانب المساهمة في رعایة ذوي االحتیاجا
واألطفال والمسنین، والمساهمة في توفیر الوجبات الغذائیة لغیر القادرین من الفقراء والمساكین وغیرها من 

األنشطة االجتماعیة؛
تشجیع الوقف واالهتمام به وتنمیة أمواله بما یعود بالنفع على األجیال الحالیة والمستقبلیة؛-
الفائدة عن التعامل بمتنعینشغیل في أیدي المجذب األموال التي كانت محبوسة عن الت-

المصارف ألموالهم هذه أو الذین یشكون في استغالل ،القائمةالتقلیدیة مع مجموعة من المصارف الربویة
مما یؤدي إلى حجبها واكتنازها بما ال یفید المجتمع؛،مقابل سعر فائدة منخفض ال یعكس قیمتها

القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، والتي من فوائدها التمویل صیغتقدیم مجموعة من -
والعمل على تحریك الثروة وتداولها وٕاعادة توزیعها، إلى جانب لالعمل على تصحیح وظیفة رأس الما

تخلیص المجتمع من المعامالت القائمة على الفائدة الربویة؛ 

الد خ؛ 54-53: ، مرجع سابق، صعبد الحمید المغربي، المسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیة؛ 109-108:سابق، ص، مرجع عیاشمحمد: راجع1
. 5: محمد حفیظ، مرجع سابق، ص؛ 29-28: حبیب، مرجع سابق، ص
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ل إصدار الكتب والمراجع المساهمة في نشر الوعي الثقافي المصرفي اإلسالمي وذلك من خال-
وكذا إقامة الندوات والمؤتمرات، باإلضافة إلى االهتمام بالدور اإلعالمي، مع والنشرات المصرفیة المفیدة 

.زیادة فتح الحسابات المصرفیةوفروعها، و التوسع في إنشاء المصارف اإلسالمیة
:مؤشرات تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه المجتمع-2

تتنوع مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه المجتمع ما بین المجاالت القابلة للقیاس 
والمجاالت القابلة للوصف، وهو ما ُیؤدِّي إلى عدم إمكانیة تقییم مدى االستجابة االجتماعیة للمصارف 
اإلسالمیة بواسطة مؤشرات التقییم لجمیع مجاالتها تجاه المجتمع، وسیتضح ذلك بشكل أفضل على مستوى 

.الجانب التطبیقي للدراسة
والتي ،مؤشرات تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه المجتمعولذلك، سنكتفي هنا بإیراد 

مع استنتاجنا لمؤشرات أخرى حسب مجاالت نسب مالیة كما وردت في بعض المراجع،في شكلتظهر 
.)هـ، و(الدور االجتماعي لهذه المصارف تجاه المجتمع القابلة للتقییم، وهو الحال بالنسبة للمؤشرات 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن هذه المؤشرات تعكس األهداف االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة تجاه 
أساسا بهدف المصارف اإلسالمیة في محاربة الفقر وتحقیق العدالة المجتمع القابلة للقیاس، والتي تتعلق 

.االجتماعیة وكذا هدف هذه المصارف في تخلیص المجتمع من التعامل مع المصارف التقلیدیة
:فیما یليهذه المؤشرات هذا، وُیمِكن إظهار أهم 

القروض الحسنة من أهم عدّ تُ : القروض الحسنةفي اإلسالمیةرفامساهمات المصمؤشر -أ
ُیقاس هذا التي تعكس دور المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي في ظل ممارساتها المصرفیة؛ و المجاالت 

ة من قبل المصارف اإلسالمیة على حقوق الملكیة، وهو المؤشر من خالل قسمة القروض الحسنة الممنوح
.1یعكس مدى مساهمة هذه المصارف في منح القروض الحسنة
:وتتمثل العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

ر من خالل قسمة الزكاة قاس هذا المؤشِّ یُ :في الزكاةاإلسالمیةرفامؤشر مساهمات المص-ب
باالعتماد على ما یتم نشره في التقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة ة، وذلكالمستحقة على حقوق الملكی

لبیانات مقدار الزكاة المستحقة، وُیعبِّر هذا المؤشر عن نسبة ما ُیستَحقُّ من الزكاة على المصارف 
. 2اإلسالمیة، وهو یعكس الدور الذي تؤدیه هذه المصارف في مجال حجم الزكاة المدفوعة

 دیوان الرقابة المالیة : الدور االجتماعي تجاه المجتمع، وتم استنتاج طریقة احتسابها من دراسةوفقا ألهداف ومجاالتهذه المؤشرات تم استنتاج
].07/07/2014: لوحظ في[، m.iq-raqaba-www.d:االتحادي للعراق، مؤشرات تقویم أداء المصارف والمصارف التجاریة، في الموقع اإللكتروني

.205-204: ، مرجع سابق، صإبراهیم عبادة1
.203: المرجع السابق، ص2

حقوق الملكیة/ القروض الحسنة الممنوحة= القروض الحسنةمساهمات المصارف اإلسالمیة في مؤشر 
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:القة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یليوُیمِكن توضیح الع

هذا، وتختلف مسألة إخراج الزكاة من قبل إدارة المصارف اإلسالمیة باختالف سیاساتها المعتمدة؛ 
المصارف اإلسالمیة إلى وجود اختالف في هذا المجال حیث ُتشیر الدراسات المهتمة بإدارة أموال الزكاة في 

وعدم إتباعها ألسلوب موحد، فهناك من المصارف ما تكتفي بتوزیع زكاة أموال مساهمیها، وهناك من 
المصارف ما تقتطع زكاة أموال مساهمیها إلى جانب اقتطاعها لزكاة عوائد مودعیها، كما أّن هناك من 

یة تفویضها في اقتطاع الزكاة، إلى جانب مساهمة بعض المصارف المصارف ما تترك لمودعیها حر 
؛ وهو ما یتیح إمكانیة االعتماد على مؤشرات أخرى 1...اإلسالمیة في جمع الزكاة ممن یرغب في أدائها

لتقییم مدى اهتمام المصارف اإلسالمیة بالزكاة، وذلك من خالل مؤشر تطور حجم أموال الزكاة المدارة من 
.2مصارف، إلى جانب مؤشر تطور حجم الزكاة المدفوعة من قبل هذه المصارف كذلكقبل هذه ال
المؤشرایتم الحصول على هذ: الصدقات والتبرعاتفي اإلسالمیةرفامساهمات المصمؤشر -جـ

الصدقات والتبرعات التي ُتساِهم بها المصارف اإلسالمیة على حقوق الملكیة، ویعني هذا قسمةطریقن ع
وُتكمِّل عن المؤشر حجم مخصصات المصارف اإلسالمیة من أموالها للتبرعات والصدقات التي تمنحها،

لمصارف في مجال طریقها باقي المساعدات التي لم تغطِّها بتوزیع الزكاة، فهو یعكس الدور الذي تؤدیه هذه ا
. 3المساعدات االجتماعیة واإلنسانیة

:   وتبرز العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

قسمة الحصول على هذا المؤشر من خاللیتم : الوقففي اإلسالمیةرفامساهمات المصمؤشر -د
األموال المخصصة للوقف على حقوق الملكیة، وُیعبِّر هذا المؤشر على حجم مخصصات المصارف 
اإلسالمیة من أموالها لتوجیهها نحو الوقف، وهو ما یعكس من جانٍب الدور الذي ُتؤدِّیه هذه المصارف في 

. مجال إدارة أموال الوقف
:خاصة بحساب هذا المؤشر فیما یليوتظهر العالقة ال

عبد الحلیم غربي، : ، نقال عن344:، ص2000، 1وكیف؟، دار المكتبي، سوریة، طلماذا؟: غسان قلعاوي، المصارف اإلسالمیة ضرورة عصریة1
.332: ، مرجع سابق، صالمحاسبیةعلى ضوء تجربتها المصرفیة و :استخدامات األموال في بنوك المشاركةمصادر و 

.119: مرجع سابق، صالمحاسبیة، على ضوء تجربتها المصرفیة و : خدامات األموال في بنوك المشاركةاستمصادر و ، عبد الحلیم غربي2
.204: المرجع السابق، ص3

حقوق الملكیة/ الزكاة المستحقة= مساهمات المصارف اإلسالمیة في الزكاةمؤشر 

حقوق الملكیة/ األموال المخصصة للوقف= الوقفمساهمات المصارف اإلسالمیة في مؤشر 

حقوق الملكیة/ الصدقات والتبرعاتأموال= الصدقات والتبرعاتمساهمات المصارف اإلسالمیة في مؤشر 
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مصادر األموال الوقفیة في المصارف اإلسالمیة تتكون من أموال هذه وتجدر اإلشارة هنا إلى أنّ 
لذلك یمكن أیضا االعتماد على مؤشر آخر ،1المصارف إلى جانب قبول األموال الموقوفة من قبل األفراد

خاص بتطور حجم أموال الوقف المدارة من قبل هذه المصارف، إلى جانب مؤشر تطور حجم أموال الوقف 
المخصصة من أموال هذه المصارف، مع اإلشارة إلى أّن مساهمات المصارف اإلسالمیة في الوقف هو 

.اقتراح لم ُتوِله هذه المصارف اهتماما كبیرا
ن قیاس هذا المؤشر مكِ یُ : تنمیة الوعي االدخاريفي اإلسالمیةرفامساهمات المصمؤشر تطور -هـ

الفرق بین حسابات التوفیر للسنة الحالیة والسنة السابقة على حسابات التوفیر للسنة من خالل قسمة
وهو ما یعبِّر عن دور هذه ، ةعن كل سنالحسابات االدخاریةوُیعبِّر هذا المؤشر عن نسبة تطور ، السابقة

. المصارف في زیادة الوعي االدخاري لهذه المصارف
:وُیمِكن توضیح العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

المؤشر هذاقیاس ُیمكن: مؤشر تطور االعتماد على صیغ التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة- و
من خالل قسمة الفرق بین حجم صیغ التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة المعتمدة في السنة الحالیة 

ي السنة السابقة، ویعبر هذا والسنة السابقة، على حجم صیغ التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة المعتمدة ف
.المؤشر عن نسبة تطور االعتماد على صیغ التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة عن كل سنة

:وتتمثل العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

قسمة إجمالي قاس هذا المؤشر من خالل یُ : اإلنفاق على الدور االجتماعي تجاه المجتمعمؤشر -ز
ُیمثِّل هذا ؛ و 2تكالیف الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع على إجمالي التكالیف العامة للمصارف اإلسالمیة

مدى اهتمام المصارف اإلسالمیة بخدمة مجتمعاتها، من حیث االهتمام باإلنفاق على مختلف المؤشر
مجاالت الدور االجتماعي لهذه المصارف تجاه المجتمع، خاصة ما یتعلق بالزكاة والوقف والصدقات 

.  والتبرعات والقروض الحسنة
:المؤشر فیما یليوُیمِكن توضیح العالقة الخاصة بحساب هذا 

استخدامات األموال مصادر و عبد الحلیم غربي، : ، نقال عن139-138: ، ص2000، 2عف النامي، مجلة دراسات اقتصادیة،محمد بوجالل، نظریة الوق1
.329: على ضوء تجربتها المصرفیة والمحاسبیة، مرجع سابق، ص:في بنوك المشاركة

حسابات التوفیر الغیر مخصصة لالستثمار في حساب هذا المؤشریمكن إضافة.
]. 10/2014/ 23:لوحظ في[، www.iefpedia.com: في الموقع اإللكتروني،7:تقییم أداء المصرف اإلسالمي، صحسین شحاتة، اإلطار العام لمعاییر 2

حسابات التوفیر / )حسابات التوفیر للسنة السابقة-حسابات التوفیر للسنة الحالیة (= تطور حسابات التوفیرمؤشر 
للسنة السابقة

حجم التمویل -حجم التمویل بصیغ المشاركة للسنة الحالیة (= التمویل بالمشاركةصیغتطور االعتماد على مؤشر 
بصیغ المشاركة للسنة السابقةحجم التمویل/ )بصیغ المشاركة للسنة السابقة
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یتم الحصول على هذا المؤشر : للمصارف اإلسالمیةحصة المجتمع من الدور االجتماعيمؤشر -حـ
الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع، على إجمالي تكالیف األداء االجتماعي من خالل قسمة إجمالي تكالیف 

مدى مساهمة المصارف اإلسالمیة هذا المؤشر عن رعبِّ یُ تجاه أصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة، و 
بالنسبة إلجمالي إنفاقاته على أصحاب اإلنفاق على بعض مجاالت دوره االجتماعي تجاه المجتمع،في 

، فهو یعكس الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه بشكل عامالح المعنیة بدوره االجتماعي المص
المجتمع ومدى اهتمامها بهذه الفئة من أصحاب المصالح بالمقارنة مع باقي أصحاب المصالح االجتماعیة 

. االقتصادیة
:   وتبرز العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

:للمصارف اإلسالمیة تجاه العمالءالدور االجتماعي مجاالت -2
، على مكن أن تؤدي دورا اجتماعیا مهما تجاه عمالئهااإلسالمیة یُ المصارفیشیر الباحثون إلى أن 

اعتبار أّن هذه المصارف نجحت في استقطاب العدید من العمالء الممتنعین عن التعامل مع المصارف 
التقلیدیة، وعلى اعتبار أّن هذه المصارف بإمكانها زیادة استقطاب عمالء آخرین وخلق الوالء عندهم من 

ل تفعیل دورها االجتماعي تجاههم، باالهتمام بمجموعة من المجاالت العامة والمجاالت والخاّصة لهذا خال
:1الدور، ولعّل من أهمها ما یلي

تیسیر سیاسات وٕاجراءات تقدیم الخدمات لعمالئها؛-
بث الثقة عند العمالء في تصمیم وتكوین وجودة الخدمات المقدمة؛-
تقدیم الخدمة في الوقت والمكان المناسب لهم؛-
القیام بالدراسات التسویقیة لتحدید احتیاجات العمالء؛-
العمل على تحقیق رضا المودعین من العائد المحقق؛  -
االهتمام بشكاوي العمالء والرد علیها وٕاعالنها؛-
االهتمام بمقترحات وآراء العمالء؛-
عامل مع العمالء؛االلتزام بأخالقیات الت-
الحفاظ على شرعیة وسالمة الخدمات المصرفیة المقدمة للعمالء؛-

خالد حبیب، ؛ 53: ، مرجع سابق، صعبد الحمید المغربي، المسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیة؛108: محمد عیاش، مرجع سابق، ص:راجع1
.24-23:صمرجع سابق،أحمد القاضي، ؛28: مرجع سابق، ص

إجمالي /إجمالي تكالیف الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع = تجاه المجتمعاإلنفاق على الدور االجتماعيمؤشر 
التكالیف العامة

تكالیف الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع إجمالي= الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةحصة المجتمع من مؤشر 
إجمالي تكالیف الخدمات االجتماعیة تجاه أصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة/
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ز برِ شرح وتوضیح شروط التعامل مع المصارف اإلسالمیة وتحدید العوائد بوضوح، وهو ما یُ -
أهمیة التزامها بالحوكمة في هذا المجال؛

شرح الخدمات المصرفیة للمصارف اإلسالمیة والقیام ببرامج إعالمیة ُتعرِّف العمالء بها؛-
. إبراز المنافع الخاصة في التعامل مع المصارف اإلسالمیة-

:االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه العمالءداءمؤشرات تقییم األ-3
مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه العمالء كذلك ما بین المجاالت القابلة تتباین

ؤدِّي أیضا إلى عدم قابلیة تقییم مدى االستجابة ، ما یُ للقیاس الوصفيوالمجاالت القابلة الكمي للقیاس 
.ئهالجمیع مجاالتها تجاه عمالالتقییماالجتماعیة للمصارف اإلسالمیة بواسطة مؤشرات 

نجد القابلة للوصف، عمالئها وكمثال على أهم مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه 
اهتمام المصارف و في تقدیم الخدمة في الوقت المناسب والمكان المناسب، ةمساهمة المصارف اإلسالمی

.ما لها من دور في تعزیز الثقة لدى العمالءاإلسالمیة بالحوكمة لِ 
إلى جانب السالمة الشرعیة للخدمات التي تقدمها هذه المصارف، والذي یعكس مدى مساهمة 

؛ حیث یرتبط ذلك وسالمة الخدمات المصرفیة المقدمة للعمالءالمصارف اإلسالمیة في الحفاظ على شرعیة 
للفتاوى الصادرة منها، بشكل رئیس بتقییم هیئات الرقابة الشرعیة، وُیعتمد في ذلك على المشروعیة الحقیقیة 

فال ینبغي أن تكون من الحیل لتسهیل عمل المصارف اإلسالمیة، وُیعتمد كذلك على كلفة المعامالت على 
مستواها إذ ال یجب أن تكون الفتاوى ذات تكلفة عالیة، كما ُیعتمد على قبول فتاوى الهیئات لدى العمالء 

قارنة بین المنتجات التقلیدیة والمنتجات اإلسالمیة، وُیعتمد خاصة والمجتمع عامة، والذي غالبا ما یحاول الم
أیضا على األجر عن الفتوى واالستقاللیة إذ یجب أن یكون أجر المفتي من هیئة مستقلة عن المصارف 

.1اإلسالمیة، باإلضافة إلى مصداقیة هذه الهیئات والتي تظهر في سمعتها الطیبة لدى العمالء وكذا المجتمع
كذلك تقییم السالمة الشرعیة من خالل عدد الصیغ المشبوهة التي تتعامل بها هذه هذا ویمكن

. ؛ وغیرها من المجاالت األخرى2المصارف والتي لم تحظ على اتفاق فقهي
عملسنفالعمالء،تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه أما بخصوص المؤشرات الخاصة ب

القابلة و ئهاوفقا لمجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه عمالاستنتاجنا لمؤشرات على هنا 
، كما سنعتمد كذلك في استنتاجنا لهذه المؤشرات على إسقاط )ب، أ(وهو الحال بالنسبة للمؤشرین للتقییم

هل : فیق المصري، اختبار الفتاوى المالیة؛ ر 95:دراسة تطبیقیة مقارنة، مرجع سابق، ص: شوقي بورقبة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة: راجع1
، 2007مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، المشكلة في الفتوى أم في التطبیق؟، حوار األربعاء،

.24-19: ص
.207: عبادة، مرجع سابق، صإبراهیم2
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الدراسات الخاصة بمؤشرات تقییم األداء االجتماعي للمؤسسات االقتصادیة على المصارف اإلسالمیة وهو 
.)هـ، و(والمؤشرین،)، دـج(الحال بالنسبة للمؤشرین 

هذه المؤشرات تعكس بشكل رئیس األهداف االجتماعیة للمصارف وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن 
لة للقیاس، والتي تتعلق بهدف المصارف اإلسالمیة في تحقیق رضا العمالء اإلسالمیة تجاه العمالء القاب

تقدیم الخدمات المصرفیة واالهتمام بأسالیب تحقیق تیسیروكسب والئهم وبث الثقة لدیهم، وذلك من خالل 
.  االهتمام بشكاوي العمالءإلى جانببمشروعیة الخدمات المقدمةوكذا االهتمام رضاهم في ذلك،

:إبراز أهم هذه المؤشرات فیما یليوعلى العموم ُیمِكن 
أصحاب الحسابات الجاریة وحسابات االستثمار وحسابات (تطور الحسابات المصرفیة مؤشر -أ
الحالیة المصرفیة للسنة إجمالي الحساباتاس هذا المؤشِّر من خالل قسمة الفرق بین یقن مكِ یُ :)التوفیر

وذلك باالعتماد على ما یتم نشره في ، لسنة السابقةالحسابات المصرفیة في اإجمالي والسنة السابقة على 
، وُیعبِّر هذا المؤشر عن نسبة تطور حساباتها المصرفیةالتقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة لبیانات 
تزاید إقبال العمالء على هذه یعكس ما ، وهو ةكل سنالحسابات المصرفیة للمصارف اإلسالمیة في

ارف والذي یعني حصول العمالء على منافع خاصة من تعاملها مع هذه المصارف، وذلك قد یرجع المص
إلى ثقتهم في هذه المصارف باعتبارها مصارف إسالمیة ذات خدمات مشروعة، كما قد تكون بسبب رضا 

...المستثمرین عن العوائد المالیة المحققة لهم
:یما یليوتتمثل العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر ف

یمكن الحصول على هذا المؤشِّر من خالل قسمة الفرق بین حجم :تطور صیغ التمویلمؤشر -ب
الحالیة والسنة السابقة، على إجمالي حجم صیغ التمویل الممنوحة في السنة الممنوحة للسنة صیغ التمویل

وذلك باالعتماد على ما یتم نشره ، كما یمكن كذلك تخصیص كل صیغة بمؤشر تطورها الخاص بها، السابقة
تطور صیغ، وُیعبِّر هذا المؤشر عن نسبة صیغ التمویلفي التقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة لبیانات 
تزاید إقبال المتعاملین مع هذه یعكس ما ، وهو ةكل سنالتمویل المستعملة في المصارف اإلسالمیة في

المصارف، والذي یعني حصول العمالء على منافع خاصة من تعامالتها مع هذه المصارف كذلك، والتي قد 
وعة، كما قد تكون ترجع أیضا إلى ثقتها في هذه المصارف باعتبارها مصارف إسالمیة ذات خدمات مشر 

...كذلك بسبب رضا المتعاملین عن الخدمات المقدمة من هذه المصارف

 99: ، صمرجع سابقسامر قنطقجي، فقه المحاسبة االجتماعیة، :دراسةتم استنتاجها من.
 دراسة حالة تطبیقیة لقیاس وتقییم المسؤولیة االجتماعیة : المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في مصر، فؤاد عیسى: دراسةتم استنتاجها من

]. 10/2012/ 07:لوحظ في[، www.iefpedia.com:في الموقع اإللكتروني، 41: للشركات، ص

) الحسابات المصرفیة للسنة السابقة-الحسابات المصرفیة للسنة الحالیة (= تطور الحسابات المصرفیةمؤشر 
الحسابات المصرفیة للسنة السابقة/
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:وُیمِكن توضیح العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

ُیقاس هذا المؤشر من خالل قسمة :مؤشر اإلنفاق على تحسین الخدمات الموجهة للعمالء-جـ
وُیعبِّر هذا المؤشر عن مدى مساهمة المصارف العامة؛تكالیف التكالیف تحسین الخدمات على إجمالي 

ا خاصة من خالل األبحاث التي تقوم بها، إذ المقدمة لعمالئهاخدماتهتطویراإلسالمیة في اإلنفاق على 
.   كلما زاد دور المصارف اإلسالمیة في بذل جهود لتحسین وتطویر خدماتها، كلما استفاد العمالء من ذلك

:  وتبرز العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

ُیحَسب هذا المؤشر من خالل قسمة تكالیف تحسین :تحسین الخدماتعمیل من كل حصةمؤشر -د
وُیمثِّل هذا المؤشر حصة كل عمیل من تكالیف إنفاق المصارف على إجمالي عدد العمالء؛جودة الخدمات

.  اإلسالمیة على تطویر الخدمات المقدمة لعمالئها
:وتتمثل العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

عدد قسمة باس هذا المؤشر ُیق:المصارف اإلسالمیة في الرد على استفسارات العمالءدور مؤشر -هـ
المقدمة من قبل العمالء، االستفسارات التي عالجتها المصارف اإلسالمیة على إجمالي عدد االستفسارات

.ویعكس هذا المؤشر دور المصارف اإلسالمیة في اهتمامها واستجابتها الستفسارات عمالئها
:العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یليظهروت

ن الحصول على هذا المؤشر من خاللمكِ یُ :اإلنفاق على الدور االجتماعي تجاه العمالءمؤشر - و
قسمة إجمالي تكالیف الخدمات االجتماعیة أو تكالیف األداء االجتماعي تجاه العمالء على إجمالي التكالیف 

عن مقدار ما تتحمله المصارف اإلسالمیة سنویا مقابل هذا المؤشروُیعبِّر ، العامة للمصارف اإلسالمیة
.تجاه عمالئها، وهو ما یساعدها في زیادة والء وثقة العمالء لهذه المصارفوضمان جودتها دعمها لخدماتها

:بحساب هذا المؤشر فیما یليةالخاصة وُیمِكن توضیح العالق

حجم صیغ / )حجم صیغ التمویل للسنة السابقة-حجم صیغ التمویل للسنة الحالیة (= تطور صیغ التمویلمؤشر 
التمویل للسنة السابقة

العامةتكالیف الإجمالي / جودة الخدماتتكالیف تحسین = للعمالءةالموجهاإلنفاق على تحسین الخدمات مؤشر 

عدد العمالءإجمالي / تكالیف تحسین جودة الخدمات=تحسین الخدماتعمیل من كل مؤشر حصة 

عدد االستفسارات التي عالجتها المصارف اإلسالمیة =دور المصارف اإلسالمیة في الرد على استفسارات العمالءمؤشر 
إجمالي عدد االستفسارات المقدمة من قبل العمالء/
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یتم الحصول على هذا المؤشر : حصة العمالء من الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةمؤشر -ز
من خالل قسمة إجمالي تكالیف الخدمات االجتماعیة تجاه العمالء، على إجمالي تكالیف الخدمات 

مدى مساهمة المصارف هذا المؤشر عن رعبِّ یُ االجتماعیة تجاه أصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة، و 
بالنسبة إلجمالي إنفاقاته على أصحاب اإلنفاق على مجاالت دوره االجتماعي تجاه العمالء،في اإلسالمیة 

، فهو یعكس الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه عامالمصالح المعنیة بدوره االجتماعي بشكل 
بالمقارنة مع باقي أصحاب المصالح االجتماعیة العمالء ومدى اهتمامها بهذه الفئة من أصحاب المصالح، 

. االقتصادیة
:   وتبرز العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

:للمصارف اإلسالمیة تجاه الموارد البشریةالدور االجتماعي مجاالت -5
االستثمار في الرأس مال البشري االستثمار الحقیقي الذي یعود بالنفع على أي نوع من المؤسسات عدّ یُ 

المالیة، ما یدفع إلى ضرورة االهتمام بهذه الموارد على مستوى المصارف سواء االقتصادیة منها أو
اإلسالمیة، بما یسمح بتكوین موارد بشریة مؤهلة ومتخصصة للعمل في هذه المصارف التي لها خصوصیتها 
في العمل، وقد یكون تفعیل مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه هذه الموارد من بین 

.یب التي تؤدي وتتیح تحقیق ذلكاألسال
اإلسالمیة تجاه للمصارف والخاصة مجاالت الدور االجتماعي العامة وعلى العموم ُیمِكن إبراز أهم 

:1البشریة، فیما یليهاموارد
االهتمام بأنظمة األجور؛-
وضع وتطویر أنظمة الحوافز والمكافآت؛ -
؛...السنأو /وتمییز الجنس والموارد البشریة دون إجراءات تعیین وٕادارة العدالة في -
إتاحة فرصة امتالك أسهم بالمصارف وذلك عند إجراء التوسعات لهذه المصارف؛-
؛...توفیر بیئة عمل مالئمة من حیث التجهیزات والمعدات-
نشر روح الحوار المتبادل بین رؤساء المصارف اإلسالمیة ومواردها البشریة؛-
نشر روح التعاون فیما بین الموارد البشریة لهذه المصارف؛-

؛ خالد 53- 52: ، مرجع سابق، صالمسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیة؛ عبد الحمید المغربي، 108- 107: محمد عیاش، مرجع سابق، ص:راجع1
.23: ، ص؛ أحمد القاضي، مرجع سابق26: حبیب، مرجع سابق، ص

إجمالي / تجاه العمالء الخدمات االجتماعیةإجمالي تكالیف = اإلنفاق على الخدمات االجتماعیة تجاه العمالءمؤشر 
التكالیف العامة

إجمالي تكالیف الخدمات االجتماعیة تجاه العمالء = الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةحصة العمالء من مؤشر 
أصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیةإجمالي تكالیف الخدمات االجتماعیة تجاه / 
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إعداد وتنفیذ برامج الرعایة الصحیة والّسكنیة والثقافیة والعلمیة للموارد البشریة؛ -
إدماج الموارد البشریة في صنع قرارات المصارف اإلسالمیة؛-
یة الّالزمة لذلك بالداخل والخارج تدریب وتأهیل الموارد البشریة من خالل توفیر البرامج التدریب-

وذلك لتنمیة مهاراتهم الفنیة، إلى جانب تحفیزهم على استكمال دراساتهم األكادیمیة مع ضمان تكافؤ الفرص 
في ذلك؛

.االهتمام بشكاوي الموارد البشریة لهذه المصارف-
:البشریةمؤشرات تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه الموارد -6

المجتمع والعمالء القابلة للقیاس مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه على غرار
إلى عدم أیضاؤدِّي ما یُ الكمي والقیاس الوصفي، فإننا نمیز الحالة نفسها على مستوى الموارد البشریة كذلك، 

لجمیع مجاالتها تجاه التقییم واسطة مؤشرات قابلیة تقییم مدى االستجابة االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة ب
.مواردها البشریة

والقابلة مواردها البشریةأهم مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه من األمثلة على و 
تمییز ومعاملة الموارد البشریة دون إجراءات تعیین وٕادارة العدالة في نجد للوصف أكثر من قابلیتها للقیاس، 

مدى العمل ، باإلضافة إلى توفیر بیئة عمل مالئمة من حیث التجهیزات والُمِعدَّاتومدى، السنأو /والجنس 
على نشر روح التعامل اإلیجابي بین رؤساء المصارف اإلسالمیة ومواردها البشریة، مع توفیر سبل الحوار 

...المتبادل بینهم
سنكتفي هنا ، فللمصارف اإلسالمیة تجاه الموارد البشریةتقییم األداء االجتماعيوبالنسبة لمؤشرات 

مواردها البشریةلمؤشرات وفقا لمجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه البعضاستنتاجنا كذلك ب
بإسقاط الدراسات التي تناولت مؤشرات تقییم األداء االجتماعي للمؤسسات االقتصادیة تجاه القابلة للتقییم، 

، في حین أّن )و، ز(، والمؤشرین )أ، ب، جـ، د، هـ(رد البشریة، وهو الحال بالنسبة للمؤشرات الموا
.تم صیاغتها استنادا إلى مؤشرات تقییم األداء االجتماعي تجاه المجتمع والعمالء) حـ، ط، ي(المؤشرات 

اإلسالمیة تجاه هذه المؤشرات تعكس األهداف االجتماعیة للمصارفوتجدر اإلشارة هنا إلى أّن 
بشكل رئیس، والتي تتعلق بهدف المصارف اإلسالمیة في تحقیق شعور مواردها البشریة والقابلة للقیاس

االنتماء لمواردها البشریة، وذلك من خالل االهتمام بتنمیتها واالهتمام بمختلف انشغاالتهم ومشاركاتهم في 
. آرائهم ومشاكلهم كذلك

:ه المؤشرات فیما یليهذأهموُیمِكن توضیحهذا،
اس هذا المؤشِّر من یقن مكِ یُ :)العاملین/ الموظفین(قیاس مدى كفاءة الموارد البشریة مؤشر -أ

إجمالي األجور المدفوعة والمزایا العینیة المقدمة ُمقّدرة بالنقود على حاصل ضرب عدد مجموعخالل قسمة 

 127-126: السابقة الذكر، صسامر قنطقجيتم استنتاجها من دراسة.
 36: السابقة الذكر، صفؤاد عیسىتم استنتاجها من دراسة.
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كلما زادت هذه النسبة عن الواحد دلت على أّن حیث الموارد البشریة في متوسط أجر المورد البشري؛
.المصارف اإلسالمیة ُتعاَمل فیها مواردها البشریة بدرجة أفضل

:وتتمثل العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

یتم الحصول على هذا المؤشر من خالل قسمة:مؤشر متوسط الدخل النقدي للمورد البشري-ب
مجموع األجور والمكافآت والحوافز النقدیة على عدد العاملین، حیث ُیعبِّر هذا المؤشر عن متوسط ما 

.تحصلت علیه الموارد البشریة من عوائد نقدیة من عملها في المصارف اإلسالمیة
:بحساب هذا المؤشر فیما یليةالخاصة وُیمِكن توضیح العالق

مؤشر مساهمة المصارف (مؤشر مساهمة المصارف اإلسالمیة في حل المشكالت االجتماعیة -جـ
هذا المؤشر كذلك من خالل قسمة إجمالي ما تنفقه ُیقاس :)اإلسالمیة في تحقیق الرفاهیة االجتماعیة

هذا وُیعبِّر المصارف اإلسالمیة في حل المشكالت االجتماعیة على إجمالي تكالیف المصارف اإلسالمیة، 
حل مشكالت مواردها البشریة، خاصة ما مدى مساهمة المصارف اإلسالمیة في اإلنفاق على المؤشر على 

والتعلیم والعالج، وكلما زاد دور المصارف اإلسالمیة في هذا المجال كلما زاد شعور یتعلق بتوفیر المساكن 
.   انتماء الموارد البشریة لهذه للمصارف

:     بحساب هذا المؤشر فیما یليةالخاصةوتبرز العالق

: مساهمة المصارف اإلسالمیة في حل المشكالت االجتماعیةبشري من حصة كل موردمؤشر -د
من مساهمة المصارف اإلسالمیة في حل ةمن خالل قسمة عدد الموارد البشریة المستفیدُیحَسب هذا المؤشر 

وُیمثِّل هذا المؤشر حصة كل مورد بشري من ،المشكالت االجتماعیة على إجمالي عدد الموارد البشریة
.  وتحقیق رفاهیتهاالبشریةاحل مشكالت مواردهالتي ُتساهم بها المصارف اإلسالمیة فيتكالیف اإلنفاق 

:ا المؤشر فیما یليوتتمثل العالقة الخاصة بحساب هذ

عدد )/(المزایا العینیة المقدمة مقدرة بالنقود+ إجمالي األجور المدفوعة = (الموارد البشریةقیاس مدى كفاءة مؤشر 
)البشريالدخل النقدي للمورد متوسط ×الموارد البشریة

إجمالي ما تنفقه المصارف اإلسالمیة على حل = المیة في حل المشكالت االجتماعیةمساهمة المصارف اإلسمؤشر 
العامةتكالیف الإجمالي / المشكالت االجتماعیة 

عدد الموارد البشریة = المیة في حل المشكالت االجتماعیةمساهمة المصارف اإلسمؤشر حصة كل مورد بشري من 
إجمالي عدد الموارد البشریة/ من مساهمة المصارف اإلسالمیة في حل المشكالت االجتماعیة دةالمستفی

عدد الموارد / المكافآت والحوافز النقدیة+ إجمالي األجور المدفوعة=مؤشر متوسط الدخل النقدي للمورد البشري
البشریة 
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قسمة إجمالي ما تنفقه على هذا المؤشر من خاللن الحصول مكِ یُ :الرعایة الفنیةمؤشر -هـ
المصارف اإلسالمیة في تدریب مواردها البشریة على إجمالي األجور، ویساعد هذا المؤشر في معرفة مدى 

.مساهمة المصارف اإلسالمیة في تدریب مواردها البشریة
:وُیمِكن توضیح العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

ُیمكن قیاس هذا المؤشر :دور المصارف اإلسالمیة في توزیع األرباح على الموارد البشریةمؤشر - و
األرباح السنویة للمصارف قیمة األرباح الموزعة على الموارد البشریة على إجمالي قسمة إجمالي من خالل

اإلسالمیة، ویعكس هذا المؤشر دور المصارف اإلسالمیة في تفعیلها لنظام المشاركة في األرباح مع مواردها 
.البشریة

:العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یليظهروت

ُیحَسب هذا المؤشر من خالل قسمة : كل مورد بشري من األرباح السنویة الموزعةحصةمؤشر -ز
ویعبر هذا ؛البشریةقیمة األرباح السنویة الموزعة على الموارد البشریة على إجمالي عدد الموارد تكالیف 

.  المؤشر عن حصة كل مورد بشري من أرباح المصارف اإلسالمیة الموزعة سنویا
:وتتمثل العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

ُیقاس هذا المؤشر من خالل قسمة :مؤشر اإلنفاق على الدور االجتماعي تجاه الموارد البشریة-حـ
وُیعبِّر هذا المؤشر عن العامة،تكالیف العلى إجمالي االجتماعیة تحسین جودة الخدمات لتكالیف إجمالي ال

.   تجاه مواردها البشریةدوره االجتماعيمدى مساهمة المصارف اإلسالمیة في اإلنفاق على 
:       وتبرز العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

تكالیف الخدمات ُیحَسب هذا المؤشر من خالل قسمة :الخدماتبشري من كل موردحصةمؤشر -ط
وُیمثِّل هذا المؤشر حصة كل مورد بشري من ؛الموارد البشریةعلى إجمالي عدد الموجهة للموارد البشریة

.  تكالیف اإلنفاق على تطویر الخدمات المقدمة للموارد البشریة

ة الموزعة على الموارد البشریة األرباح السنویإجمالي=البشري من األرباح السنویة الموزعةالمورد مؤشر حصة 
الموارد البشریةإجمالي عدد /

إجمالي األجور/ إجمالي ما تنفقه المصارف اإلسالمیة في تدریب مواردها البشریة= ایة الفنیةمؤشر الرع

الموارد البشریةالخدمات االجتماعیة تجاه تكالیف = الدور االجتماعي تجاه الموارد البشریةاإلنفاق على مؤشر 
العامةتكالیف الإجمالي /

قیمة األرباح الموزعة على الموارد إجمالي = البشریةمؤشر دور المصارف اإلسالمیة في توزیع األرباح على الموارد 
إجمالي األرباح السنویة للمصارف اإلسالمیة/ البشریة
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:وتتمثل العالقة الخاصة بحساب هذا المؤشر فیما یلي

یتم الحصول على هذا : الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه الموارد البشریةمؤشر -ي
من خالل قسمة إجمالي تكالیف األداء االجتماعي تجاه الموارد البشریة، على إجمالي تكالیف األداء المؤشر 

مدى مساهمة المصارف هذا المؤشر عن رعبِّ یُ االجتماعي تجاه أصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة، و 
بالنسبة إلجمالي إنفاقاتها على اإلنفاق على مجاالت دورها االجتماعي تجاه مواردها البشریة،في اإلسالمیة 

، فهو یعكس الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة بشكل عامأصحاب المصالح المعنیة بدورها االجتماعي 
مها بهذه الفئة من أصحاب المصالح بالمقارنة مع باقي أصحاب المصالح تجاه الموارد البشریة ومدى اهتما

. االجتماعیة االقتصادیة

، إلى أّن هذه المؤشرات ال تمثِّل العینة المثالیة من المؤشرات التي یمكن استعمالها وتجدر اإلشارة هنا
في تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة، بل یمكن استخراج مؤشرات أخرى باستحداث مجاالت 

.ى للدور االجتماعي لهذه المصارفأخر 

إجمالي تكالیف األداء االجتماعي تجاه الموارد = تجاه الموارد البشریةلمصارف اإلسالمیة الدور االجتماعي لمؤشر 
االجتماعیة االقتصادیةإجمالي تكالیف األداء االجتماعي تجاه أصحاب المصالح /البشریة

إجمالي عدد الموارد /تكالیف الخدمات الموجهة للموارد البشریة = بشري من الخدمات المقدمةمؤشر حصة كل مورد
البشریة
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:سنتعرَّض ضمن هذا المبحث إلى المطلبین التالیین

بین تقویم لمجاالت هذا الدور وكذا االجتماعيهالمصارف اإلسالمیة لدور أداء اتقویم تتمایز أسالیب 
في تعزیز أداء المصارف اإلسالمیة لهذا وجود عوامل أخرى تساهمسالیب تقییمه، باإلضافة إلى ألتقویم 
.، في ظل ما تشهده المصارف اإلسالمیة من انتقادات واسعة حول تقصیرها في ذلكالدور

یم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة یتقفهناك خلط في استعمال كل من عملیة التقییم والتقویم، 
تهدف أساسا والتي تعد أشمل وأصح، و الدور االجتماعي لهذه المصارفتقویمعملیة هي مرحلة جزئیة من 
.  ورأدائها لهذا الدّ إلى تصویب وترشید 

:األداءتعریف تقویم-1
تقویم األداء وتقییم األداء، وهو ما جعل العدید من الباحثین یختلفون غالبا ما یتم الخلط في استعمال

مجموعة "عملیة تقویم األداء إذ ُیعرِّفها على أنها ُیوضِّح اهناك تعریفأنّ إالّ في تعریف تقویم األداء؛ 
ة للنشاط بأهدافه المقررة قصد بیان مدى انسجام تلك النتائج مع یالحقیقاإلجراءات التي تُقارن فیها النتائج 

دخالت النشاط بمخرجاته، قارن فیه عناصر مُ قاس وتُ األهداف لتقدیر مستوى فعالیة أداء النشاط، كما تُ 
عنها الُمعّبرِ ] الكفاءة[أداء النشاط تم بدرجة عالیة من الكفایة وتدرس أسالیب تنفیذه قصد التأكد من أنّ 

.1"بتحقیق أفضل النتائج بأقل األعباء
:األداءوتقییماألداء الفرق بین تقویم -2

وتحدید قیمةوالتي تحمل معنى قیاس)évaluation/ evaluation(الترجمة الحرفیة لمصطلحتقییم هو ال
في اللغة العربیة على اعتبار فهو المصطلح األصليّ )appréciation/ appraisal(، أما كلمة التقویم الشيء

.عدم وجود فعل َقَیَم في معاجم اللغة العربیة

عبد الحلیم غربي،: ، نقال عن264: ، ص1998، 1لماذا؟ وكیف؟، دار المكتبي، سوریة، ط: المصارف اإلسالمیة ضرورة عصریةغسان قلعاوي،1
.114: ، مرجع سابق، صالمحاسبیةعلى ضوء تجربتها المصرفیة و :استخدامات األموال في بنوك المشاركةمصادر و 

لدورها االجتماعيأسالیب تقویم أداء المصارف اإلسالمیة: المبحث الثالث

مفهوم تقویم األداء والواقع المعاصر للدور االجتماعي:األولالمطلب -
؛للمصارف اإلسالمیة

تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث :الثانيالمطلب -
.مجاالته وأسالیب تقییمه

مفهوم تقویم األداء والواقع المعاصر للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة: المطلب األول

اإلسالمیة لدورها االجتماعيتقویم أداء المصارف مفهوم : أوال
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األثر وسیرة ورد في بما استدالالوذلك ، صویب واالستقامةالتَّ نللداللة عكلمة التقویم ت مَ دِ خْ تُ وقد اسْ 
علیكم ولست ي ولیت إنّ : "عند تولیه الخالفة إذ قال-رضي اهللا عنه-قول أبا بكر الصدیق عن الصحابة

عند - رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب عن؛ كما ورد "مونيبخیركم فإن أحسنت فأعینوني وٕان أسأت فقوِّ 
من رأى منكم فّي اعوجاجا فلیقومه فأجابوه واهللا لو وجدنا فیك : "إذ خطب في الناس فقالكذلك تولیه الخالفة 

م وِّ قَ الحمد هللا الذي جعل في هذه األمة من یُ : اعوجاجا قومناك بسیوفنا، وتلقى ذلك برحابة صدر وقال
". اعوجاج عمر

عدّ عملیة التقییم تُ ومنه فإنّ لداللة على تسعیر وتحدید قیمة الشيء؛ لكلمة التقویم كذلك استخدمتكما 
ط استعمال هاتین الكلمتین مع مفهوم اارتبلذلك ومع؛ التي تعتبر أشمل وأعمو مرحلة من مراحل عملیة التقویم 

ع اللغة في المؤلفات العربیة فقد أجاز مجمّ عن مفهوم تقویم األداء ولكثرة استخدام مفهوم تقییم األداء األداء، 
.1تقویم األداءواألصل فهأّمااشائعً استخدامه باعتباره خطأً على العربیة 

یعتبر كال من تقییم األداء وتقویم المفهومین معا و یستعملهناك من هذا وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنّ 
تقویم استعمال صُّ خُ یَ و القیاس في تقییم األداء استعمال صُّ خُ ، حیث یَ نمتكاملتین ومتتالیتیناألداء عملیتی

.األداءاالعتماد على النتائج والنسب واألرقام الناتجة عن عملیة تقییموذلك ب، تصویبالفي األداء 
:الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةتعریف تقویم-3

یتم من خاللها ه العملیة التيعلى أنّ ةللمصارف اإلسالمیاالجتماعيلدورن تعریف تقویم امكِ یُ 
من خالل قیاس استجابتها االجتماعیة ،التعرف على مدى تحقیق المصارف اإلسالمیة ألهدافها االجتماعیة

الخروج مَّ قات أداء المصارف اإلسالمیة لهذا الدور، من ثَ تجاه أصحاب مصالحها واستنتاج إیجابیات ومعوِّ 
.    ببعض األسالیب التي من شأنها تطویر أداء هذه المصارف لدورها االجتماعي

الشكل فيلدورها االجتماعي اإلسالمیة المصارف عملیة تقویم أداء مظاهرأهم إبراز هذا كما ُیمكن 
:التالي

مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیة، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة تقویم األداء، المنعم دهمان، المبادئ اإلسالمیة في عملیات عبد1
.  28: ، ص2012فمبر ، نو 6اإلسالمیة، مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمیة، سوریة، ع
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مظاهر عملیة تقویم أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي:)14(شكل رقم 

.115: ، صعلى ضوء تجربتها المصرفیة والمحاسبیة، مرجع سابق: خدامات األموال في بنوك المشاركةمصادر واستعبد الحلیم غربي، : راجع:المصدر

أهم مظاهر عملیة تقویم أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي، الشكل السابقمن خالل تَِّضحیَ 
؛ حیث یهتم مظهر فعالیة أداء المصارف مظهر الكفاءة أو الفاعلیةالفعالیة و مظهر والتي تتمثل في 

االجتماعیة فهو یهتم بالنتائج المحققة، بینما هاألهدافهااإلسالمیة لدورها االجتماعي بتقدیر مستوى تحقیق
ها المتاحةلمواردهاهتم مظهر كفاءة أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي بتقدیر مدى حسن استخدامی

وبما یسمح ، فهو یهتم بتحقیق أفضل النتائج بأقل التكالیفوالمخصصة لذلكاالجتماعیةهالتحقیق أهداف
،الدور االجتماعي لهذه المصارف، وذلك في اإلطار العام لعملیة تقویم بتحسین نسبة المخرجات للمدخالت

والتي تقوم على تحدید األهداف االجتماعیة واختیار معاییر ومؤشرات القیاس لتقییم هذا الدور واستنتاج نقاط 
.هذااالجتماعي وترشید إدارتها لدورها القوة والضعف، بغیة تطویر أداء المصارف اإلسالمیة لدورها 

:اإلسالمیةأهداف تقویم الدور االجتماعي للمصارف -4
فضال عن أهدافه المتعلقة بتقییم صارف اإلسالمیةمن أبرز أهداف تقویم الدور االجتماعي للملعلّ 

، أصحاب مصالحها المعنیة بذلكتجاهذا الدورهو الوصول إلى تعزیز التزامها به، االجتماعيأدائها لدورها 
:فیما یليهذه األهداف تظهر عموما و ، هفي ترشیدبالمساهمةإلى جانب كل ما یتعلق 

دورها االجتماعي؛لالمصارف اإلسالمیة أداءإظهار إیجابیات ونقاط قوة -
دورها االجتماعي؛لالمصارف اإلسالمیة أداءإبراز سلبیات ونقاط الضعف في -
أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي؛معوقاتالوقوف على صعوبات و -
وضع األسالیب المساعدة على تطویر أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي؛-
؛االجتماعیةمن مدى نجاح المصارف اإلسالمیة في تحقیق أهدافها أكدالت-

تحقیق تقدیر مستوى
األهداف االجتماعیة

استخدام  الموارد تقدیر مدى حسن
. الخاصة بدورها االجتماعي

كشف نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء المصارف اإلسالمیة لدورها 
االجتماعي

ومقارنتها النتائج المحققة
المدخالت/المخرجاتباألهداف االجتماعیة المسطرة

تصویب االنحرافات وتطویر األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة وترشید 
إدارة هذه المصارف لدورها االجتماعي

فعالیة األداء مظهر
االجتماعي

)فاعلیة(مظهر كفاءة 
األداء االجتماعي

جمع المعلومات + اختیار المعاییر والمؤشرات االجتماعیة+ التعرف على األهداف
.استخراج نتائج تقویم الدور االجتماعي+ تقییم األداء االجتماعي+ الفعلیة

االجتماعيعملیة تقویم األداء 
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الدور االجتماعي ) تحسین(الحلول التي من شأنها تعزیز وترشید وتصویب بعض اقتراح-
.لمصارف اإلسالمیةل

وانعكس ذلك المفكرون المؤسسون لهااسّطرهخصائص التيالمصارف اإلسالمیة عن الابتعدتلقد 
عض العوامل التي من شأنها بباالهتمام ، ما یستدعي منها ضرورة لدورها االجتماعيلب على أدائها بالس

.تقویم هذا الدورإحیاء و 
: اإلسالمیة في الواقع المعاصرخصائص المصارف -1

، والذین أرادوا لها فكر المؤسِّسین األوائلسطرهاالذي ابتعدت عن الخصائصسالمیة المصارف اإلإنَّ 
المصارف مؤسسات مالیة تهتم بدور اجتماعي یمیزها عن المصارف التقلیدیة التي تسعى إلى أن تكون هذه 

.عن تمیزها علیهاعوضا أصبحت أقرب لممارسات المصارف التقلیدیة ؛ حیث تحقیق ربح مادي فقط
ولیست مؤسسات إلیه أّن المصارف اإلسالمیة هي مؤسسات ربحیة قبل كل اعتبارة وما تجدر اإلشار 

، وما یمیزها عن المصارف لمساهمیها والمستثمرین فیهااألرباحفهي كذلك ُتعنى بتحقیق خیریة أو اجتماعیة، 
؛ لكن إذا كان تحقیق هذه التقلیدیة هو التزامها بالقواعد الشرعیة في ممارساتها المصرفیة وتحقیق أرباحها

بهذه المصارف فمن الواجب علیها في هذه الحالة االلتزام األرباح ممكنا بطرق تخدم المجتمع أكثر وال تضر
بتلك الطرق، وال عذر لها بتجاهلها أو التقصیر فیها، ألن بناء المجتمع اإلسالمي أمر واجب على كل فرد أو 

. 1مؤسسة فیه دون ضرر یقع علیهم
المعاصر والتي جعلتها محل المصارف اإلسالمیة في الوقت التي اكتسبتها الخصائصمن أهم ولعلّ 

:2انتقادات كثیرة ما یلي
ات مالیة هادفة إلى لمصارف التقلیدیة ما جعلها ُتصبح مؤسسالمصارف اإلسالمیة لمحاكاة -
والمتعلقة مثال بجمع الزكاة وٕاعمار األرض والعمل أهدافها االجتماعیة التنمویةالغیة بذلك تحقیق الربح، 

؛...، واالستثمار في القطاعات ذات النفع االجتماعي كالتعلیم والصحةللثروةعلى تحقیق التوزیع العادل 
وٕان توافرت ، ...واالستصناععلى صیغ البیوع والمداینات كالمرابحة االعتماد الغالب -

ممارساتها المصرفیة على صیغ المضاربة والمشاركة فتكون بصورة شكلیة؛
عدم االهتمام بتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة؛-
معاناة المصارف اإلسالمیة من نقص أعداد أعضاء الهیئات الشرعیة؛-

،)1الحلقة (ضوابط وأدوات تجاوب المؤسسات المالیة اإلسالمیة مع المستجدات االجتماعیة، مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمیةعبد العظیم أبو زید،1
.9:، ص2013أفریل، 11المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمیة، سوریة، ع

.76- 75: صمرجع سابق، ، بین التنظیر والتطبیق: النموذجياإلسالمي عبد الحلیم غربي، البنكالمرجع نفسه؛ : راجع2

الواقع المعاصر والعوامل المساعدة في تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة  : ثانیا
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؛ ...التوّرقكبیع العینة و تقدیم تمویالت مشبوهة بالربا -
غالبیة قادة ومسّیري المصارف اإلسالمیة قائمون على الفكر المصرفي التقلیدي الربحي -

.ولیسوا تابعین لفكر المؤسسین األوائل
ر لها ما آلت إلیه بعدم توافر منظومة متكاملة للتطبیق األمثل لها، مع  وفي المقابل هناك من ُیبرِّ
الدعوة إلى عدم إهمال النتائج العملیة والتطورات التي حققتها وضرورة تقویم مسیرتها باستدراك الخلل الُمسّجل 

.  1ظیريعلى مستوى المجهود التن
ر لها والواقع المعاصر لها في المصارف نظَّ التنمویة المُ و االجتماعیة أهّم االختالفات بین األهداف -2

:اإلسالمیة
رها االجتماعیة التي سطّ من ضمنها األهداف األهداف التنمویة و االختالفات بینمكن توضیح أهمّ یُ 

والواقع الذي صارت علیه أهداف وممارسات هذه ، المفكرون المؤسسون للمصارف اإلسالمیة لتقوم علیها
:المصارف في الجدول التالي

ر لها والواقع المعاصر نظَّ أهّم االختالفات بین األهداف التنمویة واالجتماعیة المُ :)07(جدول رقم 
لها في المصارف اإلسالمیة

األهداف
نظریة المصارف اإلسالمیة

)ما ینبغي أن یكون(
واقع المصارف اإلسالمیة 

)ما هو كائن(

دالنموذج المصرفي الجدی-
نماذج متنوعة

)تنمویة+ متخصصة+ دولیةمصارف(
روذج متكرِّ نم
)مصارف تجاریة(

األولویة لتنمیة العالم اإلسالمياالقتصادیةالتنمیة-
)توطین المدخرات(

یةمالعالتوظیف الخارجي في األسواق ال
)التعاوني محدودالعمل (

استثمار طویل األجلاإلنتاجتمویل -
)صیغ المشاركة والمضاربة(

استثمار قصیر األجل
)القطاع التجاري+ صیغ المرابحة والتورق(

تمویل الحرفیین وصغار -
المنتجین

 ر المشروعات الصغیرةیتطو
)دون ضمانات(

تمویل المشروعات
)تقدیم ضمانات(

صنادیق الزكاة والقروض الحسنةتمویل الخدمات االجتماعیة-
)تمویل محاربة الفقر(

دور كمي ونوعي محدود
)هیمنة النزعة الربحیة(

تعظیم ربحیة المساهمین والمودعین معا)قاعدة الغنم بالغرم(الربحیة -
)أرباح المودعین أعلى من سعر الفائدة(

 األرباحفي توزیع هیمنة المساهمین
)تقارب األرباح مع سعر الفائدة السائد(

خدمة االقتصاد اإلسالميالمنظومة االقتصادیة -
)تغییر العالقات االجتماعیة واالقتصادیة السائدة(

تأثر بالنظام االقتصادي السائد
)اختالف الواقع العملي مع فكر المصارف اإلسالمیة(

.81: صمرجع سابق، بین التنظیر والتطبیق، : عبد الحلیم غربي، البنك اإلسالمي النموذجي: راجع:المصدر

 ُیشتري أن"ق فهو ، أما التورّ "أن یشتري شخص ما سلعة ما من شخص ما بسعر آجل ثم یقوم ببیعها فورا للشخص نفسه بثمن أقل"ینةع العِ ببید قصَ ی
."شخص ما سلعة ما بسعر آجل ثم یقوم ببیعها فورا لشخص آخر بثمن أقل

.86-85؛ 83: المرجع السابق، ص1
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انتقادات كثیرة لما آلت إلیه ممارساتها الیومتشهدالمصارف اإلسالمیة هذا، وتجدر اإلشارة إلى أّن 
العدید من ظهرون ذلك من خالل ما جعل أبرز الباحثین والمفكرین یُ ،وخصائصها في الوقت المعاصر

ف عند هذه االنتقادات و وهو ما یستدعي فعال الوقهم على مستوى الملتقیات والندوات العلمیة، وأبحاثاتهم،باكت
بأصحاب ومحاولة تقویمها بما یعود بالنفع على المجتمعات التي تتواجد فیها هذه المصارف، وبما ال یضرّ 

. مصالحها المختلفة
:الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةتقویم مساعدة في عوامل -3

یستدعي منها حتى تلتزم المصارف اإلسالمیة بدورها االجتماعي، : القیود الشرعیةااللتزام ببعض -أ
تعزیز االلتزام بهذا الدور دون اإلضرار بباقي األهداف المالیة التي من شأنها ة بعض القیود الشرعیةمراعا

:1یليما هذه القیود الشرعیةمن أهمولعلّ واالقتصادیة ككل 
االجتماعي على حساب اإلضرار بأصحاب ن أداء المصارف اإلسالمیة لدورها یكو أالّ -

مصالحها من المساهمین والمودعین، والذین قاموا باستثمار أموالهم في هذه المصارف بهدف تنمیتها وتحقیق 
األموال على نحو مضر بهذا الهدف یخالف مقتضى العقد ف إدارة المصارف في هذه رُّ صَ الربح منها، وتَ 

، معهم، وٕان وقع على المساهمین أو المودعین ضرر من إجراء تصرف إدارة المصارف دون إذن منهم
ضمنته شرعا إدارة هذه المصارف ألصحاب األموال، ألن ذلك التصرف یقع تعدیا والوكیل أو المضارب في 

ر أو لم یلتزم بشروط ومقتضى العقد؛تصرفه أو قصّ األموال یضمن المال إن تعدى في
على وجه التبرع غیر المفوض به من أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي یكون أالّ -
سلطة التبرع بالمال ال یملكها إال أصحاب ألنّ ا، مصالحها من المساهمین والمودعین فیهقبل أصحاب 

المال، فال حق لغیر صاحب المال بالتبرع إّال بتفویض منه، وٕان وقع تبرع من غیر صاحب المال على وجه 
الفضول دون توكیل وتفویض، وقع شرعا عن الفضولي المتبرع ولزم ماله؛

ة یغلب على الظن معها خطلاوفقأداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي أن یكون -
أثرا عكسیا نتیجة غیاب المصارفاالجتماعي لهذه الدورتحقیق الثمار اإلیجابیة المرجوة منه، ال أن یترك 

التخطیط أو لخطأ في التصور أو التنفیذ؛
مع اإلسالمیة هي أدوات متوافقة المصارفلهذه الدور االجتماعيأدوات مجاالت و أن تكون -

اجتماعیة باالعتماد على آلیات وعوائد األحكام الشرعیة، فال یصح من الناحیة الشرعیة تحقیق منافع القواعد و 
، كما أن درء في جمیع الظروف واألحوالمن الناحیة الشرعیة الغایة ال تبرر الوسیلةهغیر شرعیة، ألن

.المفاسد مقدم على جلب المصالح

. 10- 9: مرجع سابق، صزید،عبد العظیم أبو 1
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، تنظیم أداء هذه المصارف لهذا الدورد الشرعیة سیساهم فيإّن التزام المصارف اإلسالمیة بهذه القواع
أصحاب وكذا إرضاءومعنویة، ي إلى إرضاء أصحاب مصالحها الذین ینتظرون منها منافع اجتماعیة ؤدِّ ما یُ 

.مادیةاقتصادیة و منافع هذه المصارفمصالحها الذین ینتظرون من
عامل القیود الشرعیة هناك عامل آخر من شأنه إلى جانب :اإلداریةاالهتمام ببعض اإلجراءات -ب

تعلق ببعض اإلجراءات اإلداریة، والتي ما یوساعد المصارف اإلسالمیة على أداء دورها االجتماعي وهأن یُ 
:1تظهر فیما یلي
وجود الرغبة في اإلسهام االجتماعي لدى حملة أسهم ومالك المصارف اإلسالمیة؛-
االجتماعیة واألهداف بالرسالة اإلدارة التنفیذیة للمصارف اإلسالمیةتكوین اتجاه إیجابي لدى -

لهذه المصارف، إلى جانب التزامها بالقواعد الشرعیة وعدم مخالفتها؛
على حسن اختیار هیئة الفتوى الخاصة بالمؤسسة مجلس إدارة المصارف اإلسالمیةعمل-

لفتوى الشرعیة هي من تقرر للمصارف اإلسالمیة هیئة ا، ألنّ على أساس معیار الكفاءة والنزاهةوذلك 
؛االجتماعيا هدور المتعلقة بالتزامها بممارساتها 

مهمة التطبیق الصحیح ؤول وُتوّلى لهم، فهم من تحسن اختیار المراقبین الشرعیین الداخلیین-
تحقیق هذا الدور االجتماعي؛ساعد فيلقرارات هیئة الفتوى التي من المفترض أن ت

یشترط في الموارد البشریة العاملة في المصارف اإلسالمیة أن یكونوا ممن یؤمنون بفكرة -
وتطبیق المصارف اإلسالمیة، وهذا ما یجب دراسته وأخذه في االعتبار عند تعیینهم واختیارهم للعمل فیها؛ 

رفع القیود من قبل السلطات الرقابیة واإلشرافیة على بعض اإلسهامات االجتماعیة المتصورة -
ة ال یالتي قد تفرض على دخول هذه المصارف في مشاریع استثماریة حقیقللمصارف اإلسالمیة، كالقیود

التبرعات یتحقق فیها ضمان رأس المال أو العائد، وكالقیود التي تفرض من قبل بعض الحكومات على 
. واألعمال الخیریة لهذه المصارف

على غرار : االعتبارات عند اختیار مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةمراعاة بعض -جـ
ي للمصارف اإلسالمیة، والتي تم التطرق إلیها سابقا في المبحث الثاني من هذا االجتماعمجاالت الدور 

اإلسالمیة أن تراعي بعض االعتبارات في اختیارها لمجاالت دورها االجتماعي، الفصل، یمكن للمصارف 
:2والتي من أبرزها

االقتصاد اإلسالمي العالمیة، عبد العظیم أبو زید، ضوابط وأدوات تجاوب المؤسسات المالیة اإلسالمیة مع المستجدات االجتماعیة، مجلة : راجع1
عبد الحمید ؛ 16: ، ص2013، ماي 12، مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمیة، سوریة، ع)2الحلقة (اإلسالمیة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة

.39: مرجع سابق، صالمغربي، المسؤولیة االجتماعیة للبنوك اإلسالمیة، 
.450؛ 441: ص، 2004اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، جدة، عبد الحمید المغربي، 2
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تحدید مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة البد أن تتمیز بالشمول وأن تهتم -
ة على ممارساتها المصرفیتؤثر الالمصارف و هذه بالتفاعل بین مختلف أصحاب المصالح التي تخدمها 

؛یجب أن تكون ضمن أولویات اهتمام المصارف اإلسالمیةكما، األساسیة
عملیة تحدید مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة باالستمراریة، یجب أن تتمیز -

حیث تتم مراجعة تلك األنشطة كل فترة زمنیة معینة؛
عملیة تحدید مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة بالمرونة، وذلك باألخذ في اتسام-

عین االعتبار ظروف التغیر االجتماعي في المستقبل قدر اإلمكان، بحیث یكون تدخل هذه المصارف قابل 
للتعامل مع البدائل المستقبلیة المتوقعة؛

وزمنیا خالل ربع سنة أو نصف سنة أو كمیاالدور االجتماعي یكونالتعبیر عن مجاالت-
سنة كلما كان ذلك ممكنا؛

تقدیم المصارف اإلسالمیة لمجاالت دورها االجتماعي بهدف خدمة أكبر عدد ممكن من -
أصحاب المصالح في نفس الوقت؛  

تدخل المصارف اإلسالمیة وتبنیها ألحد مجاالت دورها االجتماعي قد یكون التزاما قانونیا أو -
ا؛متطوعیا أو مزیجا بینه

.یكون باألموال أو بالمعداتاالجتماعيهامساهمة المصارف اإلسالمیة في مجاالت دور -

االجتماعي وفقا ألهدافها االجتماعیة وعلى هذا، فالمصارف اإلسالمیة علیها أن ُتحّدد مجاالت دورها 
وفي حدود ممارساتها وسیاساتها واستراتیجیاتها العملیة، وكذا وفقا لقدراتها المالیة وٕامكانیاتها البشریة

.المصرفیة
عملت أحد المنظمات الخاصة لقد : ٕادارة األداء االجتماعيلتقییم و المعاییر العالمیة االستفادة من-د

علىThe Social Performance Task Force((" هیئة عمل األداء االجتماعي"باألداء االجتماعي وهي 
عامة ومؤسسات التمویل ن المؤسسات المالیة مكِّ لتُ في التقییم الداخلي لألداء االجتماعي، وضع دلیل عالمي 

تحدید أهدافها االجتماعیة وترجمتها إلى الواقع، مع العمل على تحسین أدائها بصفة خاصة من المصغر 
المعاییر العالمیة "وبما یضمن تلبیة الحاجات المالیة ألصحاب مصالحها المعنیة بمسؤولیة تحت مسمى 

حیث ،)The Universal Standards For Social Performance Management(" إلدارة األداء االجتماعي
.لتقییم األداء االجتماعيأساسیةمعاییرددت  ستة ح

:واليكل المُ الشّ هذه المعاییر من خاللُیمِكن توضیحو 

"عضوا من مختلف أنحاء العالم، وهم ُیمثلون مختلف أصحاب 3000تضم حوالي هي منظمة عالمیة غیر ربحیة، و 2005هذه الهیئة سنة تأسست
المعاییر العالمیة "مصالح المؤسسات المالیة، وهي تعمل على تعزیز المعاییر والممارسات الجیدة إلدارة األداء االجتماعي، ما أدى بها إلى وضع 

."وأكثر فائدة خاصة تجاه العمالءإلدارة األداء االجتماعي في محاولة منها لجعل الخدمات المالیة أكثر أمانا
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المعاییر العالمیة إلدارة األداء االجتماعي:)15(شكل رقم 

., [saw in: 26/06/2016]www.sptf.info:websiteSocial Performance Management, from theforThe Universal StandardsSource:

تحدید كل منتتمثل فيو ،ٕادارة األداء االجتماعيلتقییم و أساسیة معاییر یظهر في الشكل السابق ستة 
سمح ، ویضمان التزام مجلس اإلدارة واإلدارة والموظفین باألهداف االجتماعیةو ومتابعة األهداف االجتماعیة

ثم نجد،ةاجتماعیأهدافبوضع إستراتیجیة لتحقیق مالیة مدى اهتمام أي مؤسسة بتقییمالمعیارینینهذ
نوات توصیل تفي باحتیاجات العمالء وما تصمیم منتجات وخدمات وقو التعامل مع العمالء بطریقة مسؤولة 

بتقییم مدى اهتمام أي مؤسسة بدورها االجتماعي تجاه عمالئها، من ثم المعیارینویسمح هذین یفضلونه، 
بتقییم مدى اهتمام أي مؤسسة بدورها المعیار، ویسمح هذا التعامل مع الموظفین بطریقة مسؤولةنجد 

، ویسمح هذا األداء المالي واألداء االجتماعيالتوازن ما بینجد كذلك ون، االجتماعي تجاه مواردها البشریة
وكذا تقییم بتقییم مدى سعي أي مؤسسة إلى إدماج رسالتها االجتماعیة ضمن أهدافها االقتصادیة،المعیار

.مدى عملها على تحقیق التوازن بین مختلف أصحاب مصالحها
األداء تقییم وٕادارة ن من خاللهامكِ یُ والتي المعاییرهذهلالعناصر األساسیةن توضیح أهم مكِ هذا ویُ 

:االجتماعي للمؤسسات المالیة في الجدول التالي

المعاییر العالمیة 
إلدارة األداء 
االجتماعي

تحدید ومتابعة 
األهداف 
االجتماعیة

التزام مجلس ضمان 
اإلدارة واإلدارة

والموظفین باألهداف
االجتماعیة

التوازن ما بین
األداء المالي واألداء 

االجتماعي

تصمیم منتجات 
وخدمات وقنوات 

توصیل تفي باحتیاجات 
العمالء وما یفضلونه

التعامل مع 
الموظفین بطریقة 

مسؤولة
التعامل مع العمالء 

بطریقة مسؤولة
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العالمیة إلدارة األداء االجتماعيأهم العناصر األساسیة في المعاییر: )08(جدول رقم 
العنصرالمعیار

تحدید ومتابعة األهداف االجتماعیة- 1
أهدافها االجتماعیة؛لدى المؤسسة إستراتیجیة لتحقیق- 
تقوم المؤسسة بجمع البیانات وتقدیم التقاریر والتأكد من دقة البیانات على مستوى العمالء والتي - 

.للمؤسسةةلها عالقة باألهداف االجتماعی

ضمان التزام مجلس اإلدارة واإلدارة - 2
والموظفین باألهداف االجتماعیة

ن برسالة المؤسسة االجتماعیة؛و أعضاء مجلس اإلدارة ملتزم- 
أعضاء مجلس اإلدارة یعتبرون المؤسسة مسؤولة مسؤولیة كاملة عن رسالتها وأهدافها االجتماعیة؛- 
؛تقوم اإلدارة العلیا بوضع إستراتیجیة المؤسسة لتحقیق أهدافها االجتماعیة، وباإلشراف على تنفیذها- 
.یتم تعیین الموظفین وتقییمهم واعتمادهم بناء على معاییر األداء االجتماعي والمالي- 

التعامل مع العمالء بطریقة مسؤولة- 3

د المؤسسة ما إذا كان لدى العمالء القدرة على السداد دون إفراط في المدیونیة، وستشارك یتحد- 
مخاطر القروض على مستوى السوق؛المؤسسة في الجهود المبذولة لتحسین إدارة 

تقوم المؤسسة بتوصیل معلومات واضحة وكافیة وفي الوقت المناسب بأسلوب ولغة یفهمها العمیل - 
حتى یمكن للعمالء اتخاذ قرارات مدروسة؛

تقوم المؤسسة ووكالئها بمعاملة عمالئها بشكل عادل وباحترام ودون أي تمییز؛ - 
وقائیة للكشف عن الفساد وتصحیحه، باإلضافة إلى آلیة الكشف عن یوجد لدى المؤسسة تدابیر - 

أو تعسفیة من قبل موظفیهم ووكالئهم، خاصة خالل إجراءات بیع القروض أو ةیأیة معاملة عدوان
جمع األقساط؛

تحترم المؤسسة خصوصیة بیانات العمیل الفردیة بما یتوافق مع القوانین واللوائح الخاصة - 
بالسلطات القضائیة، وال تستخدم بیانات العمیل إال إذا تم االتفاق على غیر ذلك مع العمیل؛

ء ل مع شكاوى العمالتوجد لدى المؤسسة آلیات مناسبة ویتم استخدامها في الوقت المناسب للتعام- 
فردیة ولتحسین المنتجات وتقوم المؤسسة باستخدام هذه اآللیات لحل المشاكل الوحل المشاكل، 

.والخدمات

تصمیم منتجات وخدمات وقنوات توصیل - 4
تفي باحتیاجات العمالء وما یفضلونه

تدرك المؤسسة احتیاجات النوعیات المختلفة من العمالء وما یفضلونه؛- 
ض العمیل ألي تقوم المؤسسة بتصمیم المنتجات والخدمات وقنوات التوصیل بأسلوب ال یعرِّ - 

ضرر؛
یتم تصمیم المنتجات والخدمات وقنوات التوصیل بأسلوب لتفید العمیل بالتوافق مع أهداف - 

. المؤسسة االجتماعیة

التعامل مع الموظفین بطریقة مسؤولة- 5
تتبع المؤسسة سیاسة موارد بشریة مكتوبة تحمي الموظفین وتخلق بیئة عمل دائمة؛- 
جمیع الموظفین حول شروط التوظیف، وتقدم لهم التدریب على المهام تتواصل المؤسسة مع - 

األساسیة للوظیفة؛
.)االستقالة من المؤسسة/ تناوبهم(تتابع المؤسسة مستوى رضا الموظفین ومعدل دورانهم - 

األداء المالي واألداء التوازن ما بین- 6
االجتماعي

معدالت النمو مستدامة ومتناسبة مع أوضاع السوق، مما یسمح بتوفیر خدمات عالیة الجودة؛- 
یعد هیكل تمویل المؤسسة مناسب باألهداف المزدوجة فیما یتعلق بالموارد والشروط والعوائد - 

المرغوبة؛
لتحقیق األرباح مع استدامة المؤسسة على المدى الطویل أو مع مصلحة عي سال یتعارض ال- 

العمالء؛
تقدم المؤسسة تعویض عادل للمدیرین في اإلدارة العلیا یتناسب مع مؤسسة لدیها أهداف تمویل - 

. أصغر مزدوجة
op.cit.,www.sptf.infoManagement, from the website:Social Performance Management,forThe Universal StandardsSource:

ویّتضح من خالل الشكل والجدول السابقین أّن هذه المعاییر والعناصر تهتم بمجاالت الدور 
االجتماعي لكل من المجتمع والعمالء والموارد البشریة وهم ما أسمیناهم سابقا بأصحاب المصالح االجتماعیة 

ساعد في التقییم االقتصادیة للمصارف اإلسالمیة، وتطبیق هذه المعاییر على المصارف اإلسالمیة سی
تحدید أهدافها االجتماعیة وترجمتها إلى الواقع، مع العمل الداخلي لألداء االجتماعي لهذه المصارف، من ثم 

على تحسین أدائها وبما یضمن تلبیة الحاجات المالیة ألصحاب مصالحها المعنیة بمسؤولیة، وهو ما سیتیح 
.من حیث المجاالت أو من حیث أسالیب التقییمكذلك تقویم الدور االجتماعي لهذه المصارف سواء 
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عتبر المصارف تُ :دور المصارف المركزیة في تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-ز
ولها دور أساسي في ،ُتمثِّل السلطة العلیا للنظام المصرفيو ة للربح،فالمركزیة مؤسسات نقدیة غیر هاد

؛األخرىالمؤسسات المالیةكذا و التقلیدیة واإلسالمیة لمختلف المصارف والمالیة تنظیم الممارسات المصرفیة 
مع ،وٕاذا كانت وظائفها األساسیة تتعلق بإصدار النقود القانونیة والمحافظة على القدرة الشرائیة للنقود المحلیة

بمهمة ضبط معدالت صرف العمالت والرقابة على النشاط المصرفي لضمان سالمة النظام النقدي والقیام
الدور التنموي للمصارف إطارجدیدة في اأنه یمكن لها أن تتبنى وظائف، إالّ ...المقرض األخیر للمصارف

أن تؤدي دورا لها اإلسالمیة والذي یعد الدور االجتماعي جزءا منه، خاصة وأّن المصارف المركزیة یمكن 
تحث المصارف اإلسالمیة على ظمة ضروریا ومهما في هذا المجال، من خالل وضع سیاسات وقوانین وأن

.تقدیم التمویل الخیري للفقراء خاصة ما یتعلق بالقرض الحسن والزكاة والوقف

إتِّباع بعض األسالیب والسیاسات التقویمیة التي االجتماعي للمصارف اإلسالمیة یستدعي تقویم الدور 
. تتماشى وممارساتها المصرفیة سواء من حیث مجاالته أو من حیث أسالیب تقییمه

والخسارة والتمویل المصغر یشكل مجال القروض الحسنة والزكاة وصیغ التمویل بالمشاركة في الربح 
الدور االجتماعي تجاه المجتمع، بینما ُیشكِّل كال من االلتزام بأخالقیات العمل والحوكمة أهم مجاالت

تجاه العمالء، في وشرعیة المعامالت واالهتمام بتحقیق رضا العمالء من أهم مجاالت الدور االجتماعي 
أنّ ، إالّ تجاه الموارد البشریةهم مجاالت الدور االجتماعي من أحین یشكل تأهیل وتدریب الموارد البشریة 

المصارف هذه ما یستدعي من ،المصارف اإلسالمیة تواجه انتقادات كثیرة حول عدم التزامها بهذه المجاالت
.السیاسات الخاصة بتقویمهااإلجراءات و ضرورة الوقوف على أهم األسالیب و 

:تجاه المجتمعمن حیث مجاالته الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تقویم -1
دور المصارف اإلسالمیة یتسم بالمحدودیة تجاه المجتمع، وهو ما یظهر في االنتقادات ال یزال

منحها عن إهمالها أو امتناعها أو تحفظها بالموجهة لهذه المصارف في هذا الجانب، خاصة ما یتعلق 
لتمویل ها لمنحو لصیغ التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة هامنحو بالزكاةهااهتمامللقروض الحسنة و 

بمثابة المجاالت األساسیة التي تعكس الدور االجتماعي للمصارف عدّ تُ هذه المجاالت التي ،المصغر
التي من شأنهاوالسیاسات واإلجراءات األسالیب یستدعي ضرورة إتِّباع بعض اإلسالمیة تجاه المجتمع، ما 

، وبما یتناسب مع الممارسات في هذه المجاالتمصارف تجاه المجتمعتقویم الدور االجتماعي لهذه ال
:ما یليفقا لذلك و و ، االمصرفیة له

تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث مجاالته وأسالیب تقییمه: المطلب الثاني

تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث مجاالته : أوال
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والقرض في اللغة یعني القطع، وعموم القرض ما مفرده قرضعالقروض جم:لقروض الحسنةا-أ
تعطیه غیرك من مالك، أما القرض في االصطالح فهو عقد یلزم بعده المتعاقدان من خالله أن یأخذ أحدهما 
من اآلخر ماال مثلیا استهالكیا كالنقود والقمح والتمر على أن یرد مثله إن كان من المثلیات أو قیمته إن 

الخاص لها هي القروض الشرعیة الخالیة وض الحسنة فلها معنیین عام وخاص، فالمعنى تعذر ذلك؛ أما القر 
العام لها فهو اإلنفاق في سبیل اهللا والتصدق على أما المعنىمن الفائدة الربویة والبعیدة عن المن واألذى، 

.    1الفقراء والمحتاجین والتوسعة علیهم
یمكن تصنیف هذه القروض ضمن التمویل تعریف العام للقروض الحسنة ووفقا للساس هذا األوعلى 

االنتقادات الخاصة بعدم منح المصارف یرى أنّ وجعلهأحد الباحثینعموما، وهو ما خرج إلیه يالخیر 
أّن خاص بالسبب األولفبثالثة أسباب؛ لقروض انتقادات لیست في محلها مبررا ذلكهذه ااإلسالمیة ل

میة هي صناعة ناشئة وهمها األكبر أن تتأقلم العمل على أسس تجاریة في إطار القواعد المصارف اإلسال
غالبا ما تكون صیغ مرتبط بالصیغ السائدة لتقدیم التمویل والتي والسبب الثانيوهذا سبب مؤقت، الشرعیة

الثالث متعلق بطبیعة الهامش المعلوم من الربح والتي توجه إلى القادیرن على تحمل تكالیف التمویل، والسبب
المصارف اإلسالمیة بصفتها مضاربا والحكم الفقهي یمنعها بهذه الصفة من تقدیم تمویل خیري ومن أي 

، ولذلك اقترح هذا الباحث ةض الحسنو لقر منح اتعامل ال یعود بالربح على الشریك وهو الحال بالنسبة ل
للمصارف اإلسالمیة منح القروض الحسنة، وجود تفویض صریح من أصحاب المال یتیح من خاللهاضرورة 

أو إلزام من الدولة وتنظیم مع المصارف المركزیة تستطیع من خالله هذه المصارف منح التمویل الخیري 
.   2عامة والقروض الحسنة خاصة

تقوم ، ولكنهناك بعض المصارف اإلسالمیة المانحة للقروض الحسنةوتجدر اإلشارة هنا إلى أنّ 
في المصروفات المتعلقة بها، حتى تكاد تصل إلى الفوائد التي تفرضها المصارف التقلیدیة، ما بالمغاالت

تمتنع معظم المصارف اإلسالمیة عن منح في حینیستدعي منها أن تعمل على تخفیض هذه المصروفات، 
، "نصندوق القرض الحس"راح وضع صندوق خاص وهو تالقروض الحسنة، ما دعى بعض الباحثین إلى اق

.3ُیمِكن دعم مصادر أمواله بنسبة مئویة من أرباح المساهمین برضاهم على أساس تبرعالذي و 
منح القروض الحسنة في المجاالت التي ُتصرف فیها ُیمِكن أن تُ ومع األخذ باالقتراحات السابقة، 

ي اإلجراءات غطِّ القروض االستهالكیة في المصارف التقلیدیة دون فائدة أو مع بعض المصاریف التي تُ 
دفع ألغراض الدراسة التي تُ ال للقروض االستهالكیةن أن تكون القروض الحسنة البدیل الفعّ مكِ اإلداریة، إذ یُ 

المانحة المصارف اإلسالمیةوسیاسات ممارسات مع تناسب تأو أي مجاالت أخرى أو المرض أو الزواج 

.234؛ 48: ، ص2008، األردن، 1نظریة القرض في الفقه اإلسالمي، دار النفائس، طأحمد الحاج،1
7-6المؤتمر الدولي األول للمالیة والمصرفیة اإلسالمیة، الجامعة األردنیة، األردن، ، الدور المنتظر: البنوك المركزیة والتمویل اإلسالميمحمد الزرقا،2

.7-6: ص، 2014أوت 
. 94: الفكر والتطبیق، مرجع سابق، صالمصارف اإلسالمیة بین، حسین شحاتة3
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هذه ل حافزا للتعامل مع شكِّ یُ و ،المیة تجاه المجتمعز الدور االجتماعي للمصارف اإلسبرِ یُ ، ما لهذه القروض
.ل من اللجوء إلى المصارف التقلیدیةقلِّ ویُ المصارف 

زكا الشيء أي نما وزاد، ، وُیقالالبركة والنماء والطهارة والصالحالزكاة في اللغة هي:لزكاةا-ب
أما من ؛ والطهارةالنماءبمعنىتأتيفالزكاةلتطهیره،مالكمنأخرجتهماوالزكاة،1اهوأزكى الشيء أي نمّ 

الذيالمالعلى الزكاةضةیفر حولصبتوكلهاللزكاةعدیدةتعاریفلقد وردتالناحیة االصطالحیة، ف
واجبحقالزكاة هيبین هذه التعاریف أنّ ومن الزكاة،تدفعولمنالزكاةوقتعلىزیادةالزكاةفیهتجب
.2مخصوصوقتفيمخصوصةلطائفةمخصوصمالفي

أخذ هي فریضة شرعیة ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وأخالقیة، تُ وعلى هذا ُیمِكن القول بأن الزكاة 
.من مال معین في وقت معین وُتوجه لفئة محددة

النظامركائزمنوركیزةاقتصادیةأداةعدُّ تُ إذ اقتصادیا ومالیا واجتماعیا مهما،نظاماالزكاةعد تُ و هذا
؛ واالستثمارالتنمیةمجاالتإلىبهاوتدفعاكتنازهادونوتحولاألموالكحرِّ تُ ألنهااإلسالمي،االقتصادي

فالزكاة تسمح بالتعبئة اإلجباریة للموارد المالیة التضامنیة لتأمین السلع والخدمات األساسیة والرعایة 
.3الستثماریةاالجتماعیة للفقراء ومحدودي الدخل وتنشیط الحركیة ا

الدعائم األساسیة لبناء مجتمع عادل والتي تضمن حیاة كریمة ألفراده، عتبر الزكاة أحد أقوى تُ حیث 
ن مكِ یُ لذلك فتعد خدمة تحصیل وٕانفاق الزكاة من أهم مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة، إذ 

مراعاة بوذلك،من صنادیقلها من خالل ما تخصصه لهذه المصارف أن تلعب دورا بارزا في هذه الخدمة 
:4والتي من أهمها ما یليبعض األسس والقواعد 

باعتباره %2,5تخضع المصارف اإلسالمیة لزكاة عروض األموال وعروض التجارة بنسبة -
مؤسسة مالیة تجاریة واستثماریة؛

ن یقومون بإخراج الزكاة یالعمل على فصل أموال المودعین وأموال المساهمین، ألن المودع-
عن أموالهم إال إذا فوضوا المصارف اإلسالمیة بذلك نیابة عنهم، أما زكاة المصارف فهي تحسب من أموال 

المساهمین؛
مكن حساب رأس المال العامل والذي یمثل الفرق بین األصول المتداولة والخصوم المتداولة، یُ -

إلیه وكذلك المال المستفاد كالهبات والتبرعات؛وٕاضافة ما یخص المساهمین من أرباح السنة 
یجب أن تبلغ األموال النصاب وأن یحول علیها الحول، وفیما یتعلق بأرباح السنة الحالیة ال -

یشترط لها ذلك ألن حولها األصل وهو رأس المال العامل الذي أنتجها؛

.29: ، ص1997، 1، ط4مكتبة العبیكان، الریاض، ج، القاموس اإلسالمي للناشئین والشباب،محمد الهمشري وآخرون1
.المرجع نفسه2
.802: ، صمرجع سابقعبد الحلیم غربي، صالح صالحي، 3
.206-204: صاإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیة، مرجع سابق، عبد الحمید المغربي، 4
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عتباریة وال ینظر إلى كل شخصیة اُتحسب الزكاة على أموال المصارف اإلسالمیة باعتبارها-
مساهم على حدى وقد أقر ذلك العلماء والباحثین بناء على األدلة الشرعیة؛

للمصارف اإلسالمیة قطاع أو إدارة الخدمات یتبع صندوق الزكاة في التنظیم اإلداري-
التابعة للصندوق بحسب مجاالت االجتماعیة أو التكافل االجتماعي، ویمكن أن تتعدد اإلدارات  واألقسام

الدور االجتماعي في المصارف اإلسالمیة؛
له المصارف اإلسالمیة من الزكاة المفروضة أموال صندوق تتمثل مصادر - الزكاة فیما ُتحصِّ

مونها لصندوق زكاة هذه المصارف أو ُیفوّضون على أموال المصارف نفسها ومن زكاة المودعین التي یقدّ 
؛...فراداألأو المؤسساتباإلضافة إلى الزكاة التي تقدمها جهات خارجیة من اإلسالمیة بإنفاقها،المصارف 

المحددة الثمانیة المستفیدون من أموال صندوق الزكاة للمصارف اإلسالمیة یكون أحد الفئات -
قـُُلوُبُهْم َوِفي الرِّقـَاِب  وَاْلُمؤَلَّفَةِ وَاْلَعاِملِيَن َعلَْيَهاالصََّدقـَاُت لِْلفُقَرَاء وَاْلَمَساِكيِن  إِنََّما﴿:قوله تعالىفي 

؛]60:لتوبةا[﴾َواْبِن السَّبِيـِل فَرِيَضًة مَِّن اللِّه وَاللُّه َعلِيٌم َحِكيمٌ الّلهِ وَاْلَغارِِميَن َوِفي َسبِيـلِ 
المجاالت الممولة من قبل صندوق زكاة المصارف اإلسالمیة والمنفقة على الفئات المحددة -

رعایة الطالب الفقراء بمختلف مستویات الدراسة، مساعدة المنكوبین من الحروب : تكون بصفة خاصة في
... الصغیرةفي الدول اإلسالمیة، رعایة األرامل واألیتام، تشجیع وتمویل الحرفیین وأصحاب المشروعات 

مساهمیها فقط وتترك سالمیة تكتفي بتأدیة زكاة أموالبعض المصارف اإلوتجدر اإلشارة هنا إلى أّن 
لمودعیها حریة أداء زكاتهم، والبعض منها یؤدي زكاة أموال مساهمیها ویحصل على تفویض ألداء زكاة 

بجمع أموال الزكاة ممن یرغبون أدائها مودعیها، والبعض منها إلى جانب أداء زكاة مساهمیها ومودعیها تهتم
ذلك ولما كانت المصارف اإلسالمیة مصدرا مهما من مصادر أموال الزكاةعن طریق المصارف اإلسالمیة، 

مع جمع وتوزیع الزكاةفي أنها تعاملها األساسي یكون مع أصحاب األموال، بإمكانها أن تلعب دورا مهما 
لزم المصارف اإلسالمیة بضرورة ، ویمكن للمصارف المركزیة أن تُ ذكراحترام األسس والقواعد السابقة ال

. مستواهاىتخصیص صنادیق خاصة بالزكاة عل
تعتمد المصارف اإلسالمیة في عملیات تمویلها على :صیغ التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة-جـ

الهامش حدد عائدها بتمویل یُ صیغ حسب طبیعة العائد إلى یمكن تصنیفها،التمویلیةمجموعة من الصیغ
من الربح والتي تتمثل عموما في المرابحة واإلجارة والسلم واالستصناع، إلى جانب صیغ استثمار المعلوم

كما ، المضاربة والمشاركةوالتي تظهر في كل من ع عوائدها حسب مبدأ المشاركة في الربح والخسارةوزَّ تُ 
من المضاربة وتتمثل في كل طویلة األجل صیغ تمویل حسب األجل إلىهذه الصیغتصنیفیمكن كذلك 

والمساقاة المشروع ومشاركة في رأسمال ودائمة مباشرة بأنواعها أیضا والمشاركة ومقیدةمطلقة وعیها بن
ا صیغ تمویل ، وكذٕاجارةو مشاركة و مضاربة منوالمزارعة والمغارسة والتمویل المتناقص المنتهي بالتملیك 

، اإلجارة التشغیلیة واإلجارة التمویلیة واالستصناع والبیع بالتقسیط والبیع باألجلاألجل وتتمثل في متوسطة 
.ة المركبة والسلم والقروض الحسنةوتتمثل في المرابحة البسیطة والمرابحقصیرة األجلإلى جانب صیغ 
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من حول اعتمادها على صیغ الهامش المعلومعلى غرار ما تشهده المصارف اإلسالمیة من انتقادات و 
أّن هناك من الباحثین من یرى أّن هذا ، إالّ على المشاركة في الربح والخسارةالربح بدال من الصیغ القائمة

مراجعة ویرى ضرورة إعادة صیاغة نظریة المصارف اإلسالمیة مبررا ذلك بأنّ ،االنتقاد في غیر محله
تجربة المصارف اإلسالمیة على أرض الواقع سیؤدي إلى التوصل إلى منظومة المنطلقات الفكریة في إطار

هذا صیغ المشاركة في الربح والخسارة، بناسب المرحلة الحالیة وتكون قادرة على استیعاتُ ،وساطة مؤسسیة
النموذج حیث یتشكل هذا ؛ ز من تعامل المصارف اإلسالمیة بهذه الصیغعزِّ وقد قام الباحث باقتراح نموذج یُ 

مصارف الودائع اإلسالمیة أو مصارف ، تتمثل المجموعة األولى فيمن مجموعتین من الوسطاء المالیین
وتتعامل مع عدد كبیر ،ل مؤسسات مالیة نقدیة تهتم بتعبئة الموارد المالیة القصیرة األجلمثِّ وهي تُ ،التجزئة

عتمد في ذلك أساسا على صیغ الهامش المعلوم من وحدات العجز التمویلي وتقوم بتمویل دورة االستغالل وت
من الربح، وتتعامل استثناء بصیغ المشاركة في الربح والخسارة لتمویل بعض المشاریع الطویلة األجل، في 

مؤسسات مالیة غیر وهي ُتمثِّل،حین تتمثل المجموعة الثانیة في مصارف المشاركة أو مصارف الجملة
لي وتقوم طة وطویلة األجل، وتتعامل مع عدد محدود من وحدات العجز التموینقدیة تقوم بتعبئة موارد متوس

وتتعامل استثناء بصیغ ألّنها تستخدم أساسا صیغ المشاركة في الربح والخسارة،بتمویل دورة االستثمار، 
.1وهي في هذه الحالة ُتشبه مصارف األعمال أو االستثمار،الهامش المعلوم من الربح

هذا وعلى الرغم من إمكانیة تطبیق هذا النموذج على أرض الواقع بما یسمح بتعزیز استعمال صیغ 
. المشاركة في الربح والخسارة، إال أّن نجاح تطبیقه مرهون بتوفیر بیئة مناسبة لعمله

فه عرّ وقد،)Microfinanace(ُیسّمى كذلك بالتمویل الدقیق أو التمویل الصغیر :رصغّ مویل المُ لتّ ا-د
بنك التنمیة اآلسیوي على أنه توفیر مجموعة واسعة من الخدمات المالیة من الودائع والقروض وخدمات 

.التأمین على الفقراء وأرباب األسر قلیلي الدخل ومشروعاتهم المصغرةإلى جانب، تحویل النقودو السداد
الذي عرفه هذا النوع من التمویل االنتشار الواسع األهمیة الكبیرة و إلى واإلحصاءات وتشیر الدراسات 

الدول على مستوى انتشاره أنّ إالّ في مكافحة الفقر، لما له من خصائص وممیزات عبر مختلف أرجاء العالم 
والتي محدودا، لذا یمكن إیفاء هذه المهمة للمصارف اإلسالمیةعدّ یُ اإلسالمیة عامة والدول العربیة خاصة 

.دورا مهما في ذلكیمكن أن تلعب 
حیث ُیمكن للمصارف اإلسالمیة أن تساهم في وضع صندوق خاص بوقف مؤقت للنقود، لتمویل 
الفقراء ممن لدیهم مشروعات صغیرة تتطلب مصدرا للتمویل والذین هم في الغالب ُمستبعدون من قائمة 

ما یعزز دورها االجتماعي في تشجیع عمالء المصارف التقلیدیة مع تحفیز من المصارف المركزیة،
المشاریع الصغیرة وتوفیر مناصب الشغل والمساهمة في التقلیل من البطالة والحد من الفقر، وذلك من خالل 

للبنوك اإلسالمیة والحاجة إلى مقاربة جدیدة على ضوء  ثالثة عقود من التجربة المیدانیة وأثر العولمة محمد بوجالل، تقییم المجهود التنظیري: راجع1
؛ عبد الحلیم 353-329: ، ص2008أفریل 3-1على الصناعة المصرفیة، المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 

.     85- 83:، مرجع سابق، صبین التنظیر والتطبیق: غربي، البنك اإلسالمي النموذجي
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، في ظل ما تشهده هذه المصارف من تحفظ في منح ...تمویل الفقراء المنتجین من الحرفیین واُألَسر والنساء
.هذا النوع من التمویل

لتمویل المشروعات الصغیرة عملیة حدیثة صیغةعلى اقتراح أحد الباحثین عمل وفي هذا اإلطار، 
بهدف توفیر التمویل ودنقمؤقت للوقف وذلك في شكل، للفقراء المنتجین من قبل المصارف اإلسالمیة

محددة ه لفترة كما هو األصل في القروض أو تقدیممؤقتة تحت الطلب الخیري في صورة قروض حسنة 
موقوفة على التأبید یكفي ریعها أموالحیث یعتمد الوقف ابتداء على ؛ الحسنةویضمن الوقف هذه القروض

نفقات إدارة الوقف والمحافظة علیه، إلى جانب األموال الموقوفة مؤقتا والتي مصدرها على األقل لتغطیة 
ا للوقف قرضا حسنا مؤقتا لتمویل مون منهقدِّ ، یُ اإلسالمیةأصحاب الودائع تحت الطلب لدى المصارف

.1ز ضمان الوقف كفالء متبرعونعزِّ الفقراء ویُ 
القادرین على اإلنتاج إذا ُأتیح لهم التمویل یتمثل المستفیدون أو الموقوف علیهم في الفقراء حیث 

المناسب ویستطیعون رد قیمة القرض من دخلهم المتوقع من مشروعهم اإلنتاجي، بشرط عدم طلب ضمانات 
ویتمثل أصحاب مصادر مالیة من المستفیدین من هذا الوقف واالكتفاء بالضمانات االجتماعیة والعائلیة فقط، 

، والمال "یدبالواقفون ماال على التأ"ّمى بالواقفین والكفالء في أربع فئات وهم أموال هذا الوقف أو ما ُیس
خصص ریعه لغرض الوقف أو لالستخدام المباشر من إدارة الوقف، الموقوف من هذه الفئة قد یكون عقارا یُ 

ر له بأجرة أجّ تُ م للفقیر بشكل مؤقت أو قدّ تُ )كسیارة أو شاحنة جدیدة أو مستعملة(وقد یكون عینا استعمالیة 
إذ یقدمون له قروضا حسنة بعضها " الواقفون ماال على التوقیت أو المقرضون للوقف"زهیدة، والفئة الثانیة هم 

كفالء "ُمؤّجل لفترة محدودة وبعضها حال تحت الطلب ُیمِكنهم سحبها واستردادها متى شاؤوا، والفئة الثالثة هم 
سنة للوقف لمدة محددة وال تستخدم هذه األموال لتمویل الفقراء وهم یعملون على تقدیم قروض ح" السیولة

وهم " كفالء التوى"وٕانما ُیستعمل لسد نقص السیولة الطارئة بسبب متطلبات السحب، والفئة الرابعة هم 
.2یتبرعون للوقف بمبالغ معینة إذا هلك المبلغ الكلي أو الجزئي ألموال الوقف المقدمة للفقراء

توحید جهود هذه كذلك، ُیمِكن تعزیز دور المصارف اإلسالمیة في منح التمویل المصغروفي إطار 
مصارف تحت مسمى مصارف خاصةتأسیس المصارف إلى جانب حكومات الدول والعمل على التوسع في 

، تجینالفقراء المنلفئة معینة من المجتمع والمتمثلة في التمویل المصغر تقدیم على تعمل،اجتماعیة إسالمیة
وعلى لهذه المصارف،على اعتبار أّن المجتمع من أهم أصحاب المصالح التي تعكس الدور االجتماعي 

العملیة على واالستفادة في ذلك من بعض التجارب هذه الفئة مستبعدة من المصارف التقلیدیة، اعتبار أنّ 
في ألحمد النجار إسالمي اجتماعيوالتي شكلت أولى محاوالت تأسیس مصرف "بنوك االدخار"تجربة غرار 
-1963(التجربة ثالث سنوات فقط من العملدامتبمصر وٕان " الدقهلیة"بمحافظة " میت غمر"مدینة 

" بنك الفقراء"و" بنك القریة"بـكذلكأو ما ُیسّمى )Grameen Bank("رامینجبنك "تجربة وكذا؛)1967

.3:ص، 2006دیسمبرالوقف المؤقت للنقود لتمویل المشروعات الصغرى للفقراء، المؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى، مكة، محمد الزرقا،1
. 13-8:ص، المرجع السایق2
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بقریة جوبرا لیتحول إلى مصرف 1976سنة إلىتأسیسهبوادرتعود ذيال،ببنغالدیشیونسلصاحبها محمد
ا؛ باإلضافة إلى یمكن االستفادة منهتجربة بقى یأنه وٕان كان یعمل بنظام الفوائد إالّ والذي، 1983رسمي سنة 

؛ إسالمياجتماعي كمصرف 1996سنةتجربة مصرف االدخار والتنمیة االجتماعیة بالسودان والذي تأسّس 
، والذي تبنى أجفند-تجارب مصارف التمویل األصغر التي أنشأها برنامج الخلیج العربي للتنمیةإلى جانب 

.  الذي أثبت فعالیته في مواجهة الفقر؛ وغیرها من التجارب األخرى" رامین بنكج"من خاللها نموذج 
والرقابة على البرامج التصمیم والتنفیذ ُیقصد بالتسویق االجتماعي :االهتمام بالتسویق االجتماعي-هـ

المعدة للتأثیر في اآلخرین، بقصد تحقیق استجابات معینة واالقتناع باألفكار االجتماعیة المتعلقة بالممارسات 
الخیریة والتطوعیة، ثم المشاركة الفعالة من خالل مزیج تسویقي متكامل یتمثل في تخطیط هذه الممارسات 

البحوث التسویقیة، واهتمام المصارف اإلسالمیة بالتسویق االجتماعي والتسعیر واالتصال التسویقي والتوزیع و 
ز جذب الموارد المالیة من المزكین والمتبرعین  یفتح مجال قضیة التكافل بین أفراد المجتمع، وُیعزِّ

.1...والمتصدقین، وتوجیه هذه الموارد وتسویقها إلى الفقراء والمساكین والیتامى والطالب والمرضى
وبالنسبة لباقيهذا : في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه المجتمعخرىاألمجاالت لا-و

سبق ذكرها في الجانب النظري لهذه ، والتيمجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه المجتمع
:2من خاللأن تعمل على تقویمها كذلك، لمصارف اإلسالمیة یمكن ل، فاألطروحة

من خالل تخصیص ، ز كذلك على نظام األموال الوقفیةركِّ أن تُ ن للمصارف اإلسالمیةمكِ یُ -
موال الموقوفة على مشاریع هذه األُتصرف تجمع أمواله من التبرعات المخلفة و خاص بالوقف،صندوق 

؛خیریة كما فعل البنك اإلسالمي للتنمیة
یترتب على المصارف اإلسالمیة أن تتفاعل مع المجتمع إلبراز ما تقدمه من خدمات -

مازال الجتماعي والدیني لتلك المصارف و اجتماعیة، ألن كثیرا من أفراد المجتمع ال یالحظون الدور ا
أو دنانیر أغلبیتهم یظن أنه ال فرق بین المصارف التقلیدیة والمصارف اإلسالمیة، ألن المسألة لیست دراهم 

مسؤولیة اجتماعیة وأخالقیة؛اهدفع ولكنّ تُ 

")1940-والذي نال علیه العدید من الجوائز أهمها جائزة " جرامین بنك"أستاذ اقتصاد سابق في جامعة شیتاجونج ببنغالدیش، هو مؤسس ):یومنا هذا
".2006نوبل للسالم سنة 


)ARAB GULF PROGRAMME FOR DEVELOPMENT- AGFUND( :یقع مقره الرئیس بالریاض في 1980تنمویة تأسست سنة هو منظمة إقلیمیة ،
مشروعا في عدد من الدول 1466مملكة العربیة السعودیة وهو یعمل في مجال التنمیة على المستوى الدولي؛ حیث ساهم منذ إنشائه في تمویل ودعم ال

األصغر البنك الوطني لتمویل المشروعات الصغیرة باألردن، بنك األمل للتمویل : النامیة، من بینها تأسیس مصارف التمویل األصغر والتي تتمثل في
في دولة تقع - بالیمن، بنك اإلبداع للتمویل المتناهي الصغر بالبحرین، مصرف اإلبداع للتمویل األصغر في سوریة، بنك اإلبداع والشراكة بسرالیون 

اإلبداع للتمویل متناهي الصغر ، بنك اإلبداع المالیة للتمویل متناهي الصغر بلبنان، بنك اإلبداع للتمویل األصغر بالسودان، شركة - غرب قارة إفریقیا
في فلسطین؛ هذا ویسعى البرنامج كذلك إلى زیادة عدد مصارف التمویل األصغر، وذلك بسعیه لتأسیس بنك اإلبداع للتمویل األصغر في كل من 

.المغرب وتونس والفلبین مستقبال
.408-406: صابق، اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك اإلسالمیة، مرجع سعبد الحمید المغربي، 1
.47:، صمرجع سابق،كمال القیسي؛95: ، مرجع سابق، صحسین شحاتة:راجع2
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ركز في االجتماعیة والدینیة التي تُقدِّمها المصارف اإلسالمیة تتمعظم الخدمات الحظ أنّ یُ -
وربما تؤدى هذه حرم مناطق وجود الفروع من معظم تلك الخدماتبینما تُ محیط تواجد المركز الرئیس،

وبرامج للخدمات االجتماعیة والدینیة محللة حسب طلذلك یجب وضع خط،بطریقة غیر مخططةالخدمات 
؛ستفادة منهاالجغرافیة، وكذلك حسب نوع تلك الخدمات والفئات المستفیدة منها حتى تعّم االاألماكن

عاون وتنسیق بین صنادیق الخدمات االجتماعیة والدینیة في المصارف تیجب أن یكون هناك -
یة وتبادل المعلومات والخبرات وذلك لتطویر وتحسین األداء، وذلك على غرار ما یحدث في والمؤسسات المال

مجال الخدمات المصرفیة واألنشطة االستثماریة؛
هناك تعاون بین المصارف اإلسالمیة والمؤسسات والهیئات والمراكز یكون أنیجب -

إلى المسلمین في كل مكان؛االجتماعیة الخیریة العالمیة، حتى تصل الخدمات االجتماعیة 
ُیعّد هو طرفا فیها بصفته ُیمَنع على المصارف اإلسالمیة تقدیم تبرعات من األموال التي -

تقبل األموال المقدمة من الغیر للتبرع بها ، ولكن ُیمكن للمصارف اإلسالمیة أن وكیال أو مضاربا أو شریكا
.التبرعاتهذه بخاص یة وضع صندوق ، ولذا یمكن للمصارف اإلسالمفي وجود تفویض وتصریح

:العمالءتجاه من حیث مجاالته الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تقویم-2
من تشغیل العمالء العدید من ز حفّ ساعد و عتبر المصارف اإلسالمیة البدیل الشرعي واألخالقي الذي تُ 

ن التعامل مع المصارف التقلیدیة ألغراض عأموالهم واستثمارها والتعامل معها، بعدما كانوا ممتنعین 
وفي هذا اإلطار یجب الحفاظ على هؤالء العمالء والعنایة باألسباب التي ، -دینیة وأخالقیة-اجتماعیة 

، خاصة بعد للمصارف اإلسالمیة تجاه العمالءحفزتهم للتعامل معها، وذلك في إطار تقویم الدور االجتماعي
وعدم توافق بعض منتجاتها مع القواعد صارف من محاكاتها للمصارف التقلیدیةالمهذه اعترتالشبهات التي 

إلى جانب االهتمام بالمجاالت األخرى المتعلقة بتحقیق رضا العمالء بنوعیة الخدمات المقدمة لهم ، الشرعیة
مصرفیة واالهتمام بشكاویهم واقتراحاتهم وتعریفهم بالخدمات والمنتجات الواإلجراءات المترتبة عنها، 

:وذلك باالعتماد على ما یلياإلسالمیة، 
المصارف اإلسالمیة تستند على خالف المصارف التقلیدیة فإنّ :تشكیل المرجعیة الشرعیة الكافیة-أ

، وهي تعكس بصفة أساسیة مدى الرقابة الشرعیةخاصة ُتعَرف بهیئة في الموافقة على معامالتها على هیئة 
.القواعد الشرعیة في ممارساتهاالتزام هذه المصارف على 

جمیع العناصر واألنشطة الرقابیة التي تستخدم "هذا وللرقابة الشرعیة تعریفات عدیدة من بینها أنها 
أحد أجهزة البنك اإلسالمي "ف كذلك على أنها عرَّ ، وتُ "للتأكد من مطابقة أعمال البنك اإلسالمي للشریعة

التحقق من تنفیذ الفتاوى الصادرة عن جهة "ف أیضا بأنها عرّ كما تُ ،"المستحدثة لمعاونته في تحقیق أهدافه
وُتعرَّف الرقابة الشرعیة ، "االختصاص، وٕایجاد البدائل والصیغ المشروعة ألیة أعمال تخالف األحكام الشرعیة

ة التأكد من مطابقة أعمال المؤسسة المالی"عموما ووفقا لما عرفته مؤسسة الراجحي المصرفیة على أنها 
وعلى هذا ، "اإلسالمیة ألحكام الشریعة اإلسالمیة حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى
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تعتبر من أهم األجهزة الرقابیة المستحدثة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة عامة هیئة الرقابة الشرعیةفإن 
ینها وبین المصارف التقلیدیة وقد أدت دورا والمصارف اإلسالمیة خاصة، إذ تمثل أحد الفوارق األساسیة ب

مهما وملموسا في هذا الجانب، كما أن هذه الهیئة تعّد األساس الذي یعتمد علیه عمالء المصارف اإلسالمیة 
.  1لمعرفة مدى التزام هذه المصارف بالقواعد الشرعیة

االعتماد على قرارات هیئة الرقابة الشرعیة لیست كافیة لالستناد المطلق علیها، إذ ینبغي العنایة ولكنّ 
رعیة تفصیلیة للممارسات إلى إجراءات عمل شیرها بشكل منهجي، بحیث تؤدي بهذه المرجعیة وتطو 

شرعي لهذه المصارف،وتساهم في ضبط التطبیق بالقواعد الشرعیة وبالتالي رفع مستوى االلتزام الالمصرفیة
ما یحفظ حق العمالء في حصولهم على سالمة وشرعیة الخدمات المقدمة لهم، لذلك ینبغي على إدارة 
المصارف اإلسالمیة العنایة بهذا الجانب وسد الفجوة القائمة بین المرجعیة الشرعیة وٕامكانیة االستناد إلیها في 

المؤسسات اإلشرافیة أن تساهم باألحكام الشرعیة، وعلى ملتزاتنفیذ العملیات، قیاما بما یجب علیهم تجاه اال
بالتوجیه والمتابعة للتأكد من إنجاز المصارف اإلسالمیة الخاضعة لهذه المرجعیة إلى الحد الذي تصبح فیه 

. 2مكافیة لضمان االلتزا
التزامها بأخالقیات العمل، وٕاتاحة ب على المصارف اإلسالمیة یترتّ :بأخالقیات العملمااللتزا-ب

اإلسالمیة میثاق خاص بذلك على مستوى تقاریرها السنویة ومواقعها اإللكترونیة، إذ أّن التزام المصارف
التزام بأخالقیات العمل في االقتصاد اإلسالمي ُیشعر العمالء باالرتیاح بتعاملها مع هذه المصارف، كما أنّ 

ضمن للعمالء حقوقهم في الحصول على خدمات وتمویالت بعیدة عن الفائدة هذه المصارف بهذا المیثاق ی
الربویة ومعامالت الغرر، كما سیحقق قیما أخالقیة مهمة تجاه العمالء من خالل األمانة وما یترتب عنها من 

أو حفظ ودائعهم والعدالة في التعامل معهم والسماحة من خالل إمهال المدینین في حالة إفالسهم المؤقت 
.    العفو عنهم في حالة إفالسهم الدائم، وغیرها كثیر من القیم األخالقیة

ةریر خاصاإعداد تقاالهتمام بالحوكمة مع المصارف اإلسالمیة علىوّجبیت:بالحوكمةمااللتزا-جـ
ما عنها وٕاتاحة ذلك على مستوى مواقعها اإللكترونیة، وذلك ةكون ضمن تقاریرها الّسنویة أو منفصلتبها

وأسس حساب یسمح باإلفصاح عن المعلومات الالزمة والتي تهم العمالء كشروط التعامل مع هذه المصارف 
وتوزیع األرباح وكذا نسب المشاركة في الربح والخسارة وهو ما یهم أصحاب الحسابات االستثماریة، كما أّن 

صارف اإلسالمیة بالحوكمة سیسمح بتفعیل الرقابة الشرعیة ما سیؤدي إلى إلغاء النشاطات غیر اهتمام الم
المشروعة مع تجنب الدخول في النشاطات المشبوهة، وهو ما سیزید من مصداقیة هذه المصارف أمام 

.   العمالء

. 86-85:إبراهیم عبادة، مرجع سابق، ص1
رؤیة جدیدة للصكوك اإلسالمیة، شركة الفجر : آلیات تطویر المصارف والشركات اإلسالمیة، المؤتمر المصرفي اإلسالمي الثانيعبد الباري مشعل،2

.  5: ، ص2005أفریل 18- 17لالستشارات، الكویت، 
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لبناء عالقة متینة مع في إطار السعي :االلتزام بإدارة العالقة مع العمالء في المصارف اإلسالمیة-د
Customer("إدارة العالقة مع العمالء"ـ ى بسمّ المصارف، ظهر في التسویق المصرفي ما یُ  Relationship

Management (CRM)( ومتكاملة، تهدف إلى تحقیق منافع متبادلة بین فّعالة عمل إستراتیجیةوهي
كسبللمصارف وفي الوقت نفسه تحقیق رضا عالي للعمالء و تحقیق أعلى ربحیةبالمصارف والعمالء وذلك

.التواصل بین العمالء والعملیات المصرفیة والتكنولوجیاوربط من خالل تحقیق ، وذلك والئهم
إذا طّبقت المصارف اإلسالمیة هذه اإلستراتیجیة في عملها فإنه سیعود بالنفع علیها من أنه والواقع 

من جهة اجتماعیا هاما نحو عمالئها فیما یتعلق بمجاالت عدیدة في هذا الشأنجهة، كما أنها ستؤدي دورا 
تعظیم القیمة المقدمة للعمالء و للعمالء،تیسیر سیاسات وٕاجراءات تقدیم الخدماتبأخرى، خاصة ما یتعلق

تطویر استخدام و ، وكسب والئهممن ثم تحقیق رضاهمممن خالل تقدیم الخدمات المصرفیة حسب طلباته
الوسائل التقنیة الحدیثة في التعامل مع العمالء ما یساعد على تقدیم الخدمات المصرفیة في الوقت والمكان 

... ینالمناسب
المجاالت إلى جانب :في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه العمالءخرىاألمجاالت لا-هـ

على المصارف اإلسالمیة االهتمام بباقي مجاالت الدور االجتماعي تجاه العمالء؛ كذلك یترتب السابقة، فإنه
:وذلك وفقا لما یلي

شكاوي ومقترحات عمالئها، وفي هذا بایجب على المصارف اإلسالمیة أن تولي اهتمام-
تاح أمام المصارف اإلسالمیة عدة خیارات، إذ ُیمِكن أن تخصص هذه المصارف جهات معینة على الجانب یُ 

على یقداصنلها كذلك وضع وتدوین شكاوي ومقترحات العمالء، كما یمكن االستماعمستواها، مهمتها 
ى مستوى علفیها، أو یمكن كذلك إتاحة موقع خاصمقترحاتهم وشكاویهمعمستواها یقوم العمالء بإیدا

إلكترونیا؛همیعمل من خاللها العمالء على تدوین شكاویهم ومقترحاتمواقعها اإللكترونیة،
القیام ببرامج إعالمیة لتعریف العمالء بمختلف المنتجات والخدمات التي تقّدمها المصارف -

لیدیة، وٕاتاحتها في اإلسالمیة، وٕابراز منافعها مع إظهار الفارق بینها وبین منتجات وخدمات المصارف التق
.اإللكترونیةامنشورات أو تسجیالت على مستواها وحتى على مستوى مواقعه

:الموارد البشریةتجاهمن حیث مجاالته الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تقویم-3
خالل ما تّم التطرق إلیه من خصائص للممارسات المصرفیة المعاصرة للمصارف اإلسالمیة، من

التي مست هذه المصارف والمتعلقة بصفة خاصة بالموارد البشریة، هو عدم االنتقاداتمن بین أهمأنّ ن یتبیّ 
تأهیل وتدریب الموارد البشریة یعود بالنفع على كان ٕاذاو ، موارد بشریة مهیأة للعمل في هذه المصارفتوافر 

ر االجتماعي التي تلتزم بها هذه من مجاالت الدو مجاالیعدّ المصارف اإلسالمیة، فإن االهتمام بذلك 
العمل بما یتیح لهاتدریب وتأهیل الموارد البشریة باالهتماموجب ولذلك ، مواردها البشریةالمصارف تجاه
خاصة ما یتعلق بالحوافز إلى جانب االهتمام بالمجاالت األخرى في هذه المصارف، بأعلى كفاءة 
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ما كعلى العموم یمكن إبراز ذلك ، و ...، واالهتمام بشكاویهم واقتراحاتهم والمكافآت، وتوفیر بیئة مناسبة للعمل
:یلي

یجب على المصارف اإلسالمیة أن تولي اهتمامها بتدریب وتأهیل مواردها :تأهیل الموارد البشریة-أ
التقلیدي مع بتأهیل الموارد البشریة فنیا، وهو متعلق بالعمل المصرفي ، وذلك البشریة في مختلف المجاالت

استبعاد الفوائد الربویة، وتأهیلها شرعیا وهو مرتبط باستیعاب صیغ التمویل اإلسالمي المختلفة، والتأهیل 
قواعد السلوك الذاتیة المؤثرة في األداء الوظیفي، مع قواعد السلوك مع األخالقي والمهني وهو متمثل في

.1مختلف أصحاب مصالح المصارف اإلسالمیة
لعّل من أهم :في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه الموارد البشریةخرىاألمجاالت ال-ب

مجاالت الدور االجتماعي األخرى تجاه الموارد البشریة، والتي یترتب على المصارف اإلسالمیة االهتمام بها 
:كذلك ما نجد

وأن تعمل على التنویع یجب على المصارف اإلسالمیة أن تهتم بنظام الحوافز والمكافآت-
والتجدید فیها، ما یشكل حافزا مادیا ومعنویا للموارد البشریة؛

ن للمصارف مكِ االهتمام ببیئة العمل المصرفیة، إذ یُ المصارف اإلسالمیة ىیترتب عل-
ما یشكل متنفسا لمواردها البشریة، ...اتتوافر على بیئة خضراء ومكتبتبها تاإلسالمیة أن تخصص ملحقا

توفیر السكنات المهنیة خاصة أمام الموارد البشریة الذین یبتعدون عن مقر سكناهم، وكذا إلى جانب إمكانیة 
لالطمئنان على صحة طباء ألإلى اتخصیص زیارات دوریة مجانیة من خالل االهتمام برعایتهم صحیا

یة من النساء لضمان الراحة ، كما یمكن كذلك إنشاء حضانة لألطفال خاصة بالموارد البشر الموارد البشریة
؛     النفسیة لهنّ 

ینبغي على المصارف اإلسالمیة أن تولي اهتمامها بشكاوي مواردها البشریة، وفي هذا -
لهذه الجانب یتاح أمام المصارف اإلسالمیة عدة خیارات كذلك شأنها شأن شكاوي العمالء، حیث ُیمِكن 

مستواها مهمتها االستماع وتدوین شكاوي الموارد البشریة، أن تخصص كذلك جهات معینة على المصارف 
شكاویهم فیها، أو یمكن كذلك عكما یمكن لها كذلك وضع صنادیق على مستواها تقوم مواردها البشریة بإیدا

.إلكترونیاالبشریة تدوین شكاوي واقتراحات المواردلعلى مستوى مواقعها اإللكترونیة،إتاحة موقع خاص

االعتماد في تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من خالل بعض المؤشرات غالبا ما یتمّ 
عملیة إیجاد واجهتُ إذ دورها االجتماعي، بالمصارف اإلسالمیة التزامكافیة للتعبیر عن مدى عدّ والتي ال تُ 

مؤشِّرات تفصیلیة لتقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة إشكاالت عدیدة، نظرا لما تتطلبه من تجمیع 

.50: بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص: الموارد البشریة في البنوك اإلسالمیةعبد الحلیم غربي،1

الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث أسالیب تقییمهتقویم: ثانیا
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بیانات ومعلومات من مصادر ُمتعدِّدة، باإلضافة إلى عدم إمكانیة االعتماد على هذه المؤشرات لمعظم 
ن أن مكِ تقویم الدور االجتماعي لهذه المصارف یُ وفي إطار لذلك، مجاالت الدور االجتماعي لهذه المصارف

تهتم هذه المصاریف في قیاس دورها االجتماعي باألسالیب المعتمدة في المؤسسات االقتصادیة إلى جانب 
المحاسبة أسالیب التقییم الداخلیة خاصة منها من أهمها ولعلّ ة بالمؤشرات، قات المتاحة والمتعلاألدو 

وكاالت التنقیط باإلضافة إلى أسالیب التقییم الخارجیة خاصة ،وبطاقة األداء المتوازن المستدامةاالجتماعیة
ومنها تقویم دورها ییم أدائها االجتماعيما لها من أهمیة بالغة في مساعدة هذه المصارف في تقلِ ،االجتماعي
.االجتماعي

:االهتمام بالمحاسبة االجتماعیة-1
أن ، لذلك یمكنألداء االجتماعيلالداخليلتقییمفي اأحد األسالیب المهمةةاالجتماعیعتبر المحاسبة تُ 

تحسین أدائها االجتماعي، وذلك في لمصارف اإلسالمیة د أهم األسالیب التي ستستفید منها احتكون كذلك أ
:من خالل

تحدید تجاه أصحاب مصالحها المعنیة مع للمصارف اإلسالمیةتحدید المساهمة االجتماعیة -
بمختلف القیم األخالقیة واالجتماعیة تجاههم؛التزامها مدى

تلتزم بها المصارف اإلسالمیة تجاه مختلف اإلفصاح عن مجاالت الدور االجتماعي التي -
أصحاب مصالحها؛ 

االجتماعي تجاه أصحاب في أداء دورها المصارف اإلسالمیة المساعدة في تقییم استراتیجیات -
مصالحها المعنیة والمساهمة في الكشف عن تقصیرها في ذلك؛

وذلك في شكل تقاریر مصارف اإلسالمیةتوفیر بیانات ومعلومات حول األداء االجتماعي ل-
خاصة، لیتم االستفادة منها في اتخاذ القرارات المناسبة من قبل أصحاب المصالح المعنیة بها، والمتعلقة 
بتوجیه مجاالت الدور االجتماعي وتحدید نطاقها األمثل، وهو ما یعكس وظیفة االتصال المحاسبي 

؛االجتماعي
عنها وظائف أخرى للمصارف اإلسالمیة وهي إّن االهتمام بالمحاسبة االجتماعیة یترتب-

المصارف اإلسالمیة الرقابة على مدى التزام التدقیق االجتماعي والذي یهتم بإعداد التقاریر االجتماعیة، و 
المصارف اإلسالمیة الرقابة على مدى التزام التدقیق الشرعي والذي یهتم بإلى جانب ، االجتماعيهابدور 

.في ممارساتها المصرفیةبالقواعد الشرعیة
:استعمال بطاقة األداء المتوازن المستدامة-2

ألداء االجتماعي واألداء المالي الداخلي لتقییمالمن أحدث وسائل ُتعد بطاقة األداء المتوازن المستدامة
یتعلق لمختلف المؤسسات االقتصادیة، ویمكن للمصارف اإلسالمیة االستفادة من هذا األسلوب خاصة ما 

م التنظیمي ومحور المجتمع، یبالمحاور الثالثة لألداء االجتماعي والمتمثلة في محور الزبائن ومحور التعل
:وذلك كما یلي
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العمل على تحقیق التوازن بین مجاالت الدور االجتماعي ومجاالت الدور المالي واالقتصادي -
؛صارف اإلسالمیةلل

؛للمصارف اإلسالمیةالجتماعيإضافة مؤشرات خاصة بتقییم األداء ا-
المساهمة في تحدید األهداف االجتماعیة ووضع االستراتیجیات المناسبة لتحقیقها ومراقبة -

مدى االلتزام بتحقیقها؛ 
االهتمام بأصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة من المجتمع والعمالء والموارد البشریة؛-
من خالل وضع االستراتیجیات المناسبة لتحقیق أهداف مراعاة مصالح الموارد البشریة-

وتحدید مجاالت الدور االجتماعي الخاصة بهم كمدى توفیر األمن تجاه مواردها البشریةالمصارف اإلسالمیة
، مع االعتماد على مؤشرات خاصة تسمح بتقییم ذلك؛ ...الصناعي ومدى االهتمام بتدریبهم وتطویر مهاراتهم

لمصارف العمالء من خالل وضع االستراتیجیات المناسبة لتحقیق أهداف امراعاة مصالح-
كمدى االهتمام بتحقیق رضا ،وتحدید مجاالت الدور االجتماعي الخاصة بهمتجاه عمالئهااإلسالمیة

، مع االعتماد على مؤشرات خاصة تسمح بتقییم ذلك؛...العمالء ومدى االهتمام باإلبداع واالبتكار
المصارف اإلسالمیةالح المجتمع من خالل وضع االستراتجیات المناسبة لتحقیق أهداف مراعاة مص-

وتحدید مجاالت الدور االجتماعي الخاصة بهم كمدى المساهمة في حل ،تجاه المجتمع المتواجدة فیه
.        ذلك، مع االعتماد على مؤشرات خاصة تسمح بتقییم...المشكالت االجتماعیة وتحقیق الرفاهیة االجتماعیة

:االجتماعيالتنقیط وكاالت االستعانة ب-3
االجتماعي للمؤسسات أكثر شفافیة، فهي أداة قیمة التنقیط االجتماعي إلى جعل الدور تسعى وكاالت 

لمساعدة المؤسسات المالیة عامة والمصارف خاصة في تقییم أدائها االجتماعي والنهوض بدورها 
االجتماعي، لذلك فهي ُیمِكن أن تلعب دورا مهما تجاه المصارف اإلسالمیة لتحسین أداء دورها االجتماعي، 

: وذلك من خالل
مستقل وعمیق حول إدارة األداء االجتماعي في المصارف اإلسالمیة، ومقارنتها تقدیم تحلیل-

مع أفضل الممارسات والمعاییر في هذا المجال، ما ُیظهر مدى شفافیة هذه المصارف في أدائها لدورها 
االجتماعي؛

تشخیص األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة لتحدید إمكانات هذه المصارف لاللتزام -
هدافها االجتماعیة وتحویلها إلى الواقع، ومساعدتها في بناء إستراتیجیتها المناسبة ألداء دورها االجتماعي؛بأ

تحدید مجاالت الدور االجتماعي المناسبة للسیاسات والممارسات المصرفیة للمصارف -
اإلسالمیة؛

الجتماعي، والتعرف إطالع المصارف اإلسالمیة على نقاط القوة والضعف في أدائها لدورها ا-
على نقاط القوة والضعف للمصارف اإلسالمیة األخرى، ما یعزز التنافس في هذا المجال؛ 
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إتاحة مجموعة من المؤشرات االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة، والتي تتماشى مع المعاییر -
الدولیة في وضع التقاریر االجتماعیة؛

المستثمرین والمهتمین بالممارسات المسئولة تمكین المصارف اإلسالمیة من التواصل مع -
.اجتماعیا، ما یؤدي إلى توسیع دائرة معامالت هذه المصارف

واختالف أصحاب مصالحها االجتماعیة االقتصادیة مع اإلسالمیة طبیعة المصارف أّن هذا كما
نقیط اجتماعيتوكاالت تها بهم وكذا مجاالت دورها االجتماعي تجاههم، یستدعي وجود ااختالف عالق

للصناعة خاصة بهذه المصارف، إذ یمكن تأسیس هذا النوع من الوكاالت لُتدرج ضمن المؤسسات الداعمة 
الوكالة الدولیة في التنقیط "وتختص في التنقیط االجتماعي لهذه المصارف تحت اسم ،اإلسالمیةالمالیة

الوكالة "، على غرار "للتنقیط االجتماعيالوكالة اإلسالمیة الدولیة"أو" االجتماعي للمصارف اإلسالمیة
مؤشر الممارسات "؛ كما یمكن كذلك إیجاد وتطویر مؤشر خاص یمكن تسمیته "اإلسالمیة الدولیة للتصنیف

على أساسه ترتیب المصارف یتمّ ، ..."مؤشر الهویة االجتماعیة"أو "االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة
.تؤدیهاإلسالمیة حسب الدور االجتماعي الذي

الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة هو واقع مكن القول بأنّ یُ سابقا،على ضوء ما تم التطرق إلیه 
ملموس قامت علیه المصارف اإلسالمیة نظریا، ولم تلتزم كثیرا بأدائه عملیا خاصة ما یتعلق بالدور 

رجة األولى إلى العدید من االجتماعي تجاه المجتمع إّال عدد قلیل من هذه المصارف، وهذا یرجع بالدّ 
انین خاصة ُتلِزم هذه المصارف بأداء دور اجتماعي، مع انشغال هذه من أهمها غیاب قو األسباب لعلّ 

المصارف بتحقیق المنافع االقتصادیة لفئة محدودة من أصحاب مصالحها وهم أصحاب المصالح االقتصادیة 
أخرى من أصحاب المصالح وهم أصحاب المصالح االجتماعیة عیة لفئة االجتماعیة، وٕاهمال المنافع االجتما

ما یستدعي وجود بعض المقومات وٕاتباع بعض اإلجراءات لتمكین المصارف اإلسالمیة من ،یةاالقتصاد
.أداء دورها االجتماعي بفعالیة وفاعلیة

:وضع قوانین خاصة في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من قبل المصارف المركزیة-1
تعزیز أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي تؤدي دورا بارزا فيیمكن للمصارف المركزیة أن

تجاه المجتمع، وذلك بوضع سیاسات وقوانین وأنظمة تحث المصارف اإلسالمیة على تقدیم التمویل الخیري 
بوضع المصارفهذه للفقراء خاصة ما یتعلق بالقرض الحسن والزكاة والوقف، وتجاه العمالء من خالل إلزام 

من الموارد البشریةكذا تجاهو وتشكیل المرجعیة الشرعیة الكافیة، والحوكمةالعمل أخالقیاتبمدونات خاصة
.خالل إلزام هذه المصارف بتدریب وتأهیل مواردها البشریة

إصدار القواعد اإلرشادیة والضوابط العملیة في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من قبل -2
:اإلسالمیةالمؤسسات الداعمة للصناعة المالیة 

في تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةجراءات العملیة المقترحةاإل: لثاثا
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أن تؤدي دورا مهما في تعزیز أداء المصارف لمؤسسات الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیةیمكن ل
اإلسالمیة لدورها االجتماعي، وذلك من خالل قیامها بإصدار بعض القواعد اإلرشادیة والضوابط العملیة 

.    هذه المصارفبذلك، السیما ما یتعلق بمجاالت ومؤشرات الدور االجتماعي لالخاصة 
:وضع إستراتیجیة واضحة من المصارف اإلسالمیة لتحقیق األهداف االجتماعیة-3

إشراف مجلس اإلدارة على وضع إستراتیجیة واضحة لتحقیق المصارف اإلسالمیة وذلك من خالل 
وذلك ؛ الرقابة الشرعیة علیهاهیئة المسبقة لموافقة الألهداف اجتماعیة وعمل اإلدارة التنفیذیة على تطبیقها مع 

والذین یتمثلون في كل من ،ارف اإلسالمیةأهم أصحاب المصالح المعنیة بالدور االجتماعي للمصبتحدید 
وضع مجاالت الدور االجتماعي األساسیة تجاههم والتي تتماشى مع البشریة، المجتمع والعمالء والموارد 

ها المالي واالقتصادي ككل؛ من ثم تحدید األسالیب المناسبة والممارسات المصرفیة لها، دون اإلضرار بدور 
في تقییم األداء االجتماعي لهذه المصارف، سواء ما یتعلق بأسالیب التقییم الداخلي لألداء االجتماعي خاصة 

ما یتیح تقییم مدى اإلفصاح عن مجاالت واستعمال بطاقة األداء المتوازن المستدامة، المحاسبة االجتماعیة 
رها االجتماعي في تقاریرها السنویة، وكذا من خالل االعتماد على أسالیب التقییم الخارجي لألداء دو 

االجتماعي، خاصة ما یتعلق باالستعانة بوكاالت التنقیط االجتماعي والتي ستساعد المصارف اإلسالمیة في 
مؤشرات خاصة بتقییم قیاس مدى التزامها بدورها االجتماعي، أو من خالل مساهمتها في وضع وتطویر

.    أدائها االجتماعي
:التقییم المستمر للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-4

اجتماعیة محددة یتیح وأهدافاجتماعیة واضحة عمل المصارف اإلسالمیة على وضع إستراتیجیة إنّ 
لها إمكانیة وسهولة التقییم المستمر لدورها االجتماعي، من ثم معرفة نقاط القوة وتعزیزها ومعرفة نقاط 

.            الضعف وتداركها، ما یؤدي إلى تقویم فاعل وفعال لدورها االجتماعي
ر االجتماعي للمصارف اإلسالمیة خطوات هذا اإلطار المقترح في تقویم الدو تمثیل ن مكِ العموم یُ وعلى

:في الشكل الموالي
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في تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةجراءات العملیة المقترحةاإل: )16(شكل رقم 

.من إعداد الطالبة:المصدر

المقترح في تقویم الدور االجتماعي للمصارف خطوات اإلطار یظهر من خالل الشكل السابق
المصارف المركزیة ودورها في الخطوة األولى ترتبط ،تتمثل في أربع خطوات أساسیةحیث؛اإلسالمیة

تتعلقو ؛األساسي في وضع القوانین الخاصة التي تلتزم من خاللها المصارف اإلسالمیة بأداء دور اجتماعي
الخطوة الثانیة بالمؤسسات الداعمة للصناعیة المالیة اإلسالمیة، ودورها في إصدار القواعد اإلرشادیة 

في الخطوة الثالثة تتمثل و ؛میة في أداء دورها االجتماعيوالضوابط العملیة التي تساعد المصارف اإلسال
في وضع إستراتیجیة واضحة لتحقیق أهدافها االجتماعیة، یشرف علیها مجلس ودورها اإلسالمیةالمصارف 

اإلدارة ویسهر على تطبیقها اإلدارة التنفیذیة مع الموافقة المسبقة لهیئة الرقابة الشرعیة، وتحدد من خاللها هذه 
باعتبارهم أهم أصحاب ،المصارف مجاالت دورها االجتماعي تجاه كل من المجتمع والعمالء والموارد البشریة

أشارت إلى ذلك معظم الدراسات األدبیة، وتحدد من خاللها كذلك المصالح المعنیة بالدور االجتماعي كما 
تقییم المستمر للدور الفي ة الرابعة تظهر الخطو و ؛أسالیب التقییم الداخلي والخارجي في األداء االجتماعي

.  مصارفهذه اللالدور هذا تقویم من ثم إلى الوقوف على إیجابیات وسلبیاتهوالذي یؤدي االجتماعي، 

إصدار القواعد اإلرشادیة والضوابط العملیة في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من قبل المؤسسات الداعمة 
ة اإلسالمیة  لیللصناعة الما

تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة
-

التقییم المستمر للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة

تحدید المجاالت األساسیة في الدور - 
للمصارف اإلسالمیة تجاه ياالجتماع

.المجتمع والعمالء والموارد البشریة

موافقة هیئة الرقابة الشرعیة؛- 
إشراف مجلس اإلدارة؛- 
.تطبیق اإلدارة التنفیذیة- 

تحدید األسالیب المناسبة في تقییم - 
.األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة

وضع إستراتیجیة واضحة من المصارف اإلسالمیة لتحقیق األهداف االجتماعیة

في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من قبل المصارف المركزیةخاصةوضع قوانین 
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بالعودة إلى أساسیات نظریة أصحاب المصالح نجد أنها تتلخص عموما في تحدید المبادئ االجتماعیة 
بالنفع على مختلف أصحاب واألخالقیة التي ینبغي أن تقوم علیها مختلف المؤسسات، حتى تعود ممارساتها 

وبما یحقق التوازن بین األداء ، ...من المجتمع والعمالء والموارد البشریة والبیئة والمساهمینالمصالح فیها
ا كان االهتمام بالدور االجتماعي ولمّ ؛ االجتماعي واألداء البیئي واألداء المالي ومنه األداء االقتصادي ككل

االهتمام بمسؤولیات هذه المصارف وأخالقیات ممارساتها تجاه كل من للمصارف اإلسالمیة یندرج ضمنه
ما جاءت به نظریة أصحاب المصالح من أفكار ومبادئ، تندرج كذلك ضمن تربطهم عالقة بهم، نقول أنّ 

.من بینهااالهتمام بالدور االجتماعي لهذه المصارفوالتي ُیعّد رة لقیام المصارف اإلسالمیة، نظِّ المبادئ المُ 
أنّ الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة ینحصر فقط تجاه المجتمع، إالّ ل االعتقاد السائد بأنّ شكِّ ویُ 

أصحاب أهم یشمل أیضا كال من العمالء والموارد البشریة باعتبارهم لهذه المصارف الدور االجتماعي 
مصالح االجتماعیة االقتصادیة، المصالح المعنیة بالدور االجتماعي لهذه المصارف مشكلین بذلك أصحاب ال

هذا ال یمنع من استفادة بعض أصحاب المصالح األخرى من الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة، أنّ إالّ 
...وهم ما أسمیناهم بأصحاب المصالح االقتصادیة االجتماعیة كالمساهمین والمنافسین والمراجعین

ي یمكن للمصارف اإلسالمیة أن تلتزم بها تجاه تختلف وتتعدد مجاالت الدور االجتماعي التكما 
ح بمجال القروض الحسنة والزكاة وصیغ التمویل بالمشاركة في الر حیث یشكلأصحاب مصالحها المعنیة، 

االلتزام ل كال من شكِّ یُ بینماتجاه المجتمع، الدور االجتماعي والخسارة والتمویل المصغر أهم مجاالت 
بأخالقیات العمل والحوكمة وشرعیة المعامالت واالهتمام بتحقیق رضا العمالء من أهم مجاالت الدور 

من أهم مجاالت الدور االجتماعي تجاه العمالء، في حین یشكل تأهیل وتدریب الموارد البشریة االجتماعي 
ما ،ت كثیرة حول عدم التزامها بهذه المجاالتأن المصارف اإلسالمیة تواجه انتقادا، إالّ تجاه الموارد البشریة

. المصارف تقویم دورها االجتماعي من حیث مجاالتها هذههذه یستدعي من 
یمكن للمصارف اإلسالمیة تقییم أدائها االجتماعي باالعتماد على بعض مؤشرات األداء االجتماعي و 

صارف اإلسالمیة تواجه إشكاال إال أن المالتي تعكس مدى التزام هذه المصارف بمجاالت دورها االجتماعي، 
في هذا الجانب، ما یستدعي منها كذلك تقویم دورها االجتماعي من حیث أسالیب تقییم أدائها االجتماعي، 
حیث یمكن االعتماد على المحاسبة االجتماعیة باعتبارها أحد أهم أسالیب التقییم الداخلي لألداء االجتماعي، 

. التنقیط االجتماعي، باعتبارها من أهم أسالیب التقییم الخارجي لألداء االجتماعيوكذا االستعانة بوكاالت
مبادرات المصارف المركزیة في إصدار قوانین خاصة بالدور االجتماعي، ومبادرات الهیئات عدّ تُ و هذا

ضحة واإستراتیجیةاإلسالمیةفي إصدار قواعد إرشادیة وبناء المصارف اإلسالمیةالداعمة للصناعة المالیة 
تساعد سالتي اإلجراءات العملیةفي الدور االجتماعي مع التقییم المستمر ألدائها االجتماعي، من أهم 

.من ثم العمل على تقویمهدورها االجتماعيااللتزام بالمصارف اإلسالمیة على 

:خالصة الفصل الثاني
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الدور االجتماعيتقویم مقارنة و
المصارف اإلسالمیةبعض ل
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جراء الدراسة بغیة في ربط الجانب النظري بالجانب العملي له تم اختیار عشرة مصارف إسالمیة إل
تتوزع أغلب هذه المصارف على تسعة دول إسالمیة بدراستنا لمصرف إسالمي عن كل حیث ؛ یةلتطبیقا

دراستنا لمصرف إسالمي من المملكة المتحدة كنموذج عن الدول غیر اإلسالمیة التي تنشط إلى جانب دولة، 
والتي تم هذه المصارف الخاصة بتم الحصول على البیانات من التقاریر السنویة وقد ، فیها هذه المصارف

.تحمیلها من مواقعها اإللكترونیة
خالل محل الدراسةلمصارف اإلسالمیة لجتماعي ییم ومقارنة اإلفصاح عن الدور االسنعمل على تقو 
من ثم سنقوم بتقییم مدى إلتزام هذه ، "جتماعیةمؤشر الهویة اال"باإلعتماد على )2015-2013(الفترة 

جتماعي الخاصة بها تجاه أصحاب األداء االقیاس مؤشرات و جتماعي االهاالمصارف ببعض مجاالت دور 
التي تجراءامصالحها المعنیة من المجتمع والعمالء والموارد البشریة، لنخرج في األخیر بأهم األسالیب واإل

.هذه المصارفلجتماعي أنها تقویم وتعزیز ودعم الدور االمن ش

صارف المبعض لتقویم الدور االجتماعيلمقارنة و لبحث من اوفي هذا اإلطار، خّصصنا هذا الفصل 
:، وسنتناوله في مبحثین على النحو التالياإلسالمیة

؛اإلفصاح عن الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمیةومقارنةتقییم:المبحث األول-
أصحاب االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمیة تجاه وتقویم الدور مقارنة : الثانيالمبحث -

.مصالحها

:تمهید
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:ةالتالیالثةض ضمن هذا المبحث إلى المطالب الثّ سنتعرَّ 

من ،تجاه المجتمعالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة وتقویم مقارنةسنعمل على 
األداء االجتماعي تجاه تمؤشرااالجتماعي و الدور لقة ببعض مجاالت البیانات المتعتحلیل عرض و خالل 

.هوٕایجابیاتهالوقوف على أهم سلبیاتبعده، من ثّم سنعمل على تقویم)2015- 2013(المجتمع

محتوى لناتجاه المجتمع القابلة للتقییم، والتي ظهرت من تحلیلمجاالت الدور االجتماعيمن أهمّ لعلَّ 
القروض الحسنة الممنوحة ، )2015-2013(خالل الفترة التقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة

الربح والخسارة صیغ التمویل بالمشاركة في كاة المستحقة وجمع وتوزیع الصدقات والتبرعات والتعامل بوالزّ 
تفاوت تفاوت االهتمام وااللتزام بها من مصرف إسالمي آلخر وكذا وعدد الفروع المصرفیة المفتوحة، مع 

باإلفصاح االكتفاء والتي تمّ إلى جانب بعض المجاالت األخرى ،الخاصة بهامؤشرات األداء االجتماعي 
.دون إعطاء بیانات علیهافي هذه التقاریرالوصفي عنها

:القروض الحسنة الممنوحة-1
أنّ القروض الحسنة من أهم مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه المجتمع، إالّ دّ ُتع

:معظم المصارف اإلسالمیة ال تولي اهتماما بهذا المجال وهذا ما یّتضح من خالل الجدول التالي
خالل الفترة محل الدراسة المصارف اإلسالمیة تطّور القروض الحسنة الممنوحة من:)12(جدول رقم 

)2013-2015(
السنة

المصرف
ث.س.م*ث.س.م201320142015

المبلغ
**)أ.د( 

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د( 

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د( 

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د( 

المؤشر
)%(

00000000مصرف الراجحي-
00000000بیت التمویل الكویتي-
2097680,102124240,101593180,051938360,08بنك البحرین اإلسالمي-

تجاه أصحاب مصالحهاوتقویم الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمیةمقارنة: الثانيالمبحث 

مقارنة وتقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه المجتمع:المطلب األول

اإلسالمیة محل الدراسة تجاه المجتمعللمصارفاالجتماعي مقارنة مجاالت ومؤشرات األداء :أوال

مقارنة وتقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل :لب األولالمط-
الدراسة تجاه المجتمع؛ 

مقارنة وتقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل :المطلب الثاني-
الدراسة تجاه العمالء؛

مقارنة وتقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل :المطلب الثالث-
.البشریةالدراسة تجاه الموارد
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21562031

00000000مصرف قطر اإلسالمي-
00000000بنك دبي اإلسالمي-
00000000بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
----0000بنك البركة الجزائري-

314878338273980127271982536286946997البنك اإلسالمي األردني-
163479874168868853314512223215620313,33"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
00000000"بنك لندن والشرق األوسط"-

.متوسط السنوات الثالثة *

.أمریكيدوالر **
.محل الدراسةلمصارف اإلسالمیةلوالبیانات المالیة الموحدة تقاریر السنویة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في ال:المصدر

یظهر من خالل هذا الجدول تطور مبالغ القروض الحسنة الممنوحة من بعض المصارف اإلسالمیة 
خالل الفترة بمدى مساهمة هذه المصارف في منح هذه القروض االجتماعي الخاصةاألداء اتمؤشر مع 

؛ حیث یّتِضح جلیا امتناع معظم هذه المصارف عن منح القروض الحسنة خالل فترة الدِّراسة، )2015- 2013(
وهذا یشمل كّال من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي

؛ في حین عِملت ثالثة "بنك لندن والشرق األوسط"وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري و
إسالمیة فقط من ضمن المصارف محل الدراسة على منح هذه القروض وذلك بمبالغ متفاوتة مصارف 

تم منحها من ،ریكيدوالر أم159318ُقدِّر أقل مبلغ ُخصِّص لهذه القروض بحوالي وقدومؤشرات ضئیلة؛ 
، بینما ُقدِّر %0,05بمؤشر مساهمة منخفض جدا ُقدِّر بحوالي2015قبل بنك البحرین اإلسالمي خالل سنة 

البنك اإلسالمي تّم منحها من قبل ،دوالر أمریكي31487833أعلى مبلغ ُخصِّص لمنح هذه القروض بحوالي 
.%8بحوالي بمؤشر مساهمة2013خالل سنة األردني

كما یّتِضح من خالل الجدول أیضا متوسط القروض الحسنة الممنوحة مع متوسط مؤشرات المساهمة 
:واليكل المُ ن تمثیل ذلك في الشّ مكِ ویُ ،)2015-2013(في منح هذه القروض خالل فترة الدراسة 

محل الدراسةمتوسط القروض الحسنة الممنوحة من قبل المصارف اإلسالمیة:)20(شكل رقم 
)2015- 2013(خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )12(الجدول رقم باالعتماد على بیانات من إعداد الطالبة:المصدر
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193836

28694699

بنك البحرین اإلسالمي
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"

00000000مصرف قطر اإلسالمي-
00000000بنك دبي اإلسالمي-
00000000بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
----0000بنك البركة الجزائري-

314878338273980127271982536286946997البنك اإلسالمي األردني-
163479874168868853314512223215620313,33"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
00000000"بنك لندن والشرق األوسط"-

.متوسط السنوات الثالثة *

.أمریكيدوالر **
.محل الدراسةلمصارف اإلسالمیةلوالبیانات المالیة الموحدة تقاریر السنویة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في ال:المصدر

یظهر من خالل هذا الجدول تطور مبالغ القروض الحسنة الممنوحة من بعض المصارف اإلسالمیة 
خالل الفترة بمدى مساهمة هذه المصارف في منح هذه القروض االجتماعي الخاصةاألداء اتمؤشر مع 

؛ حیث یّتِضح جلیا امتناع معظم هذه المصارف عن منح القروض الحسنة خالل فترة الدِّراسة، )2015- 2013(
وهذا یشمل كّال من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي

؛ في حین عِملت ثالثة "بنك لندن والشرق األوسط"وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري و
إسالمیة فقط من ضمن المصارف محل الدراسة على منح هذه القروض وذلك بمبالغ متفاوتة مصارف 

تم منحها من ،ریكيدوالر أم159318ُقدِّر أقل مبلغ ُخصِّص لهذه القروض بحوالي وقدومؤشرات ضئیلة؛ 
، بینما ُقدِّر %0,05بمؤشر مساهمة منخفض جدا ُقدِّر بحوالي2015قبل بنك البحرین اإلسالمي خالل سنة 

البنك اإلسالمي تّم منحها من قبل ،دوالر أمریكي31487833أعلى مبلغ ُخصِّص لمنح هذه القروض بحوالي 
.%8بحوالي بمؤشر مساهمة2013خالل سنة األردني

كما یّتِضح من خالل الجدول أیضا متوسط القروض الحسنة الممنوحة مع متوسط مؤشرات المساهمة 
:واليكل المُ ن تمثیل ذلك في الشّ مكِ ویُ ،)2015-2013(في منح هذه القروض خالل فترة الدراسة 

محل الدراسةمتوسط القروض الحسنة الممنوحة من قبل المصارف اإلسالمیة:)20(شكل رقم 
)2015- 2013(خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )12(الجدول رقم باالعتماد على بیانات من إعداد الطالبة:المصدر
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بنك البحرین اإلسالمي
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"

00000000مصرف قطر اإلسالمي-
00000000بنك دبي اإلسالمي-
00000000بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
----0000بنك البركة الجزائري-

314878338273980127271982536286946997البنك اإلسالمي األردني-
163479874168868853314512223215620313,33"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
00000000"بنك لندن والشرق األوسط"-

.متوسط السنوات الثالثة *

.أمریكيدوالر **
.محل الدراسةلمصارف اإلسالمیةلوالبیانات المالیة الموحدة تقاریر السنویة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في ال:المصدر

یظهر من خالل هذا الجدول تطور مبالغ القروض الحسنة الممنوحة من بعض المصارف اإلسالمیة 
خالل الفترة بمدى مساهمة هذه المصارف في منح هذه القروض االجتماعي الخاصةاألداء اتمؤشر مع 

؛ حیث یّتِضح جلیا امتناع معظم هذه المصارف عن منح القروض الحسنة خالل فترة الدِّراسة، )2015- 2013(
وهذا یشمل كّال من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي

؛ في حین عِملت ثالثة "بنك لندن والشرق األوسط"وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري و
إسالمیة فقط من ضمن المصارف محل الدراسة على منح هذه القروض وذلك بمبالغ متفاوتة مصارف 

تم منحها من ،ریكيدوالر أم159318ُقدِّر أقل مبلغ ُخصِّص لهذه القروض بحوالي وقدومؤشرات ضئیلة؛ 
، بینما ُقدِّر %0,05بمؤشر مساهمة منخفض جدا ُقدِّر بحوالي2015قبل بنك البحرین اإلسالمي خالل سنة 

البنك اإلسالمي تّم منحها من قبل ،دوالر أمریكي31487833أعلى مبلغ ُخصِّص لمنح هذه القروض بحوالي 
.%8بحوالي بمؤشر مساهمة2013خالل سنة األردني

كما یّتِضح من خالل الجدول أیضا متوسط القروض الحسنة الممنوحة مع متوسط مؤشرات المساهمة 
:واليكل المُ ن تمثیل ذلك في الشّ مكِ ویُ ،)2015-2013(في منح هذه القروض خالل فترة الدراسة 

محل الدراسةمتوسط القروض الحسنة الممنوحة من قبل المصارف اإلسالمیة:)20(شكل رقم 
)2015- 2013(خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )12(الجدول رقم باالعتماد على بیانات من إعداد الطالبة:المصدر
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-2013(فترة المن خالل الّشكل السابق، یّتِضح جلیا أّن أكبر متوسط للقروض الحسنة الممنوحة خالل 

دوالر أمریكي مع متوسط مؤشر مساهمة28694699بحوالي اإلسالمي األردنيالبنك عود إلى ی)2015
من حیث المبالغ التي یخصصها للقروض الحسنة ومن حیث لیحتّل بذلك المرتبة األولى%7بحوالي

تبنك معامال"، یلیه مساهماته في منحه لهذه القروض بالنسبة لحقوق ملكیته مقارنة مع باقي المصارف
في ، %3,33بحوالي دوالر أمریكي بمتوسط مساهمة 21562031في المرتبة الثانیة بحوالي "برهاردامالیزی

منخفضة أین بدت مساهماته في منحه للقروض الحسنة بنك البحرین اإلسالمي في المرتبة الثالثة، حین جاء 
دوالر أمریكي193836األخرى بمتوسط قدره حوالي اإلسالمیةمساهمات المصارفباقي جدا مقارنة مع 

ل غیاب كل من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي %0,08بحوالي وبمتوسط مساهمة ؛ هذا وقد ُسجِّ
بنك "ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري و

.الدراسةفترة خالل منح هذه القروض ت، والتي لم "طلندن والشرق األوس
كل من الممنوحة من قبل وتجدر اإلشارة إلى أهم مصادر واستخدامات أموال القروض الحسنة هذا، 

موال أمصادر أهمعودتحیث ؛ "بنك معامالت مالیزیا برهارد"بنك البحرین اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي و
الصدقات في كل من أموال المصارف المسموح باستخدامها في هذا المجال، إلى جانب هذه القروض 

في هذه القروض أموال استخدامات بینما تتمثل أهم؛ مة من مصادر خارج هذه المصارفقدّ التبرعات المُ و 
مستوى على أما واستخدامها في األوقاف وهذا على مستوى بنك البحرین اإلسالمي، تقدیمها ألغراض الزواج 

ألغراض التعلیم و ألغراض بنك األردن اإلسالمي فیتم استخدامها لعدة أغراض كتقدیمها ألغراض الزواج و 
، في حین لم یرد في التقاریر لبعض مواردها البشریة المحتاجة إلى ذلكتتقدیمها كسلفیاإلى جانب العالج، 
.أموال القروض الحسنةعن مصادر واستخدامات " بنك معامالت مالیزیا برهارد"السنویة لـ

:الزكاة المستحقة-2
من بینو اى إدارتها بتوزیعهتولّ بین من یفي توزیع الزكاة المستحقة،اإلسالمیة یتباین دور المصارف 

قة حن إظهار الزكاة المستمكِ وعلى العموم یُ ، بتوزیعهاأصحاب حسابات االستثمار المساهمین و ف كلِّ یُ 
من بین المصارف اإلسالمیة محل الدراسة والمصارف التي ال تتولى ذلك والمصارف التي تتولى توزیعها 

:  الجدول التاليفي )2015- 2013(خالل الفترة 
محل الدراسة المصارف اإلسالمیة قبل منالمدفوعة الزكاة المستحقة تطور :)13(جدول رقم 

)2015-2013(خالل الفترة 
السنة

المصرف
ث.س.مث.س.م201320142015

المبلغ
)أ.د(

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د(

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د(

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د(

المؤشر
)%(

2000250001,902000250001,702266950001,802089150001,80مصرف الراجحي-
25803920,0428424110,0542984430,0732404150,05بیت التمویل الكویتي-
1611767111789530,503422681120711330,83بنك البحرین اإلسالمي-
00000000مصرف قطر اإلسالمي-
341976120,70529571761594547980,90488698620,86بنك دبي اإلسالمي-
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3240415

2071133 48869862

1529445

17331071,7016172881,4012379420,9015294451,33بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
----0000بنك البركة الجزائري-

00000000البنك اإلسالمي األردني-
15186460,4012687080,207806860,1011893460,23"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
00000000"بنك لندن والشرق األوسط"-

.اإلسالمیة محل الدراسةللمصارف والبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

مع بل بعض المصارف اإلسالمیةكاة المستحقة المدفوعة من قِ ر الزّ تطوّ من خالل هذا الجدول حضِ تّ ی
-2013(مؤشرات األداء االجتماعي الخاصة بمدى مساهمة هذه المصارف في الزكاة المستحقة خالل الفترة 

، وهذا على مستوى مصارف إسالمیة بدفع الزكاة المستحقةأربعةعدم التزام حیث یّتِضح من خالله؛ )2015
، "بنك لندن والشرق األوسط"مصرف قطر اإلسالمي وبنك البركة الجزائري والبنك اإلسالمي األردني ومنكلّ 

اإلسالمیة بدفع في حین التزمت بقیة المصارف ،ف المساهمین وأصحاب حسابات االستثمار بدفعهاكلِّ والتي تُ 
،%0,10دوالر أمریكي بمؤشر مساهمة780686بحواليللزكاة المدفوعة مبلغأقل ردِّ قُ وقدكاة المستحقة؛ الزّ 

للزكاة المدفوعة مبلغعود أعلى یبینما ،2015خالل سنة "بنك معامالت مالیزیا برهارد"وذلك على مستوى 
دوالر أمریكي بمؤشر 226695000اجحي بحواليكذلك ولكن على مستوى مصرف الرّ 2015إلى سنة 
. %1,80مساهمة 
متوسط الزكاة المستحقة المدفوعة مع متوسط مؤشرات المساهمة من خالل الجدول أیضاا یظهركم

: كل المواليخالل الشّ إبرازها من ن مكِ والتي یُ في دفعها خالل فترة الدراسة،
متوسط الزكاة المستحقة المدفوعة من قبل المصارف اإلسالمیة:)21(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترةمحل الدراسة

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )13(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة: المصدر

)2015-2013(رة تفالخالل للزكاة المستحقة المدفوعةأكبر متوسط ابق أنّ ح من خالل الشكل السّ ضِ یتّ 

؛ حیث %1,80بمتوسط مساهمة و دوالر أمریكي208915000حواليقدره متوسط الراجحي بیعود إلى مصرف
یلیه كانت له الحصة الكبرى في دفع الزكاة المستحقة مقارنة مع باقي المصارف لیحتل بذلك المرتبة األولى،

دوالر أمریكي وبمتوسط مساهمة 48869862حواليمتوسط قدره ببنك دبي اإلسالمي في المرتبة الثانیة 
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208915000

48869862

1529445 1189346

مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"

17331071,7016172881,4012379420,9015294451,33بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
----0000بنك البركة الجزائري-

00000000البنك اإلسالمي األردني-
15186460,4012687080,207806860,1011893460,23"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
00000000"بنك لندن والشرق األوسط"-

.اإلسالمیة محل الدراسةللمصارف والبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

مع بل بعض المصارف اإلسالمیةكاة المستحقة المدفوعة من قِ ر الزّ تطوّ من خالل هذا الجدول حضِ تّ ی
-2013(مؤشرات األداء االجتماعي الخاصة بمدى مساهمة هذه المصارف في الزكاة المستحقة خالل الفترة 

، وهذا على مستوى مصارف إسالمیة بدفع الزكاة المستحقةأربعةعدم التزام حیث یّتِضح من خالله؛ )2015
، "بنك لندن والشرق األوسط"مصرف قطر اإلسالمي وبنك البركة الجزائري والبنك اإلسالمي األردني ومنكلّ 

اإلسالمیة بدفع في حین التزمت بقیة المصارف ،ف المساهمین وأصحاب حسابات االستثمار بدفعهاكلِّ والتي تُ 
،%0,10دوالر أمریكي بمؤشر مساهمة780686بحواليللزكاة المدفوعة مبلغأقل ردِّ قُ وقدكاة المستحقة؛ الزّ 

للزكاة المدفوعة مبلغعود أعلى یبینما ،2015خالل سنة "بنك معامالت مالیزیا برهارد"وذلك على مستوى 
دوالر أمریكي بمؤشر 226695000اجحي بحواليكذلك ولكن على مستوى مصرف الرّ 2015إلى سنة 
. %1,80مساهمة 
متوسط الزكاة المستحقة المدفوعة مع متوسط مؤشرات المساهمة من خالل الجدول أیضاا یظهركم

: كل المواليخالل الشّ إبرازها من ن مكِ والتي یُ في دفعها خالل فترة الدراسة،
متوسط الزكاة المستحقة المدفوعة من قبل المصارف اإلسالمیة:)21(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترةمحل الدراسة

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )13(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة: المصدر

)2015-2013(رة تفالخالل للزكاة المستحقة المدفوعةأكبر متوسط ابق أنّ ح من خالل الشكل السّ ضِ یتّ 

؛ حیث %1,80بمتوسط مساهمة و دوالر أمریكي208915000حواليقدره متوسط الراجحي بیعود إلى مصرف
یلیه كانت له الحصة الكبرى في دفع الزكاة المستحقة مقارنة مع باقي المصارف لیحتل بذلك المرتبة األولى،

دوالر أمریكي وبمتوسط مساهمة 48869862حواليمتوسط قدره ببنك دبي اإلسالمي في المرتبة الثانیة 
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مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"

17331071,7016172881,4012379420,9015294451,33بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
----0000بنك البركة الجزائري-

00000000البنك اإلسالمي األردني-
15186460,4012687080,207806860,1011893460,23"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
00000000"بنك لندن والشرق األوسط"-

.اإلسالمیة محل الدراسةللمصارف والبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

مع بل بعض المصارف اإلسالمیةكاة المستحقة المدفوعة من قِ ر الزّ تطوّ من خالل هذا الجدول حضِ تّ ی
-2013(مؤشرات األداء االجتماعي الخاصة بمدى مساهمة هذه المصارف في الزكاة المستحقة خالل الفترة 

، وهذا على مستوى مصارف إسالمیة بدفع الزكاة المستحقةأربعةعدم التزام حیث یّتِضح من خالله؛ )2015
، "بنك لندن والشرق األوسط"مصرف قطر اإلسالمي وبنك البركة الجزائري والبنك اإلسالمي األردني ومنكلّ 

اإلسالمیة بدفع في حین التزمت بقیة المصارف ،ف المساهمین وأصحاب حسابات االستثمار بدفعهاكلِّ والتي تُ 
،%0,10دوالر أمریكي بمؤشر مساهمة780686بحواليللزكاة المدفوعة مبلغأقل ردِّ قُ وقدكاة المستحقة؛ الزّ 

للزكاة المدفوعة مبلغعود أعلى یبینما ،2015خالل سنة "بنك معامالت مالیزیا برهارد"وذلك على مستوى 
دوالر أمریكي بمؤشر 226695000اجحي بحواليكذلك ولكن على مستوى مصرف الرّ 2015إلى سنة 
. %1,80مساهمة 
متوسط الزكاة المستحقة المدفوعة مع متوسط مؤشرات المساهمة من خالل الجدول أیضاا یظهركم

: كل المواليخالل الشّ إبرازها من ن مكِ والتي یُ في دفعها خالل فترة الدراسة،
متوسط الزكاة المستحقة المدفوعة من قبل المصارف اإلسالمیة:)21(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترةمحل الدراسة

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )13(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة: المصدر

)2015-2013(رة تفالخالل للزكاة المستحقة المدفوعةأكبر متوسط ابق أنّ ح من خالل الشكل السّ ضِ یتّ 

؛ حیث %1,80بمتوسط مساهمة و دوالر أمریكي208915000حواليقدره متوسط الراجحي بیعود إلى مصرف
یلیه كانت له الحصة الكبرى في دفع الزكاة المستحقة مقارنة مع باقي المصارف لیحتل بذلك المرتبة األولى،

دوالر أمریكي وبمتوسط مساهمة 48869862حواليمتوسط قدره ببنك دبي اإلسالمي في المرتبة الثانیة 



مقـارنة وتقويم الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمية تجاه أصحاب مصالحها  : المبحث الثاني...                                           مقـارنة وتقويم: الفصل الثالث

194

في حین جاء كل من بیت التمویل الكویتي في المرتبة الثالثة وبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة ؛0,86%
في المرتبة السادسة، أین " بنك معامالت مالیزیا برهارد"الرابعة وبنك فیصل السوداني في المرتبة الخامسة و

دوالر أمریكي 3240415بین والتي تراوحتتحقة المدفوعة متقاربة فیما بینهاكان متوسط الزكاة المس
ل ؛%0,23نسبةو %0,05، وبمتوسطات مساهمة تراوحت ما بین نسبة دوالر أمریكي1189346و هذا وقد ُسجِّ

بنك لندن والشرق "ردني وك اإلسالمي األنغیاب كل من مصرف قطر اإلسالمي وبنك البركة الجزائري والب
. خالل فترة الدراسةلزكاة المستحقةفي توزیعها ل" األوسط

كل منمن قبل الزكاة المستحقة والمدفوعةمصادر واستخدامات أموال أهم وتجدر اإلشارة إلى هذا 
وبنك فیصل اإلسالمي بنك البحرین اإلسالمي وبنك دبي اإلسالميمصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي و 

أصحاب حسابات من أموال المساهمین و هامصادر حیث تعود أهم ؛ "بنك معامالت مالیزیا برهارد"والسوداني 
بینما تتمثل أهم ، ویتم خصمها من األرباح الموزعة علیهمعلیها الزكاة الشرعیةاالستثمار المستحقة 

، مع اختالف الفئات التي تستفید الثمانیةا في مصارفها الشرعیة هتوزیعفي الزكاة المستحقةاستخدامات أموال 
وفقا لتوصیات هیئة الرقابة الشرعیة الخاصة بهذه المصارف، وكذا وفقا لتعلیمات منها من مصرف آلخر 

.المصارف المركزیة التي تعمل تحت إشرافها
:أموال الصدقات والتبرعاتجمع وتوزیع -3

الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة یتلخص فیما تخصصه من أموال نّ ألقد ساد االعتقاد ب
وتعمل على تخصیص معظم المصارف اإلسالمیة تهتم بهذا المجالللصدقات والتبرعات، لذلك نجد أنّ 

من أموال للصدقاتاإلسالمیة ح ما تخصصه بعض المصارف وضّ أموال لهذا الغرض، والجدول الموالي یُ 
:بغرض تمویل بعض المشاریع االجتماعیة واألنشطة الخیریةوالتبرعات

محل المصارف اإلسالمیة الممنوحة من قبلأموال الصدقات والتبرعات تطور :)14(جدول رقم 
)2015-2013(خالل الفترة الدراسة 

السنة
المصرف

ث.س.مث.س.م201320142015
)%(المؤشر)أ.د(المبلغ)%(المؤشر)أ.د(المبلغ)%(المؤشر)أ.د(المبلغ)%(المؤشر)أ.د(المبلغ

118340120,1091942150,0863674620,0591318960,07مصرف الراجحي-
116084500,20000038694830,06بیت التمویل الكویتي-
277478813314387510019728874,66بنك البحرین اإلسالمي-
183331190,40125052840,30148830440,30152404820,23مصرف قطر اإلسالمي-
00000000بنك دبي اإلسالمي-
1152200110040600,8011522000,8011028200,86بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
----0000بنك البركة الجزائري-

8495080,209752890,2012854500,3010367490,23البنك اإلسالمي األردني-
277517907509007161163538404134739697010,33"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
00000000"بنك لندن والشرق األوسط"-

.للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةوالبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر
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47396970

من خالل هذا الجدول تطور أموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل بعض المصارف ظهری
خالل األداء االجتماعي الخاصة بمدى مساهمة هذه المصارف في الصدقات والتبرعات ومؤشرات اإلسالمیة 

یظهر من خالله عدم تخصیص ثالثة مصارف إسالمیة أمواال للصدقات ؛ حیث)2015-2013(الفترة 
في حین ،"بنك لندن والشرق األوسط"ووالتبرعات، وهي كل من بنك دبي اإلسالمي وبنك البركة الجزائري 

أقل مبلغ مخصص لذلكردِّ قُ وقدباقي المصارف اإلسالمیة على تخصیص أموال لهذا المجال؛ عملت 
خالل األردنيسالمي وذلك على مستوى البنك اإل،%0,20بمؤشر مساهمةدوالر أمریكي849508بحوالي 

مساهمة أكبر مؤشر بأمریكيدوالر63538404بحواليذلكلبینما ُقدِّر أكبر مبلغ مخصص ،2013سنة 
. 2015خالل سنة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"، وذلك على مستوى %13بحوالي

الممنوحة من قبل بعض من خالل الجدول كذلك متوسط أموال الصدقات والتبرعاتّتضحكما ی
:التاليمن خالل الشكل كذلك مكن توضیحها المصارف اإلسالمیة خالل فترة الدراسة، والتي یُ 

أموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل المصارف اإلسالمیةمتوسط :)22(شكل رقم 
)2015-2013(الفترة خالل محل الدراسة

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )14(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

أكبر متوسط ألموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل ابق أنّ كل السّ ظهر من خالل الشّ یَ 
"بنك معامالت مالیزیا برهارد"یعود إلى )2015-2013(فترة الخالل محل الدراسة المصارف اإلسالمیة 

في فقد كانت له الحصة الكبرى ، %10,33وبمتوسط مساهمة دوالر أمریكي47396970بمتوسط قدره 
من حیث المبالغ مع باقي المصارف األخرى لیحتل بذلك المرتبة األولىالصدقات والتبرعات مقارنة 

، یلیه مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الثانیة المخصصة لها ومن حیث مؤشر المساهمة فیها كذلك
في المرتبة اجحيمصرف الرَّ لیأتي ،%0,23وبمتوسط مساهمة دوالر أمریكي15240482بمتوسط قدره حوالي

، في حین جاء كل من بیت %0,07دوالر أمریكي وبمتوسط مساهمة 9131896الثالثة بمتوسط قدره حوالي 
التمویل الكویتي في المرتبة الرابعة وبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة الخامسة وبنك فیصل اإلسالمي 

تبة السابعة، أین كانت متوسطات منحها السوداني في المرتبة السادسة والبنك اإلسالمي األردني في المر 
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مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"

من خالل هذا الجدول تطور أموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل بعض المصارف ظهری
خالل األداء االجتماعي الخاصة بمدى مساهمة هذه المصارف في الصدقات والتبرعات ومؤشرات اإلسالمیة 

یظهر من خالله عدم تخصیص ثالثة مصارف إسالمیة أمواال للصدقات ؛ حیث)2015-2013(الفترة 
في حین ،"بنك لندن والشرق األوسط"ووالتبرعات، وهي كل من بنك دبي اإلسالمي وبنك البركة الجزائري 

أقل مبلغ مخصص لذلكردِّ قُ وقدباقي المصارف اإلسالمیة على تخصیص أموال لهذا المجال؛ عملت 
خالل األردنيسالمي وذلك على مستوى البنك اإل،%0,20بمؤشر مساهمةدوالر أمریكي849508بحوالي 

مساهمة أكبر مؤشر بأمریكيدوالر63538404بحواليذلكلبینما ُقدِّر أكبر مبلغ مخصص ،2013سنة 
. 2015خالل سنة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"، وذلك على مستوى %13بحوالي

الممنوحة من قبل بعض من خالل الجدول كذلك متوسط أموال الصدقات والتبرعاتّتضحكما ی
:التاليمن خالل الشكل كذلك مكن توضیحها المصارف اإلسالمیة خالل فترة الدراسة، والتي یُ 

أموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل المصارف اإلسالمیةمتوسط :)22(شكل رقم 
)2015-2013(الفترة خالل محل الدراسة

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )14(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

أكبر متوسط ألموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل ابق أنّ كل السّ ظهر من خالل الشّ یَ 
"بنك معامالت مالیزیا برهارد"یعود إلى )2015-2013(فترة الخالل محل الدراسة المصارف اإلسالمیة 

في فقد كانت له الحصة الكبرى ، %10,33وبمتوسط مساهمة دوالر أمریكي47396970بمتوسط قدره 
من حیث المبالغ مع باقي المصارف األخرى لیحتل بذلك المرتبة األولىالصدقات والتبرعات مقارنة 

، یلیه مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الثانیة المخصصة لها ومن حیث مؤشر المساهمة فیها كذلك
في المرتبة اجحيمصرف الرَّ لیأتي ،%0,23وبمتوسط مساهمة دوالر أمریكي15240482بمتوسط قدره حوالي

، في حین جاء كل من بیت %0,07دوالر أمریكي وبمتوسط مساهمة 9131896الثالثة بمتوسط قدره حوالي 
التمویل الكویتي في المرتبة الرابعة وبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة الخامسة وبنك فیصل اإلسالمي 

تبة السابعة، أین كانت متوسطات منحها السوداني في المرتبة السادسة والبنك اإلسالمي األردني في المر 
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"بنك معامالت مالیزیا برهارد"

من خالل هذا الجدول تطور أموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل بعض المصارف ظهری
خالل األداء االجتماعي الخاصة بمدى مساهمة هذه المصارف في الصدقات والتبرعات ومؤشرات اإلسالمیة 

یظهر من خالله عدم تخصیص ثالثة مصارف إسالمیة أمواال للصدقات ؛ حیث)2015-2013(الفترة 
في حین ،"بنك لندن والشرق األوسط"ووالتبرعات، وهي كل من بنك دبي اإلسالمي وبنك البركة الجزائري 

أقل مبلغ مخصص لذلكردِّ قُ وقدباقي المصارف اإلسالمیة على تخصیص أموال لهذا المجال؛ عملت 
خالل األردنيسالمي وذلك على مستوى البنك اإل،%0,20بمؤشر مساهمةدوالر أمریكي849508بحوالي 

مساهمة أكبر مؤشر بأمریكيدوالر63538404بحواليذلكلبینما ُقدِّر أكبر مبلغ مخصص ،2013سنة 
. 2015خالل سنة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"، وذلك على مستوى %13بحوالي

الممنوحة من قبل بعض من خالل الجدول كذلك متوسط أموال الصدقات والتبرعاتّتضحكما ی
:التاليمن خالل الشكل كذلك مكن توضیحها المصارف اإلسالمیة خالل فترة الدراسة، والتي یُ 

أموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل المصارف اإلسالمیةمتوسط :)22(شكل رقم 
)2015-2013(الفترة خالل محل الدراسة

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )14(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

أكبر متوسط ألموال الصدقات والتبرعات الممنوحة من قبل ابق أنّ كل السّ ظهر من خالل الشّ یَ 
"بنك معامالت مالیزیا برهارد"یعود إلى )2015-2013(فترة الخالل محل الدراسة المصارف اإلسالمیة 

في فقد كانت له الحصة الكبرى ، %10,33وبمتوسط مساهمة دوالر أمریكي47396970بمتوسط قدره 
من حیث المبالغ مع باقي المصارف األخرى لیحتل بذلك المرتبة األولىالصدقات والتبرعات مقارنة 

، یلیه مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الثانیة المخصصة لها ومن حیث مؤشر المساهمة فیها كذلك
في المرتبة اجحيمصرف الرَّ لیأتي ،%0,23وبمتوسط مساهمة دوالر أمریكي15240482بمتوسط قدره حوالي

، في حین جاء كل من بیت %0,07دوالر أمریكي وبمتوسط مساهمة 9131896الثالثة بمتوسط قدره حوالي 
التمویل الكویتي في المرتبة الرابعة وبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة الخامسة وبنك فیصل اإلسالمي 

تبة السابعة، أین كانت متوسطات منحها السوداني في المرتبة السادسة والبنك اإلسالمي األردني في المر 
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1036749حوالي و دوالر أمریكي3869483حواليللصدقات والتبرعات متقاربة إلى حد ما، تراوحت بین

غاب كل من بنك دبي ؛ هذا وقد%0,23و%0,06نسبتيوبمتوسطات مساهمة تراوحت ما بیندوالر أمریكي
عن تخصیص أموال للصدقات والتبرعات خالل "لندن والشرق األوسطبنك "واإلسالمي وبنك البركة الجزائري 

.فترة الدراسة
كل الممنوحة من قبل الصدقات والتبرعاتمصادر واستخدامات أموال أهم هذا، وتجدر اإلشارة إلى 

فیصل من مصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك 
الصدقات والتبرعات حیث تعود أهم مصادر أموال هذه ؛ "بنك معامالت مالیزیا برهارد"السوداني واإلسالمي 

القواعد الشرعیة مع التي ال تتوافق یرادات اإلخاصة ،في اإلیرادات الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل
من مصادر خارج ممنوحةوالتبرعات ال، إلى جانب الصدقاتاألنشطة غیر المسموح بهامن أساسا الناتجة و 

الصدقات والتبرعاتبینما تتمثل أهم استخدامات أموال هذه ؛ هذه المصارف سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات
من أجل توفیر لوازم العالج أو المحتاجةتقدیم صدقات لألسر كاألعمال الخیریةمختلف تمویل في 

تقدیم خدمات التبرع إلفطار الصائمین في إضافة إلى ،، وكذا تقدیم تبرعات لدعم الجمعیات الخیریة...التعلیم
...رمضان

: إجمالي إنفاقات المصارف اإلسالمیة على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع-4
تتمثل الخدمات االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة تجاه المجتمع فیما تخصصه من أموال للقروض 

إجمالي ما تُنِفقه المصارف اإلسالمیة محل وُیمكن إظهارالحسنة والزكاة والصدقات والتبرعات والوقف،
: في الجدول التاليخالل سنوات الدراسة الثالثة الدراسة على هذه الخدمات تجاه المجتمع 

على الخدمات االجتماعیة محل الدراسة تطور إجمالي إنفاق المصارف اإلسالمیة : )15(جدول رقم 
)2015-2013(تجاه المجتمع خالل الفترة 

السنة
المصرف

ث.س.م201320142015
)أ.د(المبلغ)أ.د(المبلغ)أ.د(المبلغ)أ.د(المبلغ

211859012209219215233062462218046896مصرف الراجحي-
14188842004729614بیت التمویل الكویتي-
4596323453525235819994237858بنك البحرین اإلسالمي-
18333119125052841488304415240482مصرف قطر اإلسالمي-
34197612529571765945479848869862بنك دبي اإلسالمي-
2885307262134823901422632265بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
0000بنك البركة الجزائري-
32337341283733012848370329731448البنك اإلسالمي األردني-
1927503076905630995770312119192309"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
0000"بنك لندن والشرق األوسط"-

.اإلسالمیة محل الدراسةللمصارف والبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

یّتِضح من خالل الجدول الّسابق إجمالي إنفاقات بعض المصارف اإلسالمیة على الخدمات 
یظهر مصرف الّراجحي كأـكثر المصارف ؛ حیث)2015-2013(خالل الفترة االجتماعیة تجاه المجتمع 
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4237858

15240482

48869862

2632265

29731448

119192309

دوالر أمریكي خالل سنة 211859012اإلسالمیة إنفاقا على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع وذلك بحوالي 
233062462، لیرتفع إلى حوالي 2014دوالر أمریكي خالل سنة 209219215، ثم انخفض إلى حوالي2013

، بینما یظهر بنك فیصل اإلسالمي السوداني كأقل المصارف اإلسالمیة 2015دوالر أمریكي وذلك خالل سنة 
، والذي 2013في سنة أمریكيدوالر 2885307ع وذلك بحوالي إنفاقا على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتم

دوالر 2390142، لُیواصل انخفاضه إلى حوالي 2014دوالر أمریكي في سنة 2621348انخفض إلى حوالي 
.2015أمریكي خالل سنة 

كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط إجمالي ما تُنِفقه المصارف اإلسالمیة على الخدمات 
:     الّشكل الُمواليفي كذلكوُیمِكن تمثیلهاالجتماعیة تجاه المجتمع عن سنوات الدراسة الثالثة، 

على الخدمات االجتماعیة تجاه محل الدراسة متوسط إجمالي إنفاق المصارف اإلسالمیة : )23(شكل رقم 
)2015-2013(المجتمع خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )15(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

أّن أكبر متوسط لإلنفاق على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع خالل ح من خالل هذا الشكلضِ یتّ 
دوالر أمریكي لیحتّل بذلك المرتبة 218046896یعود إلى مصرف الّراجحي بحوالي )2015-2013(فترة ال

بنك معامالت مالیزیا "األولى، باعتباره أكثر المصارف اإلسالمیة إنفاقا على الخدمات االجتماعیة، یلیه 
دوالر أمریكي، وبنك دبي اإلسالمي في المرتبة 119192309في المرتبة الثانیة بمتوسط ُقدِّر بحوالي " رهاردب

دوالر أمریكي، والّلذان كان إنفاقهما على الخدمات االجتماعیة جیدة 48869862الثالثة بمتوسط ُقدِّر بحوالي 
إلسالمي األردني في المرتبة الرابعة بمتوسط ُقدِّر إلى حد ما مقارنة مع باقي المصارف، ویأتي بعدهما البنك ا

ومصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الخامسة بمتوسط ُقدِّر بحواليدوالر أمریكي، 29731448بحوالي
دوالر أمریكي، والّلذان كان إنفاقهما على الخدمات االجتماعیة متوسطا مقارنة مع المصارف 15240482

4729614ر بحوالي دِّ األخرى، في حین جاء كل من بیت التمویل الكویتي في المرتبة السادسة بمتوسط قُ 

دوالر أمریكي، 4237858ر بحوالي دوالر أمریكي، وبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة السابعة  بمتوسط قدِّ 
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"بنك معامالت مالیزیا برهارد"

دوالر أمریكي خالل سنة 211859012اإلسالمیة إنفاقا على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع وذلك بحوالي 
233062462، لیرتفع إلى حوالي 2014دوالر أمریكي خالل سنة 209219215، ثم انخفض إلى حوالي2013

، بینما یظهر بنك فیصل اإلسالمي السوداني كأقل المصارف اإلسالمیة 2015دوالر أمریكي وذلك خالل سنة 
، والذي 2013في سنة أمریكيدوالر 2885307ع وذلك بحوالي إنفاقا على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتم

دوالر 2390142، لُیواصل انخفاضه إلى حوالي 2014دوالر أمریكي في سنة 2621348انخفض إلى حوالي 
.2015أمریكي خالل سنة 

كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط إجمالي ما تُنِفقه المصارف اإلسالمیة على الخدمات 
:     الّشكل الُمواليفي كذلكوُیمِكن تمثیلهاالجتماعیة تجاه المجتمع عن سنوات الدراسة الثالثة، 

على الخدمات االجتماعیة تجاه محل الدراسة متوسط إجمالي إنفاق المصارف اإلسالمیة : )23(شكل رقم 
)2015-2013(المجتمع خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )15(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

أّن أكبر متوسط لإلنفاق على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع خالل ح من خالل هذا الشكلضِ یتّ 
دوالر أمریكي لیحتّل بذلك المرتبة 218046896یعود إلى مصرف الّراجحي بحوالي )2015-2013(فترة ال

بنك معامالت مالیزیا "األولى، باعتباره أكثر المصارف اإلسالمیة إنفاقا على الخدمات االجتماعیة، یلیه 
دوالر أمریكي، وبنك دبي اإلسالمي في المرتبة 119192309في المرتبة الثانیة بمتوسط ُقدِّر بحوالي " رهاردب

دوالر أمریكي، والّلذان كان إنفاقهما على الخدمات االجتماعیة جیدة 48869862الثالثة بمتوسط ُقدِّر بحوالي 
إلسالمي األردني في المرتبة الرابعة بمتوسط ُقدِّر إلى حد ما مقارنة مع باقي المصارف، ویأتي بعدهما البنك ا

ومصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الخامسة بمتوسط ُقدِّر بحواليدوالر أمریكي، 29731448بحوالي
دوالر أمریكي، والّلذان كان إنفاقهما على الخدمات االجتماعیة متوسطا مقارنة مع المصارف 15240482

4729614ر بحوالي دِّ األخرى، في حین جاء كل من بیت التمویل الكویتي في المرتبة السادسة بمتوسط قُ 

دوالر أمریكي، 4237858ر بحوالي دوالر أمریكي، وبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة السابعة  بمتوسط قدِّ 
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مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"

دوالر أمریكي خالل سنة 211859012اإلسالمیة إنفاقا على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع وذلك بحوالي 
233062462، لیرتفع إلى حوالي 2014دوالر أمریكي خالل سنة 209219215، ثم انخفض إلى حوالي2013

، بینما یظهر بنك فیصل اإلسالمي السوداني كأقل المصارف اإلسالمیة 2015دوالر أمریكي وذلك خالل سنة 
، والذي 2013في سنة أمریكيدوالر 2885307ع وذلك بحوالي إنفاقا على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتم

دوالر 2390142، لُیواصل انخفاضه إلى حوالي 2014دوالر أمریكي في سنة 2621348انخفض إلى حوالي 
.2015أمریكي خالل سنة 

كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط إجمالي ما تُنِفقه المصارف اإلسالمیة على الخدمات 
:     الّشكل الُمواليفي كذلكوُیمِكن تمثیلهاالجتماعیة تجاه المجتمع عن سنوات الدراسة الثالثة، 

على الخدمات االجتماعیة تجاه محل الدراسة متوسط إجمالي إنفاق المصارف اإلسالمیة : )23(شكل رقم 
)2015-2013(المجتمع خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )15(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

أّن أكبر متوسط لإلنفاق على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع خالل ح من خالل هذا الشكلضِ یتّ 
دوالر أمریكي لیحتّل بذلك المرتبة 218046896یعود إلى مصرف الّراجحي بحوالي )2015-2013(فترة ال

بنك معامالت مالیزیا "األولى، باعتباره أكثر المصارف اإلسالمیة إنفاقا على الخدمات االجتماعیة، یلیه 
دوالر أمریكي، وبنك دبي اإلسالمي في المرتبة 119192309في المرتبة الثانیة بمتوسط ُقدِّر بحوالي " رهاردب

دوالر أمریكي، والّلذان كان إنفاقهما على الخدمات االجتماعیة جیدة 48869862الثالثة بمتوسط ُقدِّر بحوالي 
إلسالمي األردني في المرتبة الرابعة بمتوسط ُقدِّر إلى حد ما مقارنة مع باقي المصارف، ویأتي بعدهما البنك ا

ومصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الخامسة بمتوسط ُقدِّر بحواليدوالر أمریكي، 29731448بحوالي
دوالر أمریكي، والّلذان كان إنفاقهما على الخدمات االجتماعیة متوسطا مقارنة مع المصارف 15240482

4729614ر بحوالي دِّ األخرى، في حین جاء كل من بیت التمویل الكویتي في المرتبة السادسة بمتوسط قُ 

دوالر أمریكي، 4237858ر بحوالي دوالر أمریكي، وبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة السابعة  بمتوسط قدِّ 
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دوالر أمریكي، والتي كانت نتائجهم ضعیفة 2632265ر بحوالي دِّ وبنك فیصل اإلسالمي السوداني بمتوسط قُ 
بنك لندن والشرق "قد غاب كل من بنك البركة الجزائري وجدا إذا ما قورنت بنتائج المصارف األخرى؛ هذا و 

.خالل فترة الدراسةالجتماعیة تجاه المجتمعلإلنفاق على الخدمات اعن تخصیص أموال " األوسط
: صیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة-5

بح على الّرغم من الفوائد التي تعود على المجتمع من التعامل بصیغ التمویل بالمشاركة في الرِّ 
بسبب ارتفاع مخاطرها، كما أّن والخسارة، إّال أّن معظم المصارف اإلسالمیة تمتنع عن التعامل بهذه الصیغ

المضاربة والمشاركة المتناقصة، ولكن بنسب ضئیلة مقارنة المصارف ما یتعامل بها خاصة منهاهناك من 
وعلى ؛مع حجم تعامالتها وممارساتها المصرفیة وهو ما جعلها عرضة للعدید من االنتقادات في هذا الجانب

بعض المصارف اإلسالمیة بهذه الصیغ من خالل القیم المدرجة في العموم ُیمكن المقارنة بین مدى اهتمام 
: الجدول التالي

بح والخسارة الممنوحة من تطور صیغ التمویل القائمة على المشاركة في الر : )16(جدول رقم 
)2015-2013(خالل الفترة محل الدراسة قبل المصارف اإلسالمیة 

السنة
المصرف

ث.س.مث.س.م201320142015
)%(المؤشر)أ.د(المبلغ)%(المؤشر)أ.د(المبلغ)%(المؤشر)أ.د(المبلغ)%(المؤشر)أ.د(المبلغ

00000000مصرف الراجحي-
00000000بیت التمویل الكویتي-
1275535170142521171942,33-6239802798-241013615بنك البحرین اإلسالمي-
35129739438391724405623211882198212-54285948مصرف قطر اإلسالمي-
53687199323350927561023,8041174802490,60-3572485324بنك دبي اإلسالمي-
14-2587471429-1367170699-690574358-104669230بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
----0000بنك البركة الجزائري-

31649250935995069133939878493568103410,33البنك اإلسالمي األردني-
198775820,59-0,480-195816253,2510051123"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
1,33-99183996178523996-127793461-8594533"بنك لندن والشرق األوسط"-

. للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةوالبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

یّتِضح في هذا الجدول تطور صیغ التمویل اإلسالمي القائمة على المشاركة في الربح والخسارة 
؛)2015-2013(الممنوحة من قبل بعض المصارف اإلسالمیة مع مؤشرات تطور االعتماد علیها خالل الفترة 
ي وبیت التمویل حیث یظهر من خالله عدم تعامل ثالثة مصارف إسالمیة بهذه الصیغ، وهي مصرف الّراجح

الكویتي وبنك البركة الجزائري، في حین تعاملت باقي المصارف اإلسالمیة بهذه الصیغ بمبالغ متفاوتة بینها 
7793461ومؤشرات ضئیلة شأنها شأن القروض الحسنة؛ حیث ُقدِّر أقل مبلغ للتعامل بهذه الصیغ بحوالي 

، مع انخفاض مؤشر االعتماد على 2014الل سنة خ" بنك لندن والشرق األوسط"دوالر أمریكي على مستوى 
دوالر أمریكي على 5092756102، بینما ُقدِّر أعلى مبلغ للتعامل بهذه الصیغ بحوالي %9هذه الصیغ بنسبة 

.%3,80وبلغ مؤشر االعتماد علیها بنسبة ،2015مستوى بنك دبي اإلسالمي خالل سنة 
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4117480249

87471429

35681034

كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط التعامل بصیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح 
تمثیلها كذلك والتي یمكن ،)2015- 2013(والخسارة، مع متوسط مؤشرات االعتماد علیها خالل فترة الدراسة 

:الشكل المواليفي 
متوسط صیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة الممنوحة من:)24(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترة محل الدراسة المصارف اإلسالمیة قبل

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )16(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

فترة الیظهر من خالل هذا الّشكل أّن أكبر متوسط للتعامل بصیغ المشاركة في الربح والخسارة خالل 
دوالر أمریكي مع متوسط مؤشر 4117480249یعود إلى بنك دبي اإلسالمي بحوالي قیمة )2015- 2013(

تل بذلك المرتبة ، حیث كانت تعامالته مرتفعة جدا مقارنة مع باقي المصارف األخرى لیح%0,12اعتماد 
، أین بدت قطر اإلسالمي في المرتبة الثالثةومصرفحرین اإلسالمي في المرتبة الثانیةاألولى، یلیه بنك الب

دوالر أمریكي 252117194تعامالتهما بهذه الصیغ متقاربة فیما بینها إلى حد ما والتي تراوحت ما بین 
بنك في حین جاء ، %12و%2,33وبمتوسطات مساهمة تراوحت ما بین دوالر أمریكي، 118821982و

وبمتوسط مساهمة متناقص دوالر أمریكي87471429بمبلغ فیصل اإلسالمي السوداني في المرتبة الرابعة 
دوالر أمریكي وبمتوسط 35681034بمبلغالبنك اإلسالمي األردني في المرتبة الخامسةجاء و ، %12بنسبة 

بنك لندن والشرق "في المرتبة السادسة ثم " بنك معامالت مالیزیا برهارد"مایلیه، %10,33مساهمة نسبته 
في المرتبة السابعة، أین كادت مساهماتهما تكون منعدمة مقارنة مع باقي المصارف األخرى، إذ " األوسط

دوالر أمریكي 35681034ركة في الربح والخسارة ما بین تراوحت متوسطات تعامالتهم بصیغ التمویل بالمشا
دوالر أمریكي، مع غیاب كل من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البركة الجزائري، 8523996و

.والتي لم تتعامل أصال بهذه الصیغ خالل فترة الدراسة
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252117194 118821982

4117480249

9877582

8523996

بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
"بنك لندن والشرق األوسط"

كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط التعامل بصیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح 
تمثیلها كذلك والتي یمكن ،)2015- 2013(والخسارة، مع متوسط مؤشرات االعتماد علیها خالل فترة الدراسة 

:الشكل المواليفي 
متوسط صیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة الممنوحة من:)24(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترة محل الدراسة المصارف اإلسالمیة قبل

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )16(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

فترة الیظهر من خالل هذا الّشكل أّن أكبر متوسط للتعامل بصیغ المشاركة في الربح والخسارة خالل 
دوالر أمریكي مع متوسط مؤشر 4117480249یعود إلى بنك دبي اإلسالمي بحوالي قیمة )2015- 2013(

تل بذلك المرتبة ، حیث كانت تعامالته مرتفعة جدا مقارنة مع باقي المصارف األخرى لیح%0,12اعتماد 
، أین بدت قطر اإلسالمي في المرتبة الثالثةومصرفحرین اإلسالمي في المرتبة الثانیةاألولى، یلیه بنك الب

دوالر أمریكي 252117194تعامالتهما بهذه الصیغ متقاربة فیما بینها إلى حد ما والتي تراوحت ما بین 
بنك في حین جاء ، %12و%2,33وبمتوسطات مساهمة تراوحت ما بین دوالر أمریكي، 118821982و

وبمتوسط مساهمة متناقص دوالر أمریكي87471429بمبلغ فیصل اإلسالمي السوداني في المرتبة الرابعة 
دوالر أمریكي وبمتوسط 35681034بمبلغالبنك اإلسالمي األردني في المرتبة الخامسةجاء و ، %12بنسبة 

بنك لندن والشرق "في المرتبة السادسة ثم " بنك معامالت مالیزیا برهارد"مایلیه، %10,33مساهمة نسبته 
في المرتبة السابعة، أین كادت مساهماتهما تكون منعدمة مقارنة مع باقي المصارف األخرى، إذ " األوسط

دوالر أمریكي 35681034ركة في الربح والخسارة ما بین تراوحت متوسطات تعامالتهم بصیغ التمویل بالمشا
دوالر أمریكي، مع غیاب كل من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البركة الجزائري، 8523996و

.والتي لم تتعامل أصال بهذه الصیغ خالل فترة الدراسة
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بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
"بنك لندن والشرق األوسط"

كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط التعامل بصیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح 
تمثیلها كذلك والتي یمكن ،)2015- 2013(والخسارة، مع متوسط مؤشرات االعتماد علیها خالل فترة الدراسة 

:الشكل المواليفي 
متوسط صیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة الممنوحة من:)24(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترة محل الدراسة المصارف اإلسالمیة قبل

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )16(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

فترة الیظهر من خالل هذا الّشكل أّن أكبر متوسط للتعامل بصیغ المشاركة في الربح والخسارة خالل 
دوالر أمریكي مع متوسط مؤشر 4117480249یعود إلى بنك دبي اإلسالمي بحوالي قیمة )2015- 2013(

تل بذلك المرتبة ، حیث كانت تعامالته مرتفعة جدا مقارنة مع باقي المصارف األخرى لیح%0,12اعتماد 
، أین بدت قطر اإلسالمي في المرتبة الثالثةومصرفحرین اإلسالمي في المرتبة الثانیةاألولى، یلیه بنك الب

دوالر أمریكي 252117194تعامالتهما بهذه الصیغ متقاربة فیما بینها إلى حد ما والتي تراوحت ما بین 
بنك في حین جاء ، %12و%2,33وبمتوسطات مساهمة تراوحت ما بین دوالر أمریكي، 118821982و

وبمتوسط مساهمة متناقص دوالر أمریكي87471429بمبلغ فیصل اإلسالمي السوداني في المرتبة الرابعة 
دوالر أمریكي وبمتوسط 35681034بمبلغالبنك اإلسالمي األردني في المرتبة الخامسةجاء و ، %12بنسبة 

بنك لندن والشرق "في المرتبة السادسة ثم " بنك معامالت مالیزیا برهارد"مایلیه، %10,33مساهمة نسبته 
في المرتبة السابعة، أین كادت مساهماتهما تكون منعدمة مقارنة مع باقي المصارف األخرى، إذ " األوسط

دوالر أمریكي 35681034ركة في الربح والخسارة ما بین تراوحت متوسطات تعامالتهم بصیغ التمویل بالمشا
دوالر أمریكي، مع غیاب كل من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البركة الجزائري، 8523996و

.والتي لم تتعامل أصال بهذه الصیغ خالل فترة الدراسة
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:اإلسالمیةمصارفعدد فروع ال-6
المصرفي في نشر الوعي الثقافي عن مدى مساهمة هذه المصارفعدد المصارف اإلسالمیةُتعبِّر
؛اإلسالمیة للمجتمعالخدمات المصرفیةٕاتاحة توفیر و اهتمامها ومساهمتها في مدى خاللمن اإلسالمي 

خالل سنوات الدراسة الثالثة محل الدراسة اإلسالمیةح تطور عدد فروع المصارف ین توضمكِ وعلى العموم یُ 
: في الجدول التالي
)2015-2013(خالل الفترةمحل الدراسة ر فروع المصارف اإلسالمیة تطوّ :)17(جدول رقم 

السنة
المصرف

201320142015
)%(المؤشرالعدد)%(المؤشرالعدد)%(المؤشرلعددا

528355245693مصرف الراجحي-
35573901045015بیت التمویل الكویتي-
9-2610-151511بنك البحرین اإلسالمي-
19313-372030مصرف قطر اإلسالمي-
------بنك دبي اإلسالمي-

323346352بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
300-30--بنك البركة الجزائري-

674704734البنك اإلسالمي األردني-
591590590"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
------"بنك لندن والشرق األوسط"-

108711761207مجموع عدد فروع المصارف

.للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةوالبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

الفترة خاللومؤشرات تطورها عدد فروع بعض المصارف اإلسالمیةضح من خالل الجدول السابق یتّ 
حیث یظهر من خالله عدم إفصاح بعض المصارف اإلسالمیة عن عدد فروعها وذلك على ؛ )2015- 2013(

؛ اهبنك دبي اإلسالمي وبنك لندن والشرق األوسط، في حین أفصحت باقي المصارف عن عدد فروعمستوى 
وذلك%9ع وبمتوسط  تطور متناقص بـ فرو 10أقل عدد للفروع یعود إلى بنك البحرین اإلسالمي بـ حیث أنّ 
فرعا 565بینما یعود أكثر المصارف اإلسالمیة فتحا للفروع إلى مصرف الّراجحي بـ ،2015سنة خالل 

.           خالل السنة نفسها%3وبمتوسط تطور 
:في الشكل المواليللفروع توضیح أكثر المصارف اإلسالمیة فتحا أیضا وُیمِكن هذا، 
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)2015-2013(خالل الفترة محل الدراسة المصارف اإلسالمیة تطور فروع:)25(شكل رقم 
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، خالل فترة الدراسةهافتح فروعزیادةمعظم المصارف اإلسالمیة بكل قیاممن خالل هذا الشّ ظهری
فرعا خالل سنة 1207لتبلغ2014فرعا في سنة 1176إلى 2013فرعا في سنة 1087من حیث تطورت 

بذلك لیحتلّ اجحي كأكثر المصارف اإلسالمیة فتحا للفروع طیلة السنوات الثالثةویظهر مصرف الرّ ،2015
فرعا 552إلى 2013فرعا في سنة 528منعدد فروعه ، حیث تطورت المرتبة األولى ضمن باقي المصارف

450یلیه بیت التمویل الكویتي في المرتبة الثانیة بـ ،2015فرعا خالل سنة 569لتصل إلى 2014في سنة 

البنك اإلسالمي لیأتي، 2013فرعا في سنة 355و2014في سنة 390بعدما كانت 2015فرعا في سنة 
، ثم 2015فرعا في سنة73و2014فرعا في سنة 70و2013فرعا في سنة 67األردني في المرتبة الثالثة بـ 

الثالثة، بعدها بنك فیصل الدراسة فرعا طیلة سنوات 59في المرتبة الرابعة بـ" بنك معامالت مالیزیا برهارد"
في فرعا 35و2014فرعا في سنة 34و2013فرعا في سنة 32بـ اإلسالمي السوداني في المرتبة الخامسة

فرعا في 37، لیأتي مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة السادسة والذي تناقصت عدد فروعه من 2015سنة 
ثم بنك البركة ، 2015فرعا في سنة 31لترتفع بفرع واحد وتصبح2014فرعا في سنة 30إلى 2013سنة 

في حین ، 2015والتي بقیت على حالها في سنة 2014فرعا خالل سنة 30بـ في المرتبة السابعة الجزائري 
فرعا في 15عدد فروعه من في اوالذي َشِهد هو اآلخر تناقصلثامنةاجاء بنك البحرین اإلسالمي في المرتبة

مع عدم ورود عدد فروع كل من ؛ هذا، 2015فروع في سنة 10إلى 2014فرعا في سنة 11إلى 2013سنة 
. مواقعها اإللكترونیةكذا في في تقاریرها السنویة و "لندن والشرق األوسطبنك "بنك دبي اإلسالمي و
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450یلیه بیت التمویل الكویتي في المرتبة الثانیة بـ ،2015فرعا خالل سنة 569لتصل إلى 2014في سنة 

البنك اإلسالمي لیأتي، 2013فرعا في سنة 355و2014في سنة 390بعدما كانت 2015فرعا في سنة 
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الثالثة، بعدها بنك فیصل الدراسة فرعا طیلة سنوات 59في المرتبة الرابعة بـ" بنك معامالت مالیزیا برهارد"
في فرعا 35و2014فرعا في سنة 34و2013فرعا في سنة 32بـ اإلسالمي السوداني في المرتبة الخامسة

فرعا في 37، لیأتي مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة السادسة والذي تناقصت عدد فروعه من 2015سنة 
ثم بنك البركة ، 2015فرعا في سنة 31لترتفع بفرع واحد وتصبح2014فرعا في سنة 30إلى 2013سنة 

في حین ، 2015والتي بقیت على حالها في سنة 2014فرعا خالل سنة 30بـ في المرتبة السابعة الجزائري 
فرعا في 15عدد فروعه من في اوالذي َشِهد هو اآلخر تناقصلثامنةاجاء بنك البحرین اإلسالمي في المرتبة

مع عدم ورود عدد فروع كل من ؛ هذا، 2015فروع في سنة 10إلى 2014فرعا في سنة 11إلى 2013سنة 
. مواقعها اإللكترونیةكذا في في تقاریرها السنویة و "لندن والشرق األوسطبنك "بنك دبي اإلسالمي و
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450یلیه بیت التمویل الكویتي في المرتبة الثانیة بـ ،2015فرعا خالل سنة 569لتصل إلى 2014في سنة 

البنك اإلسالمي لیأتي، 2013فرعا في سنة 355و2014في سنة 390بعدما كانت 2015فرعا في سنة 
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فرعا في 37، لیأتي مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة السادسة والذي تناقصت عدد فروعه من 2015سنة 
ثم بنك البركة ، 2015فرعا في سنة 31لترتفع بفرع واحد وتصبح2014فرعا في سنة 30إلى 2013سنة 

في حین ، 2015والتي بقیت على حالها في سنة 2014فرعا خالل سنة 30بـ في المرتبة السابعة الجزائري 
فرعا في 15عدد فروعه من في اوالذي َشِهد هو اآلخر تناقصلثامنةاجاء بنك البحرین اإلسالمي في المرتبة
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من خالل ما سبق، ُیمِكن القول بأّن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه 
المجتمع كان متفاوتا من مصرف آلخر، وُیمِكن وضع ترتیب شامل ألكثر المصارف اإلسالمیة اهتماما بهذا 

:وفقا للمجاالت والمؤشرات السابقة في الجدول التاليالدور 
دورها االجتماعي تجاه ومؤشرات حسب مجاالت محل الدراسة ترتیب المصارف اإلسالمیة : )18(جدول رقم 

)2015-2013(المجتمع خالل الفترة 
الدور االجتماعي   تمجاال

المصرف

القروض 
الحسنة

الصدقاتالزكاة
والتبرعات

الخدمات 
االجتماعیة

صیغ التمویل 
بالمشاركة

عدد الفروع

*المؤشرالرتبة
)%(

رالمؤشالرتبة
)%(

المؤشرالرتبة
)%(

المؤشرالرتبةالرتبة
)%(

المؤشر الرتبة
)%(

013,33-011,8030,071-مصرف الراجحي-
0210,66-030,0540,066-بیت التمویل الكویتي-
6,66-30,0840,8354,66722,338بنك البحرین اإلسالمي-
020,23431261,33-0-مصرف قطر اإلسالمي-
--0310,60-020,86-بنك دبي اإلسالمي-

1453,66-051,3360,8684-اإلسالمي السوداني فیصلبنك-
070----0-0-بنك البركة الجزائري-

070,233510,3334-27البنك اإلسالمي األردني-
13,3360,23110,33260,5940"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
--1,33-7-0-0-0-"بنك لندن والشرق األوسط"-

 الثالثة التي سبق حسابهاالسنوات مؤشرات ُیمثِّل متوسط.
.من إعداد الطالبة: المصدر

لدورها االجتماعي تجاه المجتمع، أكثر المصارف اإلسالمیة اهتماما وأداءابقالجدول السّ في ص تلخّ ی
وهي وذلك في المجاالت المتعلقة بمنح القروض الحسنة وتوزیع الزكاة وتخصیص أموال للصدقات والتبرعات

جال بالخدمات االجتماعیة، مع مجال التعامل بصیغ المشاركة في الربح والخسارة وكذا مُتشكِّل ما ُیسّمى 
مساهمتها في نشر الوعي المصرفي اإلسالمي من خالل فتحها لفروع جدیدة، وذلك كمتوسط عن فترة الدراسة

كأكثر " دك معامالت مالیزیا برهار بن"؛ حیث نجد أّنه في مجال منح القروض الحسنة ظهر )2015- 2013(
رف اهتماما بها، كما ظهر المصارف اهتماما بها، وفي مجال الزكاة ظهر مصرف الّراجحي كأكثر المصا

بنك "كأكثر المصارف اهتماما بالخدمات االجتماعیة بصفة عامة، وفي مجال الصدقات والتبرعات ظهر 
بصیغ المشاركة في الربحكأكثر المصارف اهتماما بها، وفي مجال التعامل " معامالت مالیزیا برهارد

والخسارة ظهر بنك دبي اإلسالمي كأكثر المصارف اإلسالمیة تعامال بها، إّال أّن مؤشر تطور االعتماد على 
لیكون هو اآلخر من أكثر المصارف مصرف قطر اإلسالميهذه الصیغ سجل بأعلى قیمة على مستوى 

ل نشر الوعي الثقافي من خالل عدد الفروع ظهر اعتمادا على صیغ المشاركة في الربح والخسارة، وفي مجا
مصرف الراجحي كأكثر المصارف اإلسالمیة فتحا لها، لیكون بذلك مصرف الراجحي كأكثر المصارف 

.سالمیة أداء لدوره االجتماعي تجاه المجتمع مقارنة مع باقي المصارف األخرىاإل
في حین أّنه ظهر بنك البركة الجزائري كأقل المصارف اإلسالمیة أداء لدورها االجتماعي تجاه 
المجتمع في جمیع المجاالت، حیث لم یساهم في معظمها، ما عدا في فتح الفروع والذي احتل المراتب 
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؛ 2015و2014تي األخیرة بین باقي المصارف األخرى، كما أّن عدد الفروع بقیت ثابتة ولم تتغیر خالل سن
هو اآلخر كأقل المصارف اإلسالمیة أداء لدورها االجتماعي تجاه " بنك لندن والشرق األوسط"كما ظهر 

المجتمع في جمیع المجاالت، حیث لم یساهم هو اآلخر في معظمها، ما عدا في التعامل بصیغ التمویل 
.        باقي المصارف األخرىبالمشاركة في الربح والخسارة، والذي احتل المراتب األخیرة بین

:مجاالت أخرى في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه المجتمع-7
میة محل الدراسة على قد عملت المصارف اإلسالفإلى جانب مجاالت الدور االجتماعي السابقة، 

وهذا وفقا لما أظهرته التقاریر السنویة لهذه المصارف، ، خرى لهذا الدور تجاه المجتمعاألاالهتمام بالمجاالت 
: وذلك كما یليوالتي اكتفت معظمها باإلفصاح الوصفي لها فقط دون إعطاء أرقام علیها، 

أداء دوره االجتماعي على)2015-2013(الفترة خالل اجحي الرّ مصرف ل عمِ لقد:اجحيمصرف الرّ -أ
المصرف قاممفهوم المسؤولیة االجتماعیةإطارففي مجاالت أخرى؛اهتمامه بمن خالل تجاه المجتمع

غیرة لألسر دعم المشاریع الصّ عم والمساندة المالیة وغیر المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مع تقدیم الدّ ب
تشجیع إلى جانب ، ، مع تدریب الطالب في العطل الصیفیةفرص العمل والتقلیل من البطالةالمنتجة، وتوفیر

وكذا دعم المبادرات الشبابیة لالستثمار، باإلضافة ذوي االحتیاجات الخاصة وتوظیفها، سویة و المواهب النِّ 
، إلى للمرضى المحتاجینتوفیر األجهزة الطبیةمعإلى تقدیم الخدمات المصرفیة والتقنیة للجمعیات الخیریة، 
.جانب فتح فروع داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجها

في بمجاالت أخرى )2015-2013(بیت التمویل الكویتي خالل الفترة اهتمّ :بیت التمویل الكویتي-ب
قام حیث؛مفهوم المسؤولیة االجتماعیةالتزامه بوفي ظل تجاه المجتمعاالجتماعيهلدور إطار أدائه 

بمجموعة من النشاطات والفعالیات التي تخدم القطاعات االجتماعیة والعلمیة والصحیة والبیئیة، وفي إطار 
؛ وفي إطار نشر الوعي شراكته مع بیت الزكاة واصل توزیعه لزكاته في أنشطة العمل الزكوي والخیري

عدد من األحداث والفعالیات في والمشاركة في قام المصرف برعایة واستضافة وتنظیم ي اإلسالمي، المصرف
تمیز لا"والذي حصد من خالله جائزة نوي عن الحوكمةشارك في المؤتمر السّ ، أین 2014خالل سنة الكویت

الكویت للمشروعات في ملتقى أیضا تمكین الشباب، كما شارك في مؤتمر كذلك وشارك ،"في الحوكمة
عززفقد ، 2015أما خالل سنة ؛فروع داخل الكویت وخارجهاللمصرف إلى جانب فتح ا،الصغیرة والمتوسطة

بمجموعة من النشاطات والفعالیات التي تخدم القطاعات االجتماعیة والعلمیة في قیامهدهالمصرف جهو 
وأطلق خدمة التبرع الصغیرة والمتوسطة، مؤسساتتوفیر التمویل والمساندة للوالصحیة والبیئیة؛ حیث قام ب

إلفطار صائم وزكاة الفطر، كما كان للمصرف العدید من المبادرات الخاصة بالتوعیة المروریة وترشید الطاقة 
فعالیات في المصرف شارك في إطار نشر الوعي المصرفي اإلسالمي، و ورعایة المرضى وحمایة البیئة، 

ومؤتمر صندوق النقد الدولي المنعقد بتركیا، ینالتمویل اإلسالمي العالمي لمجموعة العشر مؤتمرمهمة ك
لمناقشة التمویل اإلسالمي ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة، والمؤتمر السنوي العاشر لهیئة المحاسبة 

، كما عمل المصرف على إصدار العدید من التقاریر المتخصصةوالمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 
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تقریر المسؤولیة االجتماعیة، ثم أصبح یصدر تقریر االستدامة ویدرج 2010و2009حیث أصدر خالل سنتي 
تمكنه من فتح فرع له في ألمانیاهو، لمصرفاإلنجاز األبرز لفي حین كان؛ضمنه المسؤولیة االجتماعیة

.2015خالل سنة 
البحرین اإلسالمي ابقة لبنك إلى جانب مجاالت الدور االجتماعي السّ :بنك البحرین اإلسالمي-جـ

، وذلك في إطار برنامج )2015- 2013(الفترة ، فقد اهتم المصرف بمجاالت أخرى كذلك خالل تجاه المجتمع
ساهم المصرف في دعم مجموعة من المؤسسات والفعالیات الخیریة حیثالمسؤولیة االجتماعیة الذي تبناه؛ 

تقدیم إلى جانبة الخیریة الملكیة، سما في ذلك المؤسوالطبیة والتعلیمیة والثقافیة والریاضیة والمجتمعیة ب
لمؤسسات دعم اعمل المصرف على واألسر المحتاجة؛ كما المستحقین مالیة لألفراد المساعدات العدید من ال

استفادت ،ملیون دوالر أمریكي تقدیم الخدمات93عبر برنامج تمویل بلغ قیمته حوالي الصغیرة والمتوسطة
كما قام المصرف ؛2014مؤسسة في سنة 200أكثر منوارتفعت إلى2013سنة مؤسسة150منه حوالي 

، مع وضع برامج التلمذة والتي شهدت تزایدا طیلة سنوات الدراسة الثالثةبتوفیر العدید من فرص العمل
؛ النامیة والفقیرةالمهنیة الصیفي لطلبة جامعة البحرین، وكذا تنظیم رحالت خیریة للطالب إلى مختلف الدول 

، قام المصرف بالرعایة والمشاركة الثالثةخالل سنوات الدراسةوفي إطار نشر الوعي المصرفي اإلسالمي
اإلسالمیة لهیئة في عدد من المؤتمرات والفعالیات أبرزها المؤتمر السنوي لألعمال المصرفیة والمالیة

لبنك الدولي، والمؤتمر العالمي للخدمات المصرفیة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة واإلسالمیة وا
المالیة، والدلیل العالمي للتمویل اإلسالمي، ومؤتمر الهیئات الشرعیة، والمؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمیة، 

وأنشطة ،والمؤتمر العالمي لألسواق المالیة وصنادیق االستثمار اإلسالمیة، والدلیل العالمي للتمویل اإلسالمي
نوري "المؤسسات الوطنیة مثل حملة ركائز البحرین وحملة العدید من، كما دعم الجمعیة المصرفیة بالبحرین

ومركز ظ القرآن الكریمیحفتمراكز ودعم حملة الزكاة من وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة، و للحجاب " اكتمل
لوعي المصرفي كذلك، أصدر المصرف وفي إطار نشر ا،اكتشف اإلسالم والمسابقة الدولیة للقرآن الكریم

والذي یقدم تغطیة " المفید"كتابا خاصا بفتاوى هیئة الرقابة الشرعیة، كما أصدر أیضا نسخة إنجلیزیة لكتاب 
.أصدر المصرف كذلك ملخصا ألحام الزكاة، كما شاملة حول المعلومات اإلسالمیة

الّسابقة الذكر لمصرف قطر على غرار مجاالت الدور االجتماعي :مصرف قطر اإلسالمي-د
خالل فقد عمل المصرف كذلك على اهتمامه بمجموعة أخرى من هذه المجاالت، اإلسالمي تجاه المجتمع

قام المصرف برعایة العدید من األنشطة حیث؛في إطار مفهوم المسؤولیة االجتماعیة)2015-2013(الفترة 
في مجال التعلیم والصحة والریاضة والبیئة والبرامج المخصصة لذوي االحتیاجات الخاصة والمساهمة في 

اطالبا قطریا لدراسة البنوك والمالیة واالقتصاد، كم68قام برعایة 2013ففي سنة أنشطة الجمعیات الخیریة، 
، وشارك في إلدارة واالقتصاد في إطار برامج الرعایة في العطلة الصیفیةساهم في تدریب طالب كلیة ا

، وقّدم مساعدات مالیة بأكثر من معرض مهني خاص بتقدیم الفرص الوظیفیة المتاحة في المصرف للطالب
ملیون دوالر أمریكي ألغراض المنح الطالبیة ومساعدة المحتاجین والمرضى وذلك عبر صندوق لجنة 1,6
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كما ساهم في حملة دعم الالجئین السوریین والفلبینیین والصومالیین المتضررین من الكوارث الطبیعیة الزكاة،
ألف دوالر أمریكي إلغاثة الفلسطینیین 824خصص مبلغا بحوالي ، كما 2013في سنة التي ضربت بلدانهم

وحملة العمرة، ودعم موائد باإلضافة إلى ذلك، فقد قام المصرف برعایة حقیبة الحاج ، 2014في سنة بغزة 
إفطار رمضان، كما قام برعایة الملحق الدیني الیومي الصادر عن صحیفة الشرق القطریة خالل شهر 

، كما 2015إلى غایة سنة2010منذ سنة ؛ هذا، وقد عمل المصرف على إصدار تقاریر الحوكمة رمضان
ج هذه التقاریر ضمن تقاریر درِ ه أصبح یُ نّ أ، إال 2013عمل على إصدار تقریر للمسؤولیة االجتماعیة سنة 

. الحوكمة
وٕاشارته إلى ذلك في موقعه اهتمام المصرف بخدمة المجتمع على الرغم من :بنك دبي اإلسالمي-هـ

في التقاریر والبیانات المالیة الموحدة ذلك لم یرد االجتماعیة، إّال أنّ ةإطار مفهوم المسؤولیاإللكتروني تحت
؛ ولعّل من أهم ما السابقة الذكرتلك المجاالت عدى ، ما )2015-2013(الصادرة عن المصرف خالل الفترة 

اإلشارة إلیه هو مساهمة المصرف في العدید من األعمال الخیریة كمساعدة المدارس في الحصول على تمّ 
كذا تقدیم المصرف لتمویالت خاصة بتأثیث بعض المدارس، إلى جانب أجهزة الكمبیوتر ومعدات أخرى، و 

الدعم العملي كتوفیر أوقیام المصرف بمساعدة بعض المعاقین جسدیا بشكل مستمر من خالل الدعم المالي 
؛ ومما تجدر اإلشارة إلیه أّن المصرف تحصل على جائزة ...الكراسي المتحركة وأدوات السمع وغیرها
.   ، نظرا لما قّدمه من مبادرات في خدمة المجتمع2009المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في سنة 

للبنك اإلسالمي الذكر ابقة اعي السّ مجاالت الدور االجتمإلى جانب :البنك اإلسالمي األردني- و
في ظل مفهوم )2015-2013(خالل فترة الدراسة األردني تجاه المجتمع، فقد اهتم المصرف بمجاالت أخرى 

اهتم المصرف بالتمویل المصغر من خالل تقدیم التمویل للمهنیین والحرفیین حیثالمسؤولیة االجتماعیة؛
طالبا خالل سنة 960، وقد ساهم في إتاحة فرص التدریب واإلطالع لحوالي ذوي المشاریع والحرف الصغیرة

كما شارك ،2015طالبا في سنة 992حوالي ارتفع العدد إلى و 2014طالبا في سنة 911ولحوالي 2013
المصرف في فعالیات اجتماعیة، كتنظیم عدة حمالت للتبرع بالدم، وعقد ورش توعیة حول تقدیم اإلسعافات 
األولیة وكذا كیفیة اإلنقاذ واإلجالء، كما قام المصرف بالتبرع بغرض إقامة حدیقة یستفید منها أفراد المجتمع، 

وریة، كما قّدم تبرعا لتوسیع مبنى مركز الحسین وقدم الدعم والرعایة لحمالت التوعیة والسالمة المر 
وفي إطار نشر الوعي المصرفي اإلسالمي، فقد عمل المصرف على المشاركة ورعایة عدة ؛...للسرطان

هذا، وقد عمل المصرف على إصدار تقاریر المسؤولیة ؛ الثالثةخالل سنوات الدراسةمؤتمرات وندوات
.بغرض التعریف أكثر بدوره االجتماعي2015إلى غایة 2012االجتماعیة منذ سنة 

مجاالت الدور االجتماعي السابقة لبنك فیصل إضافة إلى :بنك فیصل اإلسالمي السوداني-ز
؛ )2015-2013(خالل فترة الدراسة ، فقد اهتم المصرف بمجاالت أخرى المجتمعاإلسالمي السوداني تجاه 

كما قام المصرف بإنشاء قام بدعم مختلف شرائح المجتمع، كتقدیم الدعم من خالل التبرع للجامعات،حیث
. إطار مفهوم المسؤولیة االجتماعیةتحتوذلك مركز الفیصل الثقافي
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المجتمعلقد اهتم بنك البركة الجزائري بمجاالت أخرى لدوره االجتماعي تجاه :بنك البركة الجزائري-حـ
أتاح المصرف فرصة االستثمار للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار التمویل یث ح؛ 2014سنة خالل 

األخرىإلى جانب قیامه بمجموعة من األعمال،ألف دوالر أمریكي119بحوالي فیه ساهم المصغر، والذي 
مؤسسة ناشطة في المجال التربوي 33مؤسسة وقفیة للتكوین المهني، وتقدیم مساعدات مالیة لحوالي كإنشاء 

والخاصة بالمساجد والزوایا والمدارس القرآنیة واألنشطة المدعمة من قبل وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف،
باإلضافة إلى تقدیم المساعدات المالیة لألشخاص المعوزین، وتقدیم هبات في إطار اإلطعام وقفة رمضان، 

لمتربصین الجامعیین والمدارس في إطار تحضیر أطروحات ورسائل كما ساهم المصرف في فتح أبوابه ل
.ومذكرات التخرج

بنك معامالت "السابقة لـجتماعيعلى غرار مجاالت الدور اال:"برهاردبنك معامالت مالیزیا"-ط
ذات في مشاریع ویساهم یشارك فإن المصرف ،)2015-2013(فترة الخالل تجاه المجتمع " مالیزیا برهارد

یعمل المصرف على تقدیم التمویل حیث في إطار التزامه بمسؤولیته االجتماعیة؛أغراض اجتماعیة
، وهو مشروع )Wakaf Selangor Muamalat("معامالت الوقف سالنجور"في مشروعیشارك المصغر، كما 

" سالنجور"خاص بجمع األموال ألغراض التعلیم والصحة بمنطقة وهو ، 2012تم إطالقه منذ سنة وقفي 
وهو عبارة ، )Tabung Mawaddah("صندوق المودة"تأسیس صندوق خاص تحت اسم في وساهمبمالیزیا؛ 

فضال عن صدقات المصرف والموارد البشریة وتوزیعها على مستحقیها،و عن لجنة خاصة بجمع أموال زكاة 
، إلى جانب المساهمات الخیریة ...تقدیم الدعم للعدید لدور األیتام والمساجد، وكذا توفیر طعام للمشردین

.األخرى الخاصة بإغاثة المنكوبین من الكوارث الطبیعیة
بنك لندن "لـتجاه المجتمعمجاالت أخرى في الدور االجتماعيدرِ لم تَ :"بنك لندن والشرق األوسط"-ي

، إال )2015-2013(في التقاریر والبیانات المالیة الموحدة الصادرة عن المصرف خالل الفترة " والشرق األوسط
في إطار ، وهذا 2013خالل سنة " المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي"ما تعلق بمشاركة المصرف في 

.ة المتحدةفي نشر الوعي الثقافي اإلسالمي بالمملكمساهمة المصرف
اهتمام كل فقد ظهرفي التقاریر السنویة، اعنهالوصفي إلفصاح لووفقا بالنسبة لهذه المجاالت، 
حیث ظهر ، ولكن یتفاوت االهتمام من مصرف آلخراجتماعي تجاه المجتمعالمصارف اإلسالمیة بأداء دور
وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني كال من بیت التمویل الكویتي

اهتماما وأداًء لدورها االجتماعي تجاه المجتمع، وذلك فیما یتعلق بالقیام باألعمال ةكأكثر المصارف اإلسالمی
مویل الخیریة والمشاركة في األنشطة االجتماعیة والمساهمة في التخفیف من مشكلة البطالة، ودعم الت

المصغر، إلى جانب العمل على نشر الوعي الثقافي اإلسالمي، من خالل العمل على إصدار التقاریر 
، وذلك في إطار والمراجع المصرفیة المفیدة، وكذا من خالل عقد وتنظیم والمشاركة في المؤتمرات والندوات

ل اإلسالمي السوداني وبنك وبنك فیصاجحيمصرف الرّ كال من كما اهتم؛ مفهوم المسؤولیة االجتماعیة
بتقدیم التمویل المصغر والقیام ببعض األعمال الخیریة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"البركة الجزائري و
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كأقل المصارف " بنك لندن والشرق األوسط"والمشاركة في بعض األنشطة االجتماعیة؛ في حین ظهر 
لخاص بمشاركته في منتدى ومساهمته في نشر الوعي اإلسالمیة اهتماما، أین ظهر مجاال واحدا فقط وهو ا

في العدید من بنك دبي اإلسالميمشاركة هذا، وعلى الرغم من صرفي اإلسالمي بالمملكة المتحدة؛ الم
خالل فترة للمصرف في التقاریر السنویة یتم اإلفصاح عنهالم هاألعمال الخیریة واألنشطة االجتماعیة، إال أن

. الدراسة

تتمتع المصارف اإلسالمیة محل الدراسة ببعض اإلیجابیات والعدید من السلبیات في أداء دورها 
اتّباع زمة و ما یقتضي ضرورة وضع األسالیب الالّ ،)2015- 2013(خالل الفترة تجاه المجتمع جتماعياال
. لة للنهوض بهذا الدورالة والفاعِ الفعّ جراءاتاإل
:تجاه المجتمعإیجابیات الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة-1

سنح لنا )2015-2013(إّن تحلیلنا للتقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة خالل الفترة 
:تظهر فیما یليالتي بدورها االجتماعي تجاه المجتمع، و الخاصة أهم اإلیجابیات الوقوف على 

التزام كل المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بالزكاة المستحقة، وذلك إما بتوّلیها احتساب قیم الزكاة -
اجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین وتوزیعها على الفئات الخاصة، وذلك على مستوى مصرف الرّ 

، أو من خالل تحمیل المساهمین "بنك معامالت مالیزیا برهارد"اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني و
وبنك البركة مصرف قطر اإلسالميوأصحاب حسابات االستثمار توزیعها بنفسهم وذلك على مستوى 

، أو من خالل توّلیها توزیع جزء خاص "لندن والشرق األوسطبنك"الجزائري والبنك اإلسالمي األردني و
ببعض المساهمین وتحمیل باقي المساهمین توزیع الجزء المتبقي منها وهذا على مستوى بنك دبي اإلسالمي؛

خاصة بدعم بعض اهتمام معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بتقدیم مساعدات مالیة للمجتمع-
واألنشطة الخیریة، وذلك من خالل ما تخصصه من أموال للصدقات والتبرعات، وهذا المشاریع االجتماعیة

على مستوى كل من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر 
؛"بنك معامالت مالیزیا برهارد"اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني والبنك اإلسالمي األردني و

الربح والخسارة، وذلك بالمشاركة في تمویل المعظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بصیغ تعامل-
بالنسبة لكل من بنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي 

؛  "بنك لندن والشرق األوسط"و" بنك معامالت مالیزیا برهارد"السوداني والبنك اإلسالمي األردني و
ما عدى بنك البحرین اإلسالمي والذي تزاید فتح عدد فروع المصارف اإلسالمیة محل الدراسة -

بنك معامالت مالیزیا "، و2015فروع في سنة 10إلى 2013فرعا في سنة 15تناقصت عدد فروعه من 
ما یعكس ،فرعا خالل سنوات الدراسة الثالثة59والذي حافظ على نفس عدد الفروع المقدرة بـ " برهارد

الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه المجتمعتقویم: ثانیا



مقـارنة وتقويم الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمية تجاه أصحاب مصالحها  : المبحث الثاني...                                           مقـارنة وتقويم: الفصل الثالث

208

رفي اإلسالمي في المجتمع من جهة، إلى جانب العمل مساهمة هذه المصارف في زیادة نشر الوعي المص
على تقدیم الخدمات المصرفیة إلى أكبر عدد من العمالء وفي مختلف المناطق من جهة أخرى؛   

احتواء بعض المصارف اإلسالمیة محل الدراسة على لجان وأقسام خاصة ببعض مجاالت دورها -
البحرین اإلسالمي والذي یحتوي على لجنة خاصة االجتماعي تجاه المجتمع، وذلك على مستوى بنك

، وعلى مستوى مصرف قطر "لجنة الزكاة والتبرعات والقرض الحسن"بالخدمات االجتماعیة تسمى بـ 
، وعلى مستوى البنك اإلسالمي األردني والذي یحتوي على لجنة "لجنة الزكاة"اإلسالمي والذي یحتوي على 

؛ "تمویل األفراد والشركات الصغیرة والمتوسطةدائرة "و" المسؤولیة االجتماعیة"
المصارف اإلسالمیة محل الدراسة ببعض المجاالت األخرى الخاصة بالدور االجتماعي تجاه ماماهت-

بیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي والبنك المجتمع؛ حیث اهتم كل من 
اإلسالمي األردني بالقیام باألعمال الخیریة والمشاركة في األنشطة االجتماعیة والمساهمة في التخفیف من 

لعمل مشكلة البطالة ودعم التمویل المصغر، إلى جانب العمل على نشر الوعي الثقافي اإلسالمي من خالل ا
على إصدار التقاریر والمراجع المصرفیة المفیدة، وكذا من خالل عقد وتنظیم والمشاركة في المؤتمرات 

بنك "من مصرف الّراجحي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري وواهتم كلوالندوات، 
الخیریة والمشاركة في بعض بتقدیم التمویل المصغر والقیام ببعض األعمال " معامالت مالیزیا برهارد

.منتدى خاص بالتمویل اإلسالميمشاركته في في " بنك لندن والشرق األوسط"واكتفىاألنشطة االجتماعیة، 
:سلبیات الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه المجتمع-2

التي ظهرت من خالل تحلیلنا للتقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة محل سلبیاتالأهم لعل من
: ما یلي)2015-2013(خالل الفترة الدراسة حول دورها االجتماعي 

عدم قیام معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بتقدیم القروض الحسنة، وذلك على مستوى كل -
من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي وبنك فیصل 

ء االجتماعي ، وانخفاض مؤشرات األدا"بنك لندن والشرق األوسط"اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري و
الخاصة بمساهمة المصارف اإلسالمیة المانحة لهذه القروض، وذلك بالنسبة لكل من بنك البحرین اإلسالمي 

؛"بنك معامالت مالیزیا برهارد"والبنك اإلسالمي األردني و
وبنك "تحمیل كال من مصرف قطر اإلسالمي وبنك البركة الجزائري والبنك اإلسالمي األردني و-

المساهمین وأصحاب حسابات االستثمار توزیع الزكاة على مستحقیها، قد ال تؤدي إلى  " والشرق األوسطلندن 
ذلك قد ال یؤدي إلى تحقیق التمویل التضامني الوصول إلى الفئات المستحقة الفعلیة من المجتمع، كما أنّ 

المرجو من الزكاة؛
مه من أموال الصدقات والتبرعات، ما جعل دّ قحصر المصارف اإلسالمیة دورها االجتماعي فیما تُ -
، بینما كان من األجدر عدم اإلفصاح عن المبالغ المخصصة لهذه لهاالمصارف تخصص مبالغ هذه معظم 

المشاریع االجتماعیة واألنشطة الخیریة، ألن ذلك یندرج ضمن اإلحسان وال یجدر التباهي بذكرها؛
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عدم تعامل بعض المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بصیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح -
والخسارة، وذلك على مستوى كل من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البركة الجزائري، 

ارف اإلسالمیة وانخفاض مؤشرات األداء االجتماعي الخاصة بتطور االعتماد على هذه الصیغ بالنسبة للمص
المتعاملة بها، وذلك بالنسبة لكل من بنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي 

بنك لندن "و" بنك معامالت مالیزیا برهارد"وبنك فیصل اإلسالمي السوداني والبنك اإلسالمي األردني و
؛"والشرق األوسط

االجتماعي في المدن والمناطق الحضریة، وهذا یتنافى مع الهدفتكانمعظم الفروع التي تم فتحها-
على تنمیة المناطق الریفیة بفتح فروع فیها؛ للمصارف اإلسالمیة الذي یحث 

للمصارف اإلسالمي محل دور االجتماعي العن المبالغ المتعلقة بباقي مجاالت یتم اإلفصاح لم -
تمكننا حال دون ضمن تقاریرها السنویة، ما فقط عنها الوصفي واالكتفاء باإلفصاحتجاه المجتمع، الدراسة 

من حساب مؤشرات األداء االجتماعي الخاصة بها؛ 
لم تهتم كل المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بتشجیع وتنمیة أموال الوقف؛-
احتواء معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة على لجان وأقسام خاصة ببعض مجاالت عدم -

ها االجتماعي تجاه المجتمع، وذلك على مستوى كّل من مصرف الّراجحي، وبیت التمویل الكویتي وبنك دور 
بنك "و" بنك معامالت مالیزیا برهارد"دبي اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري و

".لندن والشرق األوسط
:تجاه المجتمعالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةتقویمٕاجراءاتأسالیب و -3

محل سالمیة الدور االجتماعي للمصارف اإلفي وسلبیاتتمن خالل ما تطرقنا إلیه من إیجابیا
التي من شأنها تقویم هذا الدور؛ وذلك كما جراءاتتجاه المجتمع، خرجنا بمجموعة من األسالیب واإلالدراسة 

:یلي
تعتبر القروض الحسنة من أهم مجاالت الدور االجتماعي التي تعكس الهویة الشرعیة لهذه -

المصارف، وكذا من أهم المجاالت التي تساهم بها هذه المصارف في تحقیق التنمیة االجتماعیة ومساعدة 
القروض مختلف أفراد ومؤسسات المجتمع، لذا یجدر على المصارف اإلسالمیة التي ساهمت في منح هذه 

أن تواصل وتعزز منحها لهذه القروض بمبالغ معتبرة خاصة بنك البحرین اإلسالمي، كما یترتب على 
المصارف التي لم تلتزم بمنح هذا النوع من القروض أن تهتم وتعمل على ذلك؛ ولتفعیل منح القروض 

القروضباصة الحسنة للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة، ُیمِكن لهذه المصارف تخصیص صنادیق خ
یمكن للمصارف المركزیة أن ُتصِدر إلزامیة منح بشكل أكبر ، ولدعم منح هذه القروض الحسنة على مستواها

وذلك بالتعاون مع سیاسات التنمیة التي تتبنها الدول التي تنتمي إلیها هذه المصارف؛،القروض الحسنة
ُتشكِّل المصارف اإلسالمیة أحد أهم مصادر أموال الزكاة، لذا من األفضل على المصارف -

اإلسالمیة محل الدراسة المتواجدة في الدول اإلسالمیة والتي تتولى توزیع الزكاة بنفسها أو بتكلیف المساهمین 
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ه هذه األموال إلى مؤسسات الدولة الخاصة  بالزكاة إن كانت متوافرة وٕاّال وأصحاب حسابات االستثمار أن ُتوجِّ
وبحكم تواجده في دولة غیر إسالمیة " بنك لندن والشرق األوسط"توّلت ذلك بنفسها، بینما من األجدر على 

والتي ال تحوي مؤسسات خاصة بالزكاة، حیث یجدر على المصرف أن یتولى بذاته توزیع الزكاة بتخصیصه 
مع االلتزام ،ختلف مؤسسات وأفراد المجتمع اإلسالمي هناكصندوق خاص بها على مستواه، لتستفید منه م

المصارف الشرعیة الثمانیة لها؛ توزیعها على ب
لیست المصارف اإلسالمیة ملزمة بتخصیص أموال للصدقات والتبرعات، فهناك جمعیات وهیئات -

األنشطة الخیریة المشاریع االجتماعیة و في دعم بعضالمصارف اإلسالمیة خاصة بذلك، ولكن إن ساهمت 
في الوصفي لها فصاحاإلاالكتفاء بفیجدر بها ، كما هو حال معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة

لتباهي باألعمال الخیریة ألّن ذلك یندرج ضمن اإلحسان، أو حتى االستغناء عن ذلك، تجنبا لالتقاریر السنویة
بالغ واألعمال على مستوى الوثائق الداخلیة للمصرف؛والجزاء متروك هللا عز وجل، واالكتفاء فقط بتقیید الم

ما حصر الخدمات االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة فیما تمنحه من قروض حسنة و -
للزكاة والوقف؛ من أموال تخصصه 

ُتعّد صیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة األساس الذي قامت علیه المصارف -
المصارف باإلسالمیة، في سبیل تحقیق التنمیة االجتماعیة إلى جانب تحقیق التنمیة االقتصادیة، لذا یجدر 

ز منحها لهذه الصیغ بم بالغ معتبرة خاصة على مستوى اإلسالمیة التي تعاملت بهذه الصیغ أن ُتواصل وُتعزِّ
والّلذان شهدا تراجعا في منح هذه الصیغ، كما یترّتب " بنك لندن والشرق األوسط"بنك البحرین اإلسالمي و

على المصارف التي لم تلتزم بمنح هذا النوع من الصیغ أن تهتم وتعمل على ذلك؛ ولتفعیل منح صیغ 
ارة، یمكن للمصارف اإلسالمیة زیادة توعیة المجتمع بفوائد التمویل القائمة على المشاركة في الربح والخس

التعامل بها ما یترتب عن ذلك استقطاب فئات المجتمع المختلفة من أفراد ومؤسسات، كما یـُمِكن كذلك 
للمصارف المركزیة إصدار إلزامیة منحها وذلك بالتعاون مع سیاسات التنمیة التي تتبنها الدول التي تنتمي 

المصارف؛ إلیها هذه 
یجب على المصارف اإلسالمیة محل الدراسة أن ال تكتفي بزیادة فتح فروعها في المدن والمناطق -

الحضریة والكبرى فقط، بل علیها أن تعمل على فتح فروع في المناطق الریفیة، لتساهم في تنمیة وخدمة 
مجتمعات هذه المناطق؛

تُفصح على المبالغ التي خصصتها لباقي ینبغي على المصارف اإلسالمیة محل الدراسة أن-
المجاالت التي اهتمت بها، حتى یتسنى احتساب مؤشرات األداء االجتماعي الخاصة بها، السیما ما یتعلق 

بیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي و بمبالغ التمویل المصغر بالنسبة لكل من مصرف الّراجحي 
مي األردني وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري ومصرف قطر اإلسالمي والبنك اإلسال

، والمبالغ المخصصة لدعم المؤتمرات والندوات العلمیة وذلك بالنسبة لكل من "بنك معامالت مالیزیا برهارد"و
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بنك لندن"بیت التمویل الكویتي، وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني 
؛"والشرق األوسط

أن تعزز دورها في على المصارف اإلسالمیة محل الدراسة والتي ساهمت في منح التمویل المصغر-
وذلك على مستوى كل من مصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف ،ذلك

بنك "ني وبنك البركة الجزائري وقطر اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني وبنك فیصل اإلسالمي السودا
أن یعمل على منح هذا النوع من التمویل، " بنك لندن والشرق األوسط"، وعلى "معامالت مالیزیا برهارد

باعتباره كذلك من أهم مجاالت الدور االجتماعي تجاه المجتمع، والذي یتاح من خاللها التمویل للفئات التي 
من معدالت الفقر والبطالة؛قلیلما یساهم في التال تحصل علیه من المصارف التقلیدیة،

یجب على المصارف اإلسالمیة أن تساهم في تشجیع الوقف والعمل على تنمیة أمواله، للمساهمة -
في حمایة حقوق أجیال المجتمع الالحقة، ولتعزیز ذلك یمكن تأسیس صندوق خاص بالوقف على مستوى 

هذه المصرف؛  
تعزیزا للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه المجتمع، یمكن تأسیس صندوق -

خاص بالدور االجتماعي على مستوى كل مصرف من هذه المصارف، والذي یتم تقسیمه هو اآلخر إلى 
.كل مصرفعمل صنادیق خاصة ببعض مجاالت الدور االجتماعي، وفقا لما یتالءم وصالحیات وسیاسات 

من خالل العمالء،ور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه الدّ وتقویم بمقارنةقومسن
لعمالء األداء االجتماعي تجاه اتمؤشراالدور االجتماعي و تحلیل البیانات المتعلقة ببعض مجاالت عرض و 

.، من ثّم سنعمل على تقویمه بعد الوقوف على أهم سلبیاته وٕایجابیاته)2015- 2013(خالل الفترة 

، فإّنه لم )2015-2013(من خالل تحلیلنا للتقاریر السنویة لبعض المصارف اإلسالمیة خالل الفترة 
تظهر ُمعظم مجاالت الدور االجتماعي لهذه المصارف تجاه عمالئها سواء تلك المعنیة بالتقییم أو الوصف، 

المساهمة في زیادة الوعي المصرفي وهو ما أّدى إلى اقتصار الدراسة على مجال رضا العمالء ومجال مدى 
اإلسالمي وهذا بالنسبة للمجاالت القابلة للتقییم، وذلك من خالل قیاس مدى تزاید أو تناقص الحسابات 
المصرفیة أو ما ُیسّمى بودائع العمالء، وكذا قیاس مدى تزاید أو تناقص صیغ التمویل الممنوحة لها؛ أما 

د تّم عرض ما تّم اإلفصاح الوصفي عنه في التقاریر السنویة لسنوات بالنسبة للمجاالت القابلة للوصف فق
.الدراسة الثالثة

مقارنة وتقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه العمالء:ثانيالمطلب ال

العمالءللمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه مقارنة مجاالت ومؤشرات األداء االجتماعي:أوال
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:)العمالءودائع(الحسابات المصرفیة-1
ن التمییز في المصارف اإلسالمیة بین الحسابات الجاریة والحسابات االستثماریة وحسابات مكِ یُ 
نمو الوعي االدخاري واالستثماري للعمالء، إلى جانب مدى رضا العمالء عن مدى تعكس وهي ،التوفیر

وفي الجدول الموالي توضیح ، المودعینحساباتمن خالل تزاید التي تتعامل معها المصارف اإلسالمیة 
:)2015-2013(فترة الخالل لبعض المصارف اإلسالمیة لمبالغ ومؤشرات تطور الحسابات المصرفیة 

خالل الفترة محل الدراسة في المصارف اإلسالمیة الحسابات المصرفیةتطور :)19(جدول رقم 
)2013-2015(

السنة
المصرف

ث.س.مث.س.م201320142015
المبلغ

)أ.د(
المؤشر

)%(
المبلغ

)أ.د(
المؤشر

)%(
المبلغ

)أ.د(
المؤشر

)%(
المبلغ

)أ.د(
المؤشر

)%(
6176481643756829574843410683359459920,60661321702875,20مصرف الراجحي-
0,40351828659374,53- 33511890366736090312846735946394600بیت التمویل الكویتي-
5700504251,116094205587667478692106156498916,03بنك البحرین اإلسالمي-
138296798001614134875457221229326549501639796060222,66مصرف قطر اإلسالمي-
2152818531418251456709361629947943933192554060006117,66بنك دبي اإلسالمي-
99638964022128083490028186918114046138213522632بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
**118040600024*- - 4- 1206810000521154002000بنك البركة الجزائري-
6119996852381294644655711995270923- 1103968098البنك اإلسالمي األردني-
548327364781046053475752,66- 462933539134353970857"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
8133455529310- 1252945797241437549096141313170987"بنك لندن والشرق األوسط"-

 2014-2013:متوسط سنتین فقطالمبلغ یمثل.
 2014-2013: متوسط سنتین فقطالمؤشر یمثل.

.للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةوالبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

في بعض المصارف من خالل الجدول السابق مبالغ الحسابات المصرفیة ومؤشرات تطورها ضحتّ ی
على مستوى مبالغ الحسابات المصرفیة طفیف لتراجعحیث یظهر ؛ )2015-2013(خالل الفترة اإلسالمیة 

بیت التمویل الكویتي من حوالي بعض المصارف اإلسالمیة بمؤشرات منخفضة جدا، وذلك على مستوى 
2015دوالر أمریكي في سنة 35946394600إلى حوالي 2014دوالر أمریكي في سنة 36090312846

في دوالر أمریكي 1437549096من حوالي "بنك لندن والشرق األوسط"على مستوى وكذا ،%0,40بمؤشر
بنك البركة إلى جانب ،%8بمؤشر2015في سنة دوالر أمریكي 1313170987إلى حوالي 2014سنة 

دوالر أمریكي في 1154002000إلى حوالي 2013دوالر أمریكي في سنة 1206810000الجزائري من حوالي 
حساباتها المصرفیة؛ في حین شهدت باقي المصارف اإلسالمیة تزایدا في مبالغ ، %4بمؤشر 2014سنة 

على مستوى بنك البركة أمریكيدوالر 1154002000هذا، وقد ُقدِّر أقل مبلغ للحسابات المصرفیة بحوالي
دوالر أمریكي 68335945992بحوالي على مبلغ للحسابات المصرفیةأُقّدر بینما ، 2014خالل سنة الجزائري

.على مستوى مصرف الّراجحي2015خالل سنة 
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خالل الجدول متوسط الحسابات المصرفیة مع متوسط مؤشرات تطور هذه الحساباتفيكما یظهر 
رواجا في فتح ن من خاللها المقارنة بین المصارف اإلسالمیة األكثر مكِ والتي یُ ،)2015-2013(فترةال

:كل المواليبالشّ ، ولذلك استعنا الحسابات المصرفیة، من ثم المصارف اإلسالمیة األكثر جذبا لعمالئها
خالل الفترةمحل الدراسة في المصارف اإلسالمیة الحسابات المصرفیةمتوسط : )26(رقم شكل

)2013-2015(

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )19(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

یعود )2015-2013(فترة الأّن أكبر متوسط للحسابات المصرفیة خالل یظهر من خالل هذا الّشكل
، %5,20مع متوسط مؤشر تطور بنسبة دوالر أمریكي66132170287بحوالي قیمةإلى مصرف الّراجحي

لیحتل بذلك المرتبة األولىحیث كان للمصرف الحصة الكبرى من هذه الحسابات مقارنة مع باقي المصارف
35182865937بحصة معتبرة كذلك بحوالي قیمة في المرتبة الثانیة بیت التمویل الكویتي ثم یأتي، فیما بینها

دوالر 25540600061في المرتبة الثالثة بحوالي یلیه بنك دبي اإلسالمي ،%4,53وبمؤشرأمریكيدوالر 
دوالر 16397960602، ثم مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الرابعة بحوالي %17,66أمریكي وبمؤشر 
ذین كانت حصتهما من الحسابات المصرفیة متوسطة مقارنة مع باقي واللّ ،%22,66أمریكي وبمؤشر

بحوالي قیمة في المرتبة الخامسة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"یلیه المصارف اإلسالمیة األخرى،
جاء كل من بنك فیصل اإلسالمي السوداني في ، في حین%2,66وبمؤشر دوالر أمریكي 4605347575

والبنك اإلسالمي األردني في المرتبة الثامنة سابعةفي المرتبة ال" لندن والشرق األوسط"المرتبة السادسة وبنك 
في المرتبة العاشرة، أین كانت حصتهما وبنك البحرین اإلسالميوبنك البركة الجزائري في المرتبة التاسعة

1382135226ابات المصرفیة منخفضة مقارنة مع باقي المصارف والتي تراوحت ما بین من متوسط الحس

.%6,03و%32بمتوسط مؤشر متراوح بین دوالر أمریكي615649891دوالر أمریكي و

35182865937

615649891

16397960602

25540600061

1382135226

1180406000

1199527092
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خالل الجدول متوسط الحسابات المصرفیة مع متوسط مؤشرات تطور هذه الحساباتفيكما یظهر 
رواجا في فتح ن من خاللها المقارنة بین المصارف اإلسالمیة األكثر مكِ والتي یُ ،)2015-2013(فترةال

:كل المواليبالشّ ، ولذلك استعنا الحسابات المصرفیة، من ثم المصارف اإلسالمیة األكثر جذبا لعمالئها
خالل الفترةمحل الدراسة في المصارف اإلسالمیة الحسابات المصرفیةمتوسط : )26(رقم شكل

)2013-2015(

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )19(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

یعود )2015-2013(فترة الأّن أكبر متوسط للحسابات المصرفیة خالل یظهر من خالل هذا الّشكل
، %5,20مع متوسط مؤشر تطور بنسبة دوالر أمریكي66132170287بحوالي قیمةإلى مصرف الّراجحي

لیحتل بذلك المرتبة األولىحیث كان للمصرف الحصة الكبرى من هذه الحسابات مقارنة مع باقي المصارف
35182865937بحصة معتبرة كذلك بحوالي قیمة في المرتبة الثانیة بیت التمویل الكویتي ثم یأتي، فیما بینها

دوالر 25540600061في المرتبة الثالثة بحوالي یلیه بنك دبي اإلسالمي ،%4,53وبمؤشرأمریكيدوالر 
دوالر 16397960602، ثم مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الرابعة بحوالي %17,66أمریكي وبمؤشر 
ذین كانت حصتهما من الحسابات المصرفیة متوسطة مقارنة مع باقي واللّ ،%22,66أمریكي وبمؤشر

بحوالي قیمة في المرتبة الخامسة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"یلیه المصارف اإلسالمیة األخرى،
جاء كل من بنك فیصل اإلسالمي السوداني في ، في حین%2,66وبمؤشر دوالر أمریكي 4605347575

والبنك اإلسالمي األردني في المرتبة الثامنة سابعةفي المرتبة ال" لندن والشرق األوسط"المرتبة السادسة وبنك 
في المرتبة العاشرة، أین كانت حصتهما وبنك البحرین اإلسالميوبنك البركة الجزائري في المرتبة التاسعة

1382135226ابات المصرفیة منخفضة مقارنة مع باقي المصارف والتي تراوحت ما بین من متوسط الحس

.%6,03و%32بمتوسط مؤشر متراوح بین دوالر أمریكي615649891دوالر أمریكي و

66132170287

35182865937

4605347575

1334555293

مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
بنك البركة الجزائري
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
"بنك لندن والشرق األوسط"
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خالل الجدول متوسط الحسابات المصرفیة مع متوسط مؤشرات تطور هذه الحساباتفيكما یظهر 
رواجا في فتح ن من خاللها المقارنة بین المصارف اإلسالمیة األكثر مكِ والتي یُ ،)2015-2013(فترةال

:كل المواليبالشّ ، ولذلك استعنا الحسابات المصرفیة، من ثم المصارف اإلسالمیة األكثر جذبا لعمالئها
خالل الفترةمحل الدراسة في المصارف اإلسالمیة الحسابات المصرفیةمتوسط : )26(رقم شكل

)2013-2015(

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )19(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

یعود )2015-2013(فترة الأّن أكبر متوسط للحسابات المصرفیة خالل یظهر من خالل هذا الّشكل
، %5,20مع متوسط مؤشر تطور بنسبة دوالر أمریكي66132170287بحوالي قیمةإلى مصرف الّراجحي

لیحتل بذلك المرتبة األولىحیث كان للمصرف الحصة الكبرى من هذه الحسابات مقارنة مع باقي المصارف
35182865937بحصة معتبرة كذلك بحوالي قیمة في المرتبة الثانیة بیت التمویل الكویتي ثم یأتي، فیما بینها

دوالر 25540600061في المرتبة الثالثة بحوالي یلیه بنك دبي اإلسالمي ،%4,53وبمؤشرأمریكيدوالر 
دوالر 16397960602، ثم مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الرابعة بحوالي %17,66أمریكي وبمؤشر 
ذین كانت حصتهما من الحسابات المصرفیة متوسطة مقارنة مع باقي واللّ ،%22,66أمریكي وبمؤشر

بحوالي قیمة في المرتبة الخامسة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"یلیه المصارف اإلسالمیة األخرى،
جاء كل من بنك فیصل اإلسالمي السوداني في ، في حین%2,66وبمؤشر دوالر أمریكي 4605347575

والبنك اإلسالمي األردني في المرتبة الثامنة سابعةفي المرتبة ال" لندن والشرق األوسط"المرتبة السادسة وبنك 
في المرتبة العاشرة، أین كانت حصتهما وبنك البحرین اإلسالميوبنك البركة الجزائري في المرتبة التاسعة

1382135226ابات المصرفیة منخفضة مقارنة مع باقي المصارف والتي تراوحت ما بین من متوسط الحس

.%6,03و%32بمتوسط مؤشر متراوح بین دوالر أمریكي615649891دوالر أمریكي و

مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
بنك البركة الجزائري
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
"بنك لندن والشرق األوسط"
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:الممنوحةياإلسالمصیغ التمویل-2
خالل سنوات الدراسة راسة الممنوحة من قبل المصارف اإلسالمیة محل الدِّ صیغ التمویلأهمّ من لعلّ 

المضاربة والمشاركة جانب لم بدرجة أقل، إلى اإلستصناع والسّ و المرابحة واإلجارة بدرجة كبیرة الثالثة نجد 
هذه الصیغ مدى إقبال التعامل بعكس یو بها بین ممتنع ومتعامل بنسب منخفضة؛التعامل تفاوتوالتي ی
مدى رضا العمالء عن الخدمات ما یعكس إلى حد كما ،المصارف اإلسالمیةالتعامل مع على العمالء

:  ن توضیح تطور التعامل بهذه الصیغ في الجدول التاليمكِ یُ على العموم المصارف، و هذه المقدمة من قبل 
محل الدراسة في المصارف اإلسالمیة الممنوحة اإلسالمي صیغ التمویلتطور :)20(جدول رقم 

)2015-2013(خالل الفترة 
السنة

المصرف
ث.س.مث.س.م201320142015

المبلغ
)أ.د(

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د(

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د(

المؤشر
)%(

المبلغ
)أ.د(

المؤشر
)%(

956065105395205712217146714,33-603772216763254924187332مصرف الراجحي-
251912983432269280252807269564029651263585755293,33بیت التمویل الكویتي-
11603661005135420300017157459290016136305400012,66بنك البحرین اإلسالمي-
145339359858182990834042527023199821471995207307026,66مصرف قطر اإلسالمي-
165133369652215453677163027847493620292196873276720,33بنك دبي اإلسالمي-
106017293326131417587324191304089145142912989931,66بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
**66231260015*--582856800974176840021بنك البركة الجزائري-
352500706413715738909544546482051938984647268,33البنك اإلسالمي األردني-
262838132811300827784614338693776212300786564512,33"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
1287469723523-8076780766196954403220846869599"بنك لندن والشرق األوسط"-

 2014-2013:متوسط سنتین فقطالمبلغ یمثل.
 2014-2013: متوسط سنتین فقطالمؤشر یمثل.

.للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةوالبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

ابق مبالغ صیغ التمویل الممنوحة مع مؤشرات تطورها في بعض ح من خالل الجدول السّ ضِ یتّ 
في معظم ؛ حیث یظهر جلیا تزاید التعامل بهذه الصیغ)2015- 2013(المصارف اإلسالمیة خالل الفترة 

د اجحي والذي شهِ السنوات وعلى مستوى معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة، ما عدى مصرف الرّ 
دوالر 54924187332إلى حوالي 2013في سنة دوالر أمریكي60377221676انخفاضا قلیال من حوالي 

والذي عرف هو اآلخر تراجعا من " بنك لندن والشرق األوسط"، إلى جانب %9نسبةبو 2014أمریكي في سنة 
2015دوالر أمریكي في سنة 846869599إلى حوالي 2014في سنة أمریكيدوالر 969544032حوالي 

على دوالر أمریكي582856800أقل مبلغ لصیغ التمویل الممنوحة بحوالي ردِّ هذا، وقد قُ ؛ %12وبنسبة
بحواليالممنوحةلصیغ التمویل ر أعلى مبلغدِّ ، بینما قُ 2013خالل سنةبنك البركة الجزائري مستوى 

. اجحيمصرف الرّ على مستوىالسنة نفسهاأمریكي خالل دوالر60377221676
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26358575529

1363054000

19952073070

21968732767

662312600

3898464726

3007865645
874697235

خالل فترة هامع متوسط مؤشرات تطور مویلصیغ التّ كما یظهر من خالل الجدول أیضا متوسط 
استقطابا للعمالء ن من خاللها المقارنة بین المصارف اإلسالمیة األكثر مكِ والتي یُ ،)2015-2013(الدراسة 

:من خالل منحها لهذه الصیغ، وهو ما سیظهر في الشكل الموالي
محل الدراسة اإلسالمي الممنوحة في المصارف اإلسالمیة صیغ التمویلمتوسط : )27(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )20(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

-2013(الدراسةلصیغ التمویل الممنوحة خالل فترة أكبر متوسطكل یظهر أنّ من خالل هذا الشّ 

دوالر أمریكي ومتوسط مؤشر تطورها 57122171467یعود إلى مصرف الّراجحي بحوالي قیمة )2015
، حیث كان للمصرف الحصة الكبرى في منح هذه الصیغ مقارنة مع باقي المصارف لیحتل بذلك 14,33%

دوالر 26358575529حوالي بیت التمویل الكویتي في المرتبة الثانیة المرتبة األولى فیما بینها، ثم یأتي ب
دوالر 21968732767بنك دبي اإلسالمي في المرتبة الثالثة بحوالي و ، %3,33أمریكي وبمتوسط مؤشر

دوالر 19952073070مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الرابعة بحوالي ، و %20,33أمریكي وبمؤشر 
مقارنة مع باقي مرتفعة كذلك صیغ التمویل الممنوحةمن صهاكانت حصتيوال، %26,66أمریكي وبمؤشر 

3898464726بحوالي قیمة في المرتبة الخامسة لیأتي البنك اإلسالمي األردني؛المصارف اإلسالمیة األخرى

في المرتبة السادسة بحوالي قیمة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"ثم ، %8,33أمریكي وبمؤشر دوالر 
في حین جاء كل من بنك فیصل اإلسالمي السوداني في ؛%12,33دوالر أمریكي وبمؤشر 3007865645

التاسعةفي المرتبة " لندن والشرق األوسطبنك "ووبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة الثامنة المرتبة السادسة 
لصیغ التمویل اإلسالمي منحها ا من متوسط صهوبنك البركة الجزائري في المرتبة العاشرة، أین كانت حص
دوالر 662312600دوالر أمریكي و1429129899منخفضة مقارنة مع باقي المصارف والتي تراوحت ما بین 

.أمریكي
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57122171467

26358575529

874697235

1429129899

مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك البركة الجزائري
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
"بنك لندن والشرق األوسط"

بنك فیصل اإلسالمي السوداني 

خالل فترة هامع متوسط مؤشرات تطور مویلصیغ التّ كما یظهر من خالل الجدول أیضا متوسط 
استقطابا للعمالء ن من خاللها المقارنة بین المصارف اإلسالمیة األكثر مكِ والتي یُ ،)2015-2013(الدراسة 

:من خالل منحها لهذه الصیغ، وهو ما سیظهر في الشكل الموالي
محل الدراسة اإلسالمي الممنوحة في المصارف اإلسالمیة صیغ التمویلمتوسط : )27(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )20(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

-2013(الدراسةلصیغ التمویل الممنوحة خالل فترة أكبر متوسطكل یظهر أنّ من خالل هذا الشّ 

دوالر أمریكي ومتوسط مؤشر تطورها 57122171467یعود إلى مصرف الّراجحي بحوالي قیمة )2015
، حیث كان للمصرف الحصة الكبرى في منح هذه الصیغ مقارنة مع باقي المصارف لیحتل بذلك 14,33%

دوالر 26358575529حوالي بیت التمویل الكویتي في المرتبة الثانیة المرتبة األولى فیما بینها، ثم یأتي ب
دوالر 21968732767بنك دبي اإلسالمي في المرتبة الثالثة بحوالي و ، %3,33أمریكي وبمتوسط مؤشر

دوالر 19952073070مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الرابعة بحوالي ، و %20,33أمریكي وبمؤشر 
مقارنة مع باقي مرتفعة كذلك صیغ التمویل الممنوحةمن صهاكانت حصتيوال، %26,66أمریكي وبمؤشر 

3898464726بحوالي قیمة في المرتبة الخامسة لیأتي البنك اإلسالمي األردني؛المصارف اإلسالمیة األخرى

في المرتبة السادسة بحوالي قیمة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"ثم ، %8,33أمریكي وبمؤشر دوالر 
في حین جاء كل من بنك فیصل اإلسالمي السوداني في ؛%12,33دوالر أمریكي وبمؤشر 3007865645

التاسعةفي المرتبة " لندن والشرق األوسطبنك "ووبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة الثامنة المرتبة السادسة 
لصیغ التمویل اإلسالمي منحها ا من متوسط صهوبنك البركة الجزائري في المرتبة العاشرة، أین كانت حص
دوالر 662312600دوالر أمریكي و1429129899منخفضة مقارنة مع باقي المصارف والتي تراوحت ما بین 

.أمریكي
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مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك البركة الجزائري
البنك اإلسالمي األردني

"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
"بنك لندن والشرق األوسط"

بنك فیصل اإلسالمي السوداني 

خالل فترة هامع متوسط مؤشرات تطور مویلصیغ التّ كما یظهر من خالل الجدول أیضا متوسط 
استقطابا للعمالء ن من خاللها المقارنة بین المصارف اإلسالمیة األكثر مكِ والتي یُ ،)2015-2013(الدراسة 

:من خالل منحها لهذه الصیغ، وهو ما سیظهر في الشكل الموالي
محل الدراسة اإلسالمي الممنوحة في المصارف اإلسالمیة صیغ التمویلمتوسط : )27(شكل رقم 

)2015-2013(خالل الفترة 

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )20(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر

-2013(الدراسةلصیغ التمویل الممنوحة خالل فترة أكبر متوسطكل یظهر أنّ من خالل هذا الشّ 

دوالر أمریكي ومتوسط مؤشر تطورها 57122171467یعود إلى مصرف الّراجحي بحوالي قیمة )2015
، حیث كان للمصرف الحصة الكبرى في منح هذه الصیغ مقارنة مع باقي المصارف لیحتل بذلك 14,33%

دوالر 26358575529حوالي بیت التمویل الكویتي في المرتبة الثانیة المرتبة األولى فیما بینها، ثم یأتي ب
دوالر 21968732767بنك دبي اإلسالمي في المرتبة الثالثة بحوالي و ، %3,33أمریكي وبمتوسط مؤشر

دوالر 19952073070مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الرابعة بحوالي ، و %20,33أمریكي وبمؤشر 
مقارنة مع باقي مرتفعة كذلك صیغ التمویل الممنوحةمن صهاكانت حصتيوال، %26,66أمریكي وبمؤشر 

3898464726بحوالي قیمة في المرتبة الخامسة لیأتي البنك اإلسالمي األردني؛المصارف اإلسالمیة األخرى

في المرتبة السادسة بحوالي قیمة " بنك معامالت مالیزیا برهارد"ثم ، %8,33أمریكي وبمؤشر دوالر 
في حین جاء كل من بنك فیصل اإلسالمي السوداني في ؛%12,33دوالر أمریكي وبمؤشر 3007865645

التاسعةفي المرتبة " لندن والشرق األوسطبنك "ووبنك البحرین اإلسالمي في المرتبة الثامنة المرتبة السادسة 
لصیغ التمویل اإلسالمي منحها ا من متوسط صهوبنك البركة الجزائري في المرتبة العاشرة، أین كانت حص
دوالر 662312600دوالر أمریكي و1429129899منخفضة مقارنة مع باقي المصارف والتي تراوحت ما بین 

.أمریكي
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التي شهدت تزایدا في حساباتها من خالل ما سبق، وضعنا ترتیبا شامال ألكثر المصارف اإلسالمیة و 
:المصرفیة وكذا في منحها لصیغ التمویل في الجدول التالي

حسب تزاید الحسابات المصرفیة محل الدراسة ترتیب المصارف اإلسالمیة : )21(جدول رقم 
)2015-2013(وصیغ التمویل الممنوحة للعمالء خالل الفترة 

الحسابات المصرفیة وصیغ      
التمویل اإلسالمي

المصرف

صیغ التمویل الممنوحةالحسابات المصرفیة
)%(رالمؤشالرتبة)%(*المؤشرالرتبة

15,20114,33مصرف الراجحي-
24,5323,33بیت التمویل الكویتي-
106,03812,66بنك البحرین اإلسالمي-
422,66426,66مصرف قطر اإلسالمي-
317,66320,33بنك دبي اإلسالمي-
632731,66اإلسالمي السوداني فیصلبنك-
9241015بنك البركة الجزائري-
8358,33البنك اإلسالمي األردني-
52,66612,33"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
710923"بنك لندن والشرق األوسط"-

ُیمثِّل متوسط السنوات الثالثة التي سبق حسابها.
.من إعداد الطالبة: المصدر

حساباتها المصرفیة ومنحها لصیغ ترتیب المصارف اإلسالمیة حسب تزایدابقالجدول السّ في ص تلخّ ی
، بغرض تقییم مدى رضا العمالء عن هذه )2015-2013(راسة متوسط سنوات الدِّ لالتمویل لعمالئها وفقا

الخدمات، وكذا درجة زیادة الوعي المصرفي اإلسالمي لهؤالء العمالء، وذلك كمثال عن مجاالت الّدور 
االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه عمالئها، والتي ُیمِكن تقییمها من خالل البیانات المتاحة في التقاریر 

مصرف الّراجحي كأكثر المصارف اإلسالمیة فتحا للحسابات المصرفیة وكذلك في منح حیث ظهر؛ السنویة
صیغ التمویل، لیكون بذلك أكبر المصارف اإلسالمیة استقطابا للعمالء مقارنة مع باقي المصارف، إّال أّن 

ا مقارنة متوسط مؤشر تطور فتح الحسابات المصرفیة وكذا منح صیغ التمویل للسنوات الثالثة كان منخفض
تزایدا في إقبال العمالء على هذه الخدمات المصرفیة ولكن بشكل قي المصارف، ما یدل على أّن هناكمع با
. قلیل

حین أّنه ظهر بنك البحرین اإلسالمي كأقل المصارف اإلسالمیة فتحا للحسابات المصرفیة، إّال أّن في
ما یدل على ،متوسط مؤشر فتح الحسابات المصرفیة كان من أكبر المتوسطات مقارنة مع باقي المصارف

عمالء علیه كان أكبر أن المصرف وٕان كان عدد عمالئه قلیل مقارنة مع المصارف األخرى إال أّن إقبال ال
من إقبال العمالء على باقي المصارف، ما یدل على رضا العمالء عن الخدمات المتعلقة بفتح الحسابات 
المصرفیة على مستواه؛ كما ظهر بنك البركة الجزائري كأقل المصارف اإلسالمیة منحا لصیغ التمویل، إّال 

موجبا ومرتفعا نوعا ما، ما یدل على تزاید اإلقبال على أّن مؤشر تطور منح هذه الصیغ للسنوات الثالثة كان 
. خدمات المصرف من ثم رضا العمالء علیه



مقـارنة وتقويم الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمية تجاه أصحاب مصالحها  : المبحث الثاني...                                      مقـارنة وتقويم: الفصل الثالث

217

:العمالءمجاالت أخرى في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه -3
میة محل الدراسة سعت المصارف اإلسالنجد أنّ مجاالت الدور االجتماعي السابقة، إلى باإلضافة

: يما یلفي ، حسب ما یظهر لدورها االجتماعي تجاه العمالءبمجاالت أخرى في إطار أدائهاإلى االهتمام
إلى تحقیق جودة )2015- 2013(الفترة اجحي خالل لقد سعى مصرف الرّ :اجحيمصرف الرّ -أ

" نظام درة"ا في جمیع فروعه ُیسمىخاصّ انظام2013في سنة یث أطلق ح، الخدمات التي یقدمها لعمالئه
منتجات عمل على تقدیم، كما تحسین مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة لعمالئهمن خالله إلى هدف ی

بمستخدمي الهواتف النقالة الذكیة اخاصاتطبیقهاستحداثمع جدیدة لهم كتحدیث نظام البطاقات االئتمانیة، 
كما عمل المصرف على ؛ التعامل مع المصرف على مدار الساعةبتسمح للعمالء ، "أنترنیت"ومستعملي 

افتتاح فروع جدیدة خالل سنوات الدراسة مع دوام یستمر إلى غایة التاسعة مساء، وذلك في إطار تقدیم 
عمل المصرف كذلك على تحقیق العدید من اإلنجازات وقدالخدمة في الوقت والمكان المناسب؛ هذا، 

راءات التي تهدف إلى ضبط األعمال وتقلیل التجاوزات والحّد من المخاطر، وذلك وتطویر الكثیر من اإلج
المصرف من ، قام "إدارة حوكمة الشركات"، حیث أنشأت إدارة خاصة باسم في إطار االلتزام بدلیل الحوكمة

بإصدار تقریر خاص بالحوكمة، لیتمكن عمالء المصرف من المستثمرین اإلطالع على أداء خاللها 
.المعنیة بذلكاألخرى إلى جانب مختلف أصحاب المصالح ،المصرف
المحور الرئیسي لعمله، لذلك فقد عملعتبر بیت التمویل الكویتي العمالء یُ :بیت التمویل الكویتي-ب
؛ حیث االهتمام بمجاالت الدور االجتماعي األخرى تجاه عمالئهعلى )2015-2013(خالل الفترة المصرف

للعمالء المتعاملین بالذهب، كما " حساب الذهب"خدمة لهطرحالمصرف على طرح منتجات جدیدة كأقدم 
في المدارس والمعاهد التعلیمتمویل ومنتجات أخرى خاصة بطرح منتجات خاصة بالعالج لتغطیة نفقاتها،

، وهي تسمح "حول مع موبایل ویغ"والجامعات بنظام األقساط، كما أطلق المصرف خدمة جدیدة تحت اسم 
ه المقدمة عبر الهواتف لبعض العمالء القیام بعملیة تحویل األموال، كما سعى المصرف لتطویر خدمات

فقد عمل المصرف على تفعیل المنتجات السابقة، كما 2014، أما في سنة 2013سنة هذا خاللو ... الذكیة
خطط ة، كما قام بطرح عد..."االستثماریةودیعة الدیمة "كـالعدید من الخدمات والمنتجات الجدیدةقام بطرح

وفي إطار تحقیق جودة ؛...للتقاعد" ثمار"للزواج، وخطة " رفاء"استثماریة بأهداف اجتماعیة مثل خطة 
الخدمات ومعرفة مستوى رضا العمالء، قام المصرف بإنشاء عدة برامج للمتابعة وتقییم األداء، وتقییم بیئة 

؛ وفي إطار االهتمام بشكاوي ة الذهنیة لعمالء التمیز والخدمات المصرفیةالعمل بما یسمح بتحسین الصور 
یدوٕارساله عبر البر العمالء والرد علیها، وضع المصرف نموذجا للشكوى یتم تعبئته من قبل العمالء

أما ؛یوما30یعمل المصرف على الرد علیهم في أجل أقصاه من ثم ، وحدة شكاوي العمالءإلى اإللكتروني 
حیث زاد عدد نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات،ه المستمر لالمصرف تطویر فقد واصل ، 2015في سنة 

أطلق كما واصل المصرف طرح منتجات وخدمات جدیدة، حیث ،العمالء الذین یدیرون حساباتهم إلكترونیا
تعكس سعي المصرف والتي "نحن نهتم"أطلق المصرف مبادرة تحت اسم كما ، "حساب االدخار الجدید"
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، هذا؛ ثقة ورضا العمالءنیل ، وقد نال من خاللها المصرف ارتفاعا ملحوظا في لتقدیم خدمات ذات جودة
بهدف اإلفصاح عن المعلومات التي تفید " لجنة الحوكمة"قام المصرف بإنشاء لجنة خاصة باسم وقد

. المستثمرین من العمالء وغیرهم من أصحاب المصالح المعنیة بذلك
لبنك البحرین الذكر إلى جانب مجاالت الدور االجتماعي السابقة :بنك البحرین اإلسالمي-جـ

عمل ؛ حیث)2015-2013(الفترة عمالء، فقد اهتم المصرف بمجاالت أخرى كذلك خالل اإلسالمي تجاه ال
فقد قام ، طرح منتجات جدیدة لیستفید منها عمالؤه خاصة جانب المعامالت اإللكترونیةالمصرف على

2014والتي القت تشجیعا في سنتي 2013سنة تدشینه للخدمات المصرفیة عبر الهواتف الذكیةبالمصرف

أبرز اإلنجازات عدّ تُ و ، اإللكترونیة لعمالئهالمصرفیة إلكترونیة لتعزیز الخدمات بفتح أكشاكقامو ،2015و
وفي إطار ،2014ابتداء من سنةلكبار العمالء"اخدمات الثری"هو طرحه ت خدماهذه الالتي حققها في إطار 

أین یعمل المصرف على الرد الشكاوى، قام المصرف بتأسیس وحدة والرد علیهااالهتمام بشكاوي العمالء
، كما قام بتأسیس وحدة ضمان الجودة في إطار علیها بالتواصل الهاتفي أو اإللكتروني مع العمالء المشتكین

مصرف على ؛ هذا، وقد حرص البث الثقة عند العمالء في تصمیم وتكوین وجودة الخدمات المقدمة لهم
، ونظرا لتمیز لنموذج المراقبة الصادر من مصرف البحرین المركزيالحوكمة، وفقا االلتزام التام بمعاییر 

2014لسنتي " أفضل مصرف تجزئة في البحرین"المصرف في خدمة عمالئه، تحصل المصرف على جائزة 

.بالمملكة المتحدة)World Finance(" مالیة العالم"على التوالي من قبل المجلة المالیة الرائدة 2015و
الّسابقة الذكر لمصرف قطر ور االجتماعي على غرار مجاالت الدّ :قطر اإلسالميمصرف-د

خالل ، فقد عمل المصرف كذلك على اهتمامه بمجموعة أخرى من هذه المجاالتاإلسالمي تجاه العمالء
أسس مكتبا خاصا لهیكلة فقد،قام المصرف بطرح منتجات جدیدة في هذه الفترة؛ حیث)2015-2013(الفترة 

تطویر المنتجات لتصمیم وتنفیذ وهیكلة وبیع منتجات مصرفیة مبتكرة تتوافق واألحكام الشرعیة، إلى جانب 
أطلق تطبیق جوال المصرف الجدید لیتیح للعمالء تعاملهم مع أین ، تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیةو 

وهو خاص بالعمالء المتمیزین " التمیز"لمصرف برنامج ، كما أطلق االمصرف عن طریق هواتفهم الذكیة
كما طور المصرف برنامجا للمصرف بإتاحة التعامل المباشر لهم مع مدیري العالقات المصرفیة بالبنك،

ان خاصا بأتمتة العملیات المصرفیة تتیح للعمالء إمكانیة الطلب آلیا وعلى نحو سریع ومباشر، ولما ك
شركة القطر، وفقا لما أعلنته يعمالئه فقد حصد جائزة أفضل مركز خدمة فالمصرف متمیزا في خدمة 

.2014في سنة )(Ethos Integrated Solution"المتكاملةحلولللإیثوس"البریطانیة 
مجاالت أخرى في الدور االجتماعي لبنك دبي اإلسالمي تجاه العمالء لم ترد:بنك دبي اإلسالمي-هـ

.)2015-2013(في التقاریر والبیانات المالیة الموحدة الصادرة عن المصرف خالل الفترة 
مجاالت الدور االجتماعي السابقة للبنك اإلسالمي األردني إلى جانب :البنك اإلسالمي األردني- و

عمل المصرف حیث؛ )2015- 2013(خالل فترة الدراسةتجاه العمالء، فقد اهتم المصرف بمجاالت أخرى 
من أهم ذلك هو أتمتة ولعلّ على تطویر المنتجات المقدمة لعمالئه وتحدیث تقنیات معامالته المصرفیة،
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تقدیم الخدمات للعمالء، وكذا تطویر المعامالت المصرفیة اإللكترونیة الخاّصة بتسدید المعامالت لتسریع 
كما یعمل المصرف على توزیع جوائز على بعض عمالئه من أصحاب حسابات ،...الفواتیر وتحویل األموال

.إلى جانب بعض العمالء المتعاملین بالبطاقات المصرفیةالتوفیر لغرض الحج والعمرة، 
لبنك فیصل الذكر ابقة مجاالت الدور االجتماعي السّ إضافة إلى :بنك فیصل اإلسالمي السوداني-ز

-2013(خالل فترة الدراسة خرى األمجاالت بعض الاإلسالمي السوداني تجاه العمالء، فقد اهتّم المصرف ب

ر المصرف التقنیات الحدیثة لتسهیل خدمة عمالئه بما یحقق الكفاءة والسرعة في األداء، سخّ حیث؛ )2015
في سنة فرع إلكترونيالمصرف لتأسیس بُتوِّجخاصة في مجال المعامالت المصرفیة اإللكترونیة، والذي 

.2015، ثم افتتح فرعا إلكترونیا ثانیا في سنة 2013
المقدمة المصرفیة مجال تطویر المنتجات بنك البركة الجزائري بلقد اهتم:بنك البركة الجزائري-حـ

خاصة ما یتعلق بالمنتجات اإللكترونیة، وذلك في إطار إرضاء العمالء وتسریع ، 2014لعمالئه خالل سنة 
الخدمات المصرفیة، وفي هذا اإلطار طرح المصرف خدمة الرسائل عبر الهواتف الذكیة تعزیزا لقنوات 

.ع عقدا مع مجموعة البركة المصرفیة حول مشروع بطاقة الدفع الدولیةكما وقّ تروني، التوزیع اإللك
بنك معامالت "السابقة لـجتماعيعلى غرار مجاالت الدور اال:"برهاردبنك معامالت مالیزیا"-ط

إلى بناء عالقة مستدامة مع ، فقد سعى المصرف)2015-2013(فترة الخالل تجاه عمالئه " مالیزیا برهارد
من خالل تطبیق نظام إدارة العالقة مع العمالء وذلك ، في إطار مسؤولیته االجتماعیة تجاه عمالئهعمالئه

بالمصرف، إلى جانب السعي لتقدیم خدمات ومنتجات تحقق لهم قیمة مضافة، وفي إطار تحقیق ذلك فقد 
خاصة ما یتعلق بالمنتجات المقدمة عن ،یقدمها لهمعمل المصرف على تطویر المنتجات المصرفیة التي

تي یقدمها لهم، لبعد باستعمال االنترنیت في سبیل تسریع تقدیم الخدمات، واهتم بجودة الخدمات المصرفیة ا
كما عمل المصرف على تقدیم المنتجات التي تغطي مختلف احتیاجات العمالء من الجانب الصحي 

...لفئات من األطفال والطالب والشیوخوالتعلیمي واالدخار لمختلف ا
لندن والشرق بنك "السابقة لـجتماعياالإلى جانب مجاالت الدور":بنك لندن والشرق األوسط"-ي
فقد عمل المصرف على تطویر خدماته ومنتجاته بما ،)2015- 2013(فترة الخالل تجاه عمالئه " األوسط

.ق جودتها وسرعة تقدیمهاحقِّ یُ 
الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل أخرى في مجاالت من ذكره ومن خالل ما تمّ من هنا، 

بدورها االجتماعي تجاه نجد أّن المصارف اإلسالمیة محل الدراسة اهتمت كّلها العمالء، الدراسة تجاه 
من مجال آلخر في تقاریرها السنویة، مع تفاوت درجات االهتمام اعنهالوصفي العمالء، حسب اإلفصاح 

؛ حیث ظهر كال من بیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي كأكثر المصارف مصرف آلخرومن 
،وأداء لدورها االجتماعي تجاه العمالء، وذلك فیما یخص تقدیم منتجات وخدمات جدیدةاإلسالمیة اهتماما 

ف الذكیة وفتح الفروع اإللكترونیة لتسریع استعمال االنترنیت والهواتبوالعمل على تطویر ممارستها المصرفیة 
وتسهیل الوصول إلى العمالء، وكذا فیما یخص االهتمام بشكاوي العمالء والرد علیهم، إلى جانب ما یتعلق 
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بنك لندن والشرق "ظهر كال من بنك البركة الجزائري وبینما بالحوكمة للتعریف بأداء المصارف للعمالء؛ 
تطویر منتجاتها وخدماتها مع من خالل تركیزها على ، المیة اهتماما بعمالئهاكأقل المصارف اإلس" األوسط

مجاالت أخرى بنك دبي اإلسالمي عن یرد؛ هذا، ولم طرحها لمنتجات جدیدة في حین أهملت باقي المجاالت
. في الدور االجتماعي تجاه عمالئه

-2013(لدورها االجتماعي تجاه العمالء خالل الفترة المصارف اإلسالمیة محل الدراسة یظهر في أداء 

التي تقتضي وضع بعض والعدید من السلبیات والتي تستوجب الدعم اإلیجابیات مجموعة من ،)2015
. الفّعالة والفاِعلة لتجاوزها وللنهوض بهذا الدورجراءاتاألسالیب الّالزمة واإل

:تجاه العمالءةإیجابیات الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراس-1
لعّل من أهّم اإلیجابیات التي ظهرت من خالل تحلیلنا للتقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة محل 

: ما یلي)2015- 2013(خالل الفترة الدراسة حول دورها االجتماعي تجاه العمالء 
تزاید معظم مبالغ الحسابات المصرفیة على مستوى معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة خالل -
، وهذا بالنسبة لمصرف الّراجحي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي )2015-2013(الفترة 

، حیث لم تشهد الحسابات المصرفیة أي تراجع خالل وبنك دبي اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني
سنوات الدراسة الثالثة، ما یعكس تزاید إقبال العمالء وتزاید تعاملهم معها، وهذا یدل على رضا العمالء عن 
هذه المصارف في جانب الحسابات المصرفیة وكذا رضاهم عما یحققونه من عوائد، إلى جانب مساهمة هذه 

وعي االدخاري لهم؛المصارف في زیادة ال
تزاید معظم مبالغ صیغ التمویل اإلسالمي الممنوحة على مستوى معظم المصارف اإلسالمیة محل -

بیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف ل، وهذا بالنسبة )2015- 2013(الدِّراسة خالل الفترة 
السوداني وبنك البركة الجزائري والبنك اإلسالمي قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي 

حیث لم تشهد أي تراجع خالل سنوات الدراسة الثالثة، ما یعكس " برهاردبنك معامالت مالیزیا"األردني و
تزاید إقبال العمالء وتزاید تعاملهم معها، وهذا یدل على رضا العمالء عن هذه المصارف في جانب صیغ 

التمویل الممنوحة؛ 
بتقدیم منتجات وخدمات جدیدة، وتطویر ممارساتها هتمام معظم المصارف اإلسالمیة محل الّدراسةا-

المصرفیة، وهذا ُیساهم في تحقیق رضا العمالء وتیسیر تقدیم الخدمات المصرفیة لهم وتسریع وصولها إلیهم؛
لشكاوي والمقترحات إتاحة بنك فیصل اإلسالمي السوداني عبر موقعه اإللكتروني استمارة خاصة با-

، وهو ما یعكس انفتاح المصرف وٕاتاحة الفرصة لعمالئه "صندوق المقترحات"الخاصة بالعمالء تحت اسم 
؛    إلبداء رأیهم حول المصرف

الدراسة تجاه العمالءالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل تقویم: ثانیا



مقـارنة وتقويم الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمية تجاه أصحاب مصالحها  : المبحث الثاني...                                      مقـارنة وتقويم: الفصل الثالث

221

كل المصارف اإلسالمیة على هیئة الرقابة الشرعیة والتي من مسؤولیاتها مراقبة مدى سالمة احتواء -
بعض المصارف اإلسالمیة محل الدراسة على لجان وشرعیة الخدمات المقدمة للعمالء، إلى جانب احتواء 

والذي وأقسام خاصة ببعض مجاالت دورها االجتماعي تجاه عمالئها، وذلك على مستوى مصرف الراجحي 
، وعلى "لجنة الحوكمة"، وعلى مستوى بیت التمویل الكویتي والذي یحتوي على "لجنة الحوكمة"یحتوي على 

" بنك لندن والشرق األوسط"و" ؤسسیةالحاكمیة الم"مستوى البنك اإلسالمي األردني والذي یحتوي على لجنة 
.والذي یحتوي على لجنة خاصة بتكنولوجیا المعلومات

:تجاه العمالءةالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسسلبیات-2
خالل الفترة العمالء الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه تظهر أهم سلبیات 

:فیما یلي)2014- 2013(
تراجع بعض مبالغ الحسابات المصرفیة على مستوى بعض المصارف اإلسالمیة محل الدراسة خالل -

وبنك البحرین اإلسالمي 2015بعض سنوات الدراسة، وهذا على مستوى بیت التمویل الكویتي خالل سنة 
" بنك معامالت مالیزیا"و2013والبنك اإلسالمي األردني خالل سنة 2014وبنك البركة الجزائري خالل سنة 

، ما یعكس تراجع إقبال العمالء وتراجع 2015وبنك لندن والشرق األوسط خالل سنة 2014خالل سنة 
تعاملهم معها، وهذا یدل إلى حد ما عدم رضا العمالء عن هذه المصارف في جانب الحسابات المصرفیة أو 

ض مؤشرات تطور هذه الحسابات خالل فترة عدم رضاهم عما یحققونه من عوائد؛ هذا، إلى جانب انخفا
الدراسة على مستوى معظم المصارف اإلسالمیة، باستثناء بنك البحرین اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي 

السوداني، واللذان حققا متوسط مؤشر تطور الحسابات المصرفیة مقبوال نوعا ما؛ 
لمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تراجع بعض مبالغ صیغ التمویل الممنوحة على مستوى بعض ا-

بنك لندن والشرق "و2014خالل بعض سنوات الدراسة، وهذا على مستوى مصرف الراجحي خالل سنة 
، ما یعكس تراجع إقبال العمالء وتراجع تعاملهم معها، وهذا یدل إلى حد ما عدم 2015خالل سنة " األوسط

لممنوحة أو عدم توافق رغباتهم مع صیغ التمویل رضا العمالء عن هذه المصارف في جانب صیغ التمویل ا
المتاحة في هذه المصارف خالل السنوات المعنیة؛ هذا، إلى جانب انخفاض مؤشرات تطور هذه الصیغ 
خالل فترة الدراسة على مستوى معظم المصارف اإلسالمیة، إذا استثنینا مصرف قطر اإلسالمي وبنك فیصل 

، أین كان متوسط مؤّشر تطور الحسابات المصرفیة على "لشرق األوسطبنك لندن وا"اإلسالمي السوداني و
مستواها مقبوال نوعا ما؛

عدم إفصاح بنك دبي اإلسالمي عن معظم مجاالت دوره االجتماعي تجاه عمالئه في تقاریره -
السنویة لسنوات الدراسة؛ 

الدور االجتماعي تجاه العمالء، إهمال معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة للعدید من مجاالت-
كاالهتمام بشكاوي ومقترحات عمالئها وغیاب البرامج اإلعالمیة التي تشرح وُتعرِّف العمالء بالخدمات 
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اتالمصرفیة لهذه المصارف، ومدى اهتمامها بالدراسات التسویقیة لتحدید احتیاجات العمالء، وٕاصدار منشور 
؛ ...عن أخالقیات العمل التي تلتزم بها هذه المصارف لخدمة عمالئها

احتواء معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة على لجان وأقسام خاصة ببعض مجاالت عدم -
دورها االجتماعي تجاه عمالئها، وذلك على مستوى كّل من بنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي 

". بنك معامالت مالیزیا برهارد"والبنك اإلسالمي األردني وبنك البركة الجزائري ووبنك دبي اإلسالمي 
:تجاه العمالءالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةتقویمٕاجراءاتأسالیب و -3

الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة وسلبیاتتمن خالل ما تطرقنا إلیه من إیجابیا
:التي من شأنها تقویم هذا الدور وذلك كما یليجراءاتتجاه العمالء، خرجنا بمجموعة من األسالیب واإل

إّن تراجع أو انخفاض الحسابات المصرفیة على مستوى بعض المصارف اإلسالمیة محل الدراسة، -
بات المصرفیة على مستوى معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة، وكذا انخفاض مؤشرات تطور الحسا

یستدعي من هذه المصارف ضرورة زیادة اهتمامها بتحقیق رضا عمالئها، وذلك بتحقیق عوائد مرضیة 
ألصحاب حسابات االستثمار، وكذا العمل على توفیر السیولة فور طلبها ألصحاب حسابات التوفیر، ما یزید 

العمالء على التعامل مع هذه المصارف، ویزید من مساهمتها في تنمیة الوعي االدخاري من تزاید إقبال 
ألفراد المجتمع؛ 

یستدعي تراجع أو انخفاض صیغ التمویل الممنوحة على مستوى بعض المصارف اإلسالمیة محل -
الدراسة، وكذا انخفاض المؤشرات الخاصة بتطور هذه الصیغ على مستوى معظم المصارف اإلسالمیة محل 

عمالئها من الدراسة، ضرورة عمل هذه المصارف على القیام بالدراسات التسویقیة الالزمة لتحدید احتیاجات
صیغ التمویل المطلوبة من قبلهم؛

مجاالت دوره االجتماعي تجاه العمل على اإلفصاح عن بعض اإلسالمي ینبغي على مصرف دبي -
والذین قد یتحولون آخرین زبائن وكذا إلتاحة المعلومات الالزمة ل، خدمتهمعمالئه إلظهار مدى مساهمته في 

هذه المعلومات؛خالل إطالعهم على إلى عمالء له من
یجب على المصارف اإلسالمیة محل الدِّراسة أن تهتّم بمعظم مجاالت دورها االجتماعي التي -

أهملتها تجاه عمالئها؛ حیث یترتب علیها اهتمامها بشكاوي وآراء عمالئها على غرار بنك فیصل اإلسالمي 
إعداد البرامج اإلعالمیة التي السوداني الذي وضع صندوقا خاصا لذلك، وكذا عمل هذه المصارف على 

تشرح وُتعرِّف العمالء بالخدمات المصرفیة لهذه المصارف، إلى جانب قیامها بوضع دراسات تسویقیة للتعرف 
على احتیاجات عمالئها، باإلضافة إلى التزام هذه المصارف بأخالقیات العمل واإلفصاح عن ذلك في 

ء ل هذا من شأنه أن یرسم انطباعا جیدا لدى العمالء ویخلق والتقاریرها السنویة ومواقعها اإللكترونیة، وك
؛ ةاإلسالمیالمصرفیةویبث الثقة فیهم ما یزید من استقطاب عمالء جدد إلى لدیهم

تجاه عمالئها، یمكن لهذه المصارف أن محل الدراسة تعزیزا للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة -
ُتخّصص لجنات خاصة ببعض مجاالت الدور االجتماعي السابقة، تركز أهدافها األساسیة على خدمة 
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عمالئها بالدرجة األولى إلعطاء انطباع جید عن هذه المصارف، إلى جانب األهداف الخاصة باستقطاب 
.     المزید من العمالء وخلق الوالء عندهم

الموارد البشریة،ور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه الدّ وتقویم مقارنةعلى عملسن
األداء االجتماعي تمؤشراالدور االجتماعي و تحلیل البیانات المتعلقة ببعض مجاالت عرض و من خالل 

.، من ثّم سنعمل على تقویمه بعد الوقوف على أهم سلبیاته وٕایجابیاتهالموارد البشریةتجاه 

مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه الموارد البشریة والتي ظهرت من من أهمّ لعلّ 
، نجد كال من عدد الموارد )2015-2013(لتقاریر السنویة لبعض المصارف اإلسالمیة خالل الفترة نا لتحلیل

باإلضافة إلى البشریة والتي تعكس مدى مساهمة هذه المصارف في توفیر فرص العمل والتقلیل من البطالة، 
األجور والمكافآت والحوافز النقدیة والتي تعكس مدى اهتمام المصارف اإلسالمیة بأنظمة األجور إجمالي 

كتفاء والتي تم االهذا، إلى جانب بعض المجاالت األخرى یة؛ وتقدیم المكافآت والحوافز لمواردها البشر 
. باإلفصاح الوصفي عنها فقط في هذه التقاریر

:الموارد البشریةعدد -1
ومدى توفیرها عملیات التوظیفبعدد الموارد البشریة عن مدى اهتمام المصارف اإلسالمیةعبِّریُ 

على ن توضیح تطور عدد الموارد البشریة مكِ یُ البطالة؛ وعلى العموملفرص العمل والتي من شأنها تخفیض 
:  في الجدول التاليمستوى المصارف اإلسالمیة محل الدراسة خالل سنوات الدراسة الثالثة 

في المصارف اإلسالمیة محل الدراسة خالل الفترة عدد الموارد البشریةتطور : )22(جدول رقم 
)2013-2015(

السنة
المصرف

201320142015
)%(المؤشرالعدد)%(المؤشرالعدد)%(المؤشرالعدد

1060351176111123745مصرف الراجحي-
8000690001290000بیت التمویل الكویتي-
4-6354-0,5370-396بنك البحرین اإلسالمي-
------مصرف قطر اإلسالمي-

------بنك دبي اإلسالمي-

10631212381612884بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
92859280-873بنك البركة الجزائري-
12051321484-1979البنك اإلسالمي األردني-
6-2099821351,71987"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-
------"بنك لندن والشرق األوسط"-

250132748328079الموارد البشریةمجموع عدد 
.للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةوالبیانات المالیة الموحدة من إعداد الطالبة باالعتماد على البیانات المتوافرة في التقاریر السنویة :المصدر

البشریةمقارنة وتقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه الموارد:ثالثالمطلب ال

الموارد البشریةللمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه مقارنة مجاالت ومؤشرات األداء االجتماعي:أوال
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بعض المصارف اإلسالمیة فة على مستوى الموظّ ح من خالل الجدول السابق عدد الموارد البشریة ضِ یتّ 
حیث یظهر من خالله عدم إفصاح بعض المصارف ؛)2015-2013(خالل الفترة مؤشرات تطورها مع 

اإلسالمیة عن عدد الموارد البشریة الموظفة على مستواها، وذلك على مستوى مصرف قطر اإلسالمي وبنك 
،لمصارف عن عدد مواردها البشریة؛ في حین أفصحت باقي ا"بنك لندن والشرق األوسط"دبي اإلسالمي و

354حوالي2015والتي بلغت سنة ،موظفة إلى بنك البحرین اإلسالميحیث یعود أقل عدد للموارد البشریة ال

بینما یعود أكثر المصارف اإلسالمیة توظیفا للموارد البشریة ،%4موردا بشریا بمؤشر تطور متناقص بنسبة 
.  للسنة نفسها%5بحواليبشریا وبمؤشر تطورموردا12374إلى مصرف الراجحي بـ 

:في الشكل المواليتوظیفا للموارد البشریةهذا، وُیمِكن أیضا توضیح أكثر المصارف اإلسالمیة 
خالل الفترة محل الدراسة في المصارف اإلسالمیة عدد الموارد البشریةر تطوّ : )28(رقم شكل

)2013-2015(

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )22(باالعتماد على بیانات الجدول رقم الطالبةمن إعداد :المصدر

توظیف الموارد البشریة على مستوى غالبیة المصارف اإلسالمیة دیكل تزایظهر من خالل هذا الشّ 
27483إلى2013موردا بشریا في سنة 25013حیث ارتفعت من ،)2015-2013(محل الدراسة خالل الفترة 

ویظهر مصرف الّراجحي كأكثر ؛2015موردا بشریا في سنة 28079لتصل إلى 2014موردا بشریا في سنة 
باقي مقارنة معطیلة السنوات الثالثة لیحتل بذلك المرتبة األولى توظیفا للموارد البشریةالمصارف اإلسالمیة 

موردا 11761إلى 2013في سنة بشریاموردا 10603منموارده البشریة، حیث تطورت عدد المصارف
یلیه بیت التمویل الكویتي في المرتبة ،2015خالل سنة موردا بشریا12374لتصل إلى 2014في سنة بشریا

ولم تشهد تغییرا في 2014في سنة موردا بشریا 9000لتصل إلى2013في سنة موردا بشریا 8000الثانیة بـ 
بعدما كانت 2015في سنة موردا بشریا2148، لیأتي البنك اإلسالمي األردني في المرتبة الثالثة بـ 2015سنة
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"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
البنك اإلسالمي األردني
بنك البركة الجزائري
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
بنك البحرین اإلسالمي
بیت التمویل الكویتي
مصرف الراجحي

2807927483

بعض المصارف اإلسالمیة فة على مستوى الموظّ ح من خالل الجدول السابق عدد الموارد البشریة ضِ یتّ 
حیث یظهر من خالله عدم إفصاح بعض المصارف ؛)2015-2013(خالل الفترة مؤشرات تطورها مع 

اإلسالمیة عن عدد الموارد البشریة الموظفة على مستواها، وذلك على مستوى مصرف قطر اإلسالمي وبنك 
،لمصارف عن عدد مواردها البشریة؛ في حین أفصحت باقي ا"بنك لندن والشرق األوسط"دبي اإلسالمي و

354حوالي2015والتي بلغت سنة ،موظفة إلى بنك البحرین اإلسالميحیث یعود أقل عدد للموارد البشریة ال

بینما یعود أكثر المصارف اإلسالمیة توظیفا للموارد البشریة ،%4موردا بشریا بمؤشر تطور متناقص بنسبة 
.  للسنة نفسها%5بحواليبشریا وبمؤشر تطورموردا12374إلى مصرف الراجحي بـ 

:في الشكل المواليتوظیفا للموارد البشریةهذا، وُیمِكن أیضا توضیح أكثر المصارف اإلسالمیة 
خالل الفترة محل الدراسة في المصارف اإلسالمیة عدد الموارد البشریةر تطوّ : )28(رقم شكل

)2013-2015(

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )22(باالعتماد على بیانات الجدول رقم الطالبةمن إعداد :المصدر

توظیف الموارد البشریة على مستوى غالبیة المصارف اإلسالمیة دیكل تزایظهر من خالل هذا الشّ 
27483إلى2013موردا بشریا في سنة 25013حیث ارتفعت من ،)2015-2013(محل الدراسة خالل الفترة 

ویظهر مصرف الّراجحي كأكثر ؛2015موردا بشریا في سنة 28079لتصل إلى 2014موردا بشریا في سنة 
باقي مقارنة معطیلة السنوات الثالثة لیحتل بذلك المرتبة األولى توظیفا للموارد البشریةالمصارف اإلسالمیة 

موردا 11761إلى 2013في سنة بشریاموردا 10603منموارده البشریة، حیث تطورت عدد المصارف
یلیه بیت التمویل الكویتي في المرتبة ،2015خالل سنة موردا بشریا12374لتصل إلى 2014في سنة بشریا

ولم تشهد تغییرا في 2014في سنة موردا بشریا 9000لتصل إلى2013في سنة موردا بشریا 8000الثانیة بـ 
بعدما كانت 2015في سنة موردا بشریا2148، لیأتي البنك اإلسالمي األردني في المرتبة الثالثة بـ 2015سنة
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"بنك معامالت مالیزیا برهارد"
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بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
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بعض المصارف اإلسالمیة فة على مستوى الموظّ ح من خالل الجدول السابق عدد الموارد البشریة ضِ یتّ 
حیث یظهر من خالله عدم إفصاح بعض المصارف ؛)2015-2013(خالل الفترة مؤشرات تطورها مع 

اإلسالمیة عن عدد الموارد البشریة الموظفة على مستواها، وذلك على مستوى مصرف قطر اإلسالمي وبنك 
،لمصارف عن عدد مواردها البشریة؛ في حین أفصحت باقي ا"بنك لندن والشرق األوسط"دبي اإلسالمي و

354حوالي2015والتي بلغت سنة ،موظفة إلى بنك البحرین اإلسالميحیث یعود أقل عدد للموارد البشریة ال

بینما یعود أكثر المصارف اإلسالمیة توظیفا للموارد البشریة ،%4موردا بشریا بمؤشر تطور متناقص بنسبة 
.  للسنة نفسها%5بحواليبشریا وبمؤشر تطورموردا12374إلى مصرف الراجحي بـ 

:في الشكل المواليتوظیفا للموارد البشریةهذا، وُیمِكن أیضا توضیح أكثر المصارف اإلسالمیة 
خالل الفترة محل الدراسة في المصارف اإلسالمیة عدد الموارد البشریةر تطوّ : )28(رقم شكل

)2013-2015(

.)Excel 2007(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )22(باالعتماد على بیانات الجدول رقم الطالبةمن إعداد :المصدر

توظیف الموارد البشریة على مستوى غالبیة المصارف اإلسالمیة دیكل تزایظهر من خالل هذا الشّ 
27483إلى2013موردا بشریا في سنة 25013حیث ارتفعت من ،)2015-2013(محل الدراسة خالل الفترة 

ویظهر مصرف الّراجحي كأكثر ؛2015موردا بشریا في سنة 28079لتصل إلى 2014موردا بشریا في سنة 
باقي مقارنة معطیلة السنوات الثالثة لیحتل بذلك المرتبة األولى توظیفا للموارد البشریةالمصارف اإلسالمیة 

موردا 11761إلى 2013في سنة بشریاموردا 10603منموارده البشریة، حیث تطورت عدد المصارف
یلیه بیت التمویل الكویتي في المرتبة ،2015خالل سنة موردا بشریا12374لتصل إلى 2014في سنة بشریا

ولم تشهد تغییرا في 2014في سنة موردا بشریا 9000لتصل إلى2013في سنة موردا بشریا 8000الثانیة بـ 
بعدما كانت 2015في سنة موردا بشریا2148، لیأتي البنك اإلسالمي األردني في المرتبة الثالثة بـ 2015سنة
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في " بنك معامالت مالیزیا برهارد"، ثم 2013في سنةموردا بشریا1979و2014في سنة بشریا ا مورد2035
موردا 2135بـ 2014منخفضا عما كانت علیه في سنة 2015في سنة موردا بشریا1987المرتبة الرابعة بـ 

بعدها بنك فیصل اإلسالمي السوداني في المرتبة ، 2013موردا بشریا في سنة 2099بشریا وبعدما كانت 
في بشریا ا مورد1288و2014ا في سنة موردا بشری1238و2013في سنة بشریا ا مورد1063الخامسة بـ 

والتي ارتفعت 2013موردا بشریا خالل سنة 873ثم بنك البركة الجزائري في المرتبة السادسة بـ ، 2015سنة 
اإلسالمي في بنك البحرینلیأتي ، 2015وظلت على حالها في سنة 2014موردا بشریا في سنة 928إلى 

موردا 370إلى 2013في سنة موردا بشریا396من موارده البشریةوالذي تناقصت عدد بعةالمرتبة السا
كل من لالموارد البشریةمع عدم ورود عدد هذا، ؛ 2015ا في سنة موردا بشری354لتبلغ2014في سنة بشریا

في تقاریرها السنویة وكذا في "بنك لندن والشرق األوسط"بنك دبي اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي و 
.مواقعها اإللكترونیة

:لموارد البشریةوالحوافز النقدیة المدفوعة لاألجور والمكافآت إجمالي -2
إلى جانب مجموعة من المكافآت والحوافز مواردها البشریةأجور لتعمل المصارف اإلسالمیة على دفع 

ح إجمالي ما تدفعه  لمواردها البشریةمحل الدراسة اإلسالمیة المصارف بعض النقدیة، والجدول التالي ُیوضِّ
: خالل سنوات الدراسة الثالثة

بعض في األجور والمكافآت والحوافز النقدیة المدفوعة للموارد البشریة تطور :)23(جدول رقم 
)2015-2013(المصارف اإلسالمیة خالل الفترة 

السنة
المصرف

ث.س.مث.س.م201320142015
المبلغ 

)أ.د(
المؤشر

)أ.د(
المبلغ 

)أ.د(
المؤشر

)أ.د(
المبلغ

)أ.د(
المؤشر

)أ.د(
المبلغ

)أ.د(
المؤشر

)أ.د(
59523786256138,6265027594155290,8770970016857354,1447307132356261,21مصرف الراجحي-
422250405278,13266122522956,91241581562684,23309984823639,75بیت التمویل الكویتي-
2645475366804,932906491378553,812664859075278,50273941873545,74بنك البحرین اإلسالمي-
-151988079-173180883-146972510-135810844مصرف قطر اإلسالمي-

-350529702-402905427-362453084-286230595بنك دبي اإلسالمي-

2073382319505220594401781828691535222762382826619866,33بنك فیصل اإلسالمي السوداني -
--------بنك البركة الجزائري-

4402550522246,334367848621296,194584839421344,684451746121629,06البنك اإلسالمي األردني-
--------"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-

-20322489-21626080-21790670-17550717"بنك لندن والشرق األوسط"-

.للمصارف اإلسالمیة محل الدراسةوالبیانات المالیة الموحدة السنویة البیانات المتوافرة في التقاریر من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

ر متوسط الدخل ابق مبالغ األجور والمكافآت والحوافز النقدیة مع مؤشِّ یّتضح من خالل الجدول السّ 
حیث یظهر من خالله عدم إفصاح بعض المصارف ؛ )2015-2013(النقدي للمورد البشري خالل الفترة 

من بنك البركة حوافز، وهذا على مستوى كلو لمواردها البشریة من أجور ومكافآت اإلسالمیة عما تدفعه 
لغبر أكبر مقدَّ ؛ حیث یُ ذلك، في حین أفصحت باقي المصارف عن"بنك معامالت مالیزیا برهارد"الجزائري و

على مستوى مصرف وذلك دوالر أمریكي709700168بحوالي كافآت والحوافز النقدیة المدفوعةجور والملأل
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151988079

350529702

23828266

44517461

20322489

على مستوى في حین یبلغ أكبر قیمة لمؤشر متوسط الدخل النقدي للمورد البشري ،2015سنةاجحي خالل الرّ 
ر مبلغ لألجو أقلّ یبلغینما ب، 2014دوالر أمریكي خالل سنة 78553,81بنك البحرین اإلسالمي بحوالي

بنك لندن والشرق "على مستوى وذلك دوالر أمریكي 17550717والمكافآت والحوافز النقدیة المدفوعة بحوالي 
على مستوى متوسط الدخل النقدي للمورد البشري مؤشرقیمة لیبلغ أقل ، في حین2013سنة خالل" األوسط

.2015دوالر أمریكي خالل سنة2684,23بحواليبیت التمویل الكویتي
كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط األجور والمكافآت والحوافز النقدیة، مع متوسط مؤشرات 

ن من خاللها المقارنة بین مكِ والتي یُ ،)2015-2013(فترةالمتوسط الدخل النقدي للمورد البشري خالل 
:المواليكل المصارف اإلسالمیة األكثر إنفاقا على مواردها البشریة ولذلك استعنا بالشّ 

في المصارف األجور والمكافآت والحوافز النقدیة المدفوعة للموارد البشریة متوسط : )29(رقم شكل
)2015-2013(خالل الفترة محل الدراسة اإلسالمیة 

Excel(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )23(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر 2007(.

قطر ومصرف بنك دبي اإلسالميو اجحي الرّ من مصرف تقاسم كلّ ابق كل السّ في الشّ یظهر 
ط عن سنوات كمتوسِّ البشریةهالمواردومكافآت ومزایا نقدیة أجور تدفعه منماالحصص الكبرى فیاإلسالمي 

دوالر أمریكي،473071323بمتوسط قدره حوالي حیث احتل مصرف الّراجحي المرتبة األولىالدراسة الّثالثة؛
مصرف قطر اإلسالمي واحتلّ ،دوالر أمریكي350529702بحواليالثانیة واحتل بنك دبي اإلسالمي المرتبة 

من البنك اإلسالمي األردني وبیت التمویل تقاسم كلّ بینما ،دوالر أمریكي151988079الثة بحواليالمرتبة الثّ 
الحصص المتوسطة؛ حیث جاء البنك " بنك لندن والشرق األوسط"ووبنك فیصل اإلسالمي السوداني الكویتي

دوالر أمریكي، وجاء بیت التمویل الكویتي في 44517461اإلسالمي األردني في المرتبة الرابعة بحوالي
سة ادِ في المرتبة السّ دوالر أمریكي، وجاء بنك فیصل اإلسالمي األردني 30998482بحوالي المرتبة الخامسة

20322489في المرتبة السابعة بحوالي " بنك لندن والشرق األوسط"وجاء أمریكي، دوالر23828266بحوالي
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473071323

309984822739418

151988079

20322489
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بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
البنك اإلسالمي األردني

"بنك لندن والشرق األوسط"

على مستوى في حین یبلغ أكبر قیمة لمؤشر متوسط الدخل النقدي للمورد البشري ،2015سنةاجحي خالل الرّ 
ر مبلغ لألجو أقلّ یبلغینما ب، 2014دوالر أمریكي خالل سنة 78553,81بنك البحرین اإلسالمي بحوالي

بنك لندن والشرق "على مستوى وذلك دوالر أمریكي 17550717والمكافآت والحوافز النقدیة المدفوعة بحوالي 
على مستوى متوسط الدخل النقدي للمورد البشري مؤشرقیمة لیبلغ أقل ، في حین2013سنة خالل" األوسط

.2015دوالر أمریكي خالل سنة2684,23بحواليبیت التمویل الكویتي
كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط األجور والمكافآت والحوافز النقدیة، مع متوسط مؤشرات 

ن من خاللها المقارنة بین مكِ والتي یُ ،)2015-2013(فترةالمتوسط الدخل النقدي للمورد البشري خالل 
:المواليكل المصارف اإلسالمیة األكثر إنفاقا على مواردها البشریة ولذلك استعنا بالشّ 

في المصارف األجور والمكافآت والحوافز النقدیة المدفوعة للموارد البشریة متوسط : )29(رقم شكل
)2015-2013(خالل الفترة محل الدراسة اإلسالمیة 

Excel(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )23(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر 2007(.

قطر ومصرف بنك دبي اإلسالميو اجحي الرّ من مصرف تقاسم كلّ ابق كل السّ في الشّ یظهر 
ط عن سنوات كمتوسِّ البشریةهالمواردومكافآت ومزایا نقدیة أجور تدفعه منماالحصص الكبرى فیاإلسالمي 

دوالر أمریكي،473071323بمتوسط قدره حوالي حیث احتل مصرف الّراجحي المرتبة األولىالدراسة الّثالثة؛
مصرف قطر اإلسالمي واحتلّ ،دوالر أمریكي350529702بحواليالثانیة واحتل بنك دبي اإلسالمي المرتبة 

من البنك اإلسالمي األردني وبیت التمویل تقاسم كلّ بینما ،دوالر أمریكي151988079الثة بحواليالمرتبة الثّ 
الحصص المتوسطة؛ حیث جاء البنك " بنك لندن والشرق األوسط"ووبنك فیصل اإلسالمي السوداني الكویتي

دوالر أمریكي، وجاء بیت التمویل الكویتي في 44517461اإلسالمي األردني في المرتبة الرابعة بحوالي
سة ادِ في المرتبة السّ دوالر أمریكي، وجاء بنك فیصل اإلسالمي األردني 30998482بحوالي المرتبة الخامسة

20322489في المرتبة السابعة بحوالي " بنك لندن والشرق األوسط"وجاء أمریكي، دوالر23828266بحوالي
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مصرف الراجحي
بیت التمویل الكویتي
بنك البحرین اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
البنك اإلسالمي األردني

"بنك لندن والشرق األوسط"

على مستوى في حین یبلغ أكبر قیمة لمؤشر متوسط الدخل النقدي للمورد البشري ،2015سنةاجحي خالل الرّ 
ر مبلغ لألجو أقلّ یبلغینما ب، 2014دوالر أمریكي خالل سنة 78553,81بنك البحرین اإلسالمي بحوالي

بنك لندن والشرق "على مستوى وذلك دوالر أمریكي 17550717والمكافآت والحوافز النقدیة المدفوعة بحوالي 
على مستوى متوسط الدخل النقدي للمورد البشري مؤشرقیمة لیبلغ أقل ، في حین2013سنة خالل" األوسط

.2015دوالر أمریكي خالل سنة2684,23بحواليبیت التمویل الكویتي
كما یظهر من خالل الجدول كذلك متوسط األجور والمكافآت والحوافز النقدیة، مع متوسط مؤشرات 

ن من خاللها المقارنة بین مكِ والتي یُ ،)2015-2013(فترةالمتوسط الدخل النقدي للمورد البشري خالل 
:المواليكل المصارف اإلسالمیة األكثر إنفاقا على مواردها البشریة ولذلك استعنا بالشّ 

في المصارف األجور والمكافآت والحوافز النقدیة المدفوعة للموارد البشریة متوسط : )29(رقم شكل
)2015-2013(خالل الفترة محل الدراسة اإلسالمیة 

Excel(" 2007إكسل "وباستعمال برنامج )23(باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبة:المصدر 2007(.

قطر ومصرف بنك دبي اإلسالميو اجحي الرّ من مصرف تقاسم كلّ ابق كل السّ في الشّ یظهر 
ط عن سنوات كمتوسِّ البشریةهالمواردومكافآت ومزایا نقدیة أجور تدفعه منماالحصص الكبرى فیاإلسالمي 

دوالر أمریكي،473071323بمتوسط قدره حوالي حیث احتل مصرف الّراجحي المرتبة األولىالدراسة الّثالثة؛
مصرف قطر اإلسالمي واحتلّ ،دوالر أمریكي350529702بحواليالثانیة واحتل بنك دبي اإلسالمي المرتبة 

من البنك اإلسالمي األردني وبیت التمویل تقاسم كلّ بینما ،دوالر أمریكي151988079الثة بحواليالمرتبة الثّ 
الحصص المتوسطة؛ حیث جاء البنك " بنك لندن والشرق األوسط"ووبنك فیصل اإلسالمي السوداني الكویتي

دوالر أمریكي، وجاء بیت التمویل الكویتي في 44517461اإلسالمي األردني في المرتبة الرابعة بحوالي
سة ادِ في المرتبة السّ دوالر أمریكي، وجاء بنك فیصل اإلسالمي األردني 30998482بحوالي المرتبة الخامسة

20322489في المرتبة السابعة بحوالي " بنك لندن والشرق األوسط"وجاء أمریكي، دوالر23828266بحوالي
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دوالر 2739418أصغر حصة بحواليامنة بلمرتبة الثّ ااحتل بنك البحرین اإلسالمي في حین،أمریكيدوالر
.عّما تدفعه لمواردها البشریة" بنك معامالت مالیزیا برهارد"و؛ مع عدم إفصاح بنك البركة الجزائري أمریكي

ومن خالل ما سبق، قمنا بوضع ترتیب شامل ألكثر المصارف اإلسالمیة التي شهدت تزایدا في عدد 
مواردها البشریة، وكذا تزایدا في إجمالي ما تُنفقه على هذه الموارد من أجور ومكافآت وحوافز نقدیة، كما 

:ول التاليیظهر في الجد
ترتیب بعض المصارف اإلسالمیة حسب دورها االجتماعي تجاه الموارد البشریة : )24(جدول رقم 

)2015-2013(خالل الفترة 
مجاالت الدور االجتماعي 

المصرف

إجمالي األجور والمكافآت والحوافز عدد الموارد البشریة
النقدیة

)أ.د(رالمؤشالرتبة)%(*المؤشرالرتبة

17156261,21مصرف الراجحي-
2653639,75بیت التمویل الكویتي-
3,5873545,74-7بنك البحرین اإلسالمي-
-3--مصرف قطر اإلسالمي-

-2--بنك دبي اإلسالمي-

510,66619866,33اإلسالمي السوداني فیصلبنك-
---6بنك البركة الجزائري-

32421629,06البنك اإلسالمي األردني-
--41,23"بنك معامالت مالیزیا برهارد"-

-7--"بنك لندن والشرق األوسط"-

 ّالثة التي سبق حسابهاُیمثِّل متوسط السنوات الث.
.البةمن إعداد الطّ : المصدر

أكثر المصارف اإلسالمیة اهتماما وأداء لدورها االجتماعي تجاه الموارد ابقالجدول السّ في ص تلخّ ی
البشریة، وذلك في المجاالت المتعلقة بتوظیف الموارد البشریة، مع مجال االهتمام بنظام األجور وتقدیم 

مجال توظیف ؛ حیث نجد أّنه في)2015-2013(المكافآت والحوافز النقدیة للموارد البشریة خالل فترة الدراسة 
الموارد البشریة ظهر مصرف الراجحي كأكثر المصارف اإلسالمیة توظیفا للموارد البشریة، إال أّن متوسط 
مؤشر تطور عدد الموارد البشریة على مستواه كان األقل مقارنة مع باقي المصارف اإلسالمیة، ما یدل أن 

اسة الثالثة أي أن تطور توظیف الموارد المصرف لم یعمل على فتح مناصب شغل كثیرة خالل سنوات الدر 
البشریة على مستواه كان منخفضا خالل سنوات الدراسة، على غرار بنك فیصل اإلسالمي والذي وٕان احتل 

مقارنة المرتبة الخامسة في عدد الموارد البشریة إال أن متوسط مؤشر تطور الموارد البشریة كان األعلى
أن تطور توظیف الموارد البشریة على مستواه یعد األفضل بین باقي ، ما یدلبباقي المصارف اإلسالمیة

المصارف خالل سنوات الدراسة؛ كما ظهر مصرف الراجحي كذلك كأكثر المصارف اإلسالمیة إنفاقا على 
كان متوسط مؤشر متوسط الدخل النقدي للمورد البشري معتبرا مقارنة مع باقي وقدموارده البشریة، 

على أّن مصرف الّراجحي مهتم بموارده البشریة فیما یتعلق بأنظمة األجور والمكافآت المصارف، ما یدل
. والحوافز النقدیة
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كما كان ،في حین أّنه ظهر بنك البحرین اإلسالمي كأقل المصارف اإلسالمیة توظیفا للموارد البشریة
ر توظیف الموارد البشریة لدى مؤشر تطور عدد الموارد البشریة على مستواه سلبیا، ما یدل على أّن تطو 

سنوات الدراسة، إّال أّن المصرف یعتبر األكثر إنفاقا على كل مورد بشري وهذا المصرف كان متناقصا خالل 
.  ما یظهر من خالل متوسط مؤشر متوسط الدخل النقدي للمورد البشري

:الموارد البشریةمجاالت أخرى في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه -3
تجاه مواردها البشریة، نجد میة لمصارف اإلساللهذه امجاالت الدور االجتماعي السابقة جانب إلى 

: ظهر فیما یليذه المصارف في تقاریرها السنویة، كما تأفصحت عنها هكذلك مجاالت أخرى
على تطویر المسار )2015-2013(خالل فترة الدراسة اجحي مصرف الرّ ز لقد ركّ :اجحيمصرف الرّ -أ

ز المصرف على تشغیل الوظیفي لموارده البشریة من خالل إتاحة برامج التطویر والتدریب لهم، كما ركّ 
إلى 2015خالل سنة أین وصلت نسبة الموارد البشریة السعودیة على مستواه ، الموارد البشریة السعودیة

مع مع الجامعات والمعاهد لجذب الكفاءات الشابة " یوم المهنة"في وقد شارك المصرف ،%90,40حوالي 
المصرف كذلك بتوفیر بیئة آمنة لموارده البشریة من خالل اهتمّ كما تطویره ألدوات االختیار والتوظیف، 

.لهممع تقدیم ممیزات تسمح باالستقرار الوظیفيوعیة الصحیة وتوفیر المعدات السلیمةعمله على التّ 
ففي ؛ )2015-2013(اهتم بیت التمویل الكویتي بموارده البشریة خالل الفترة:بیت التمویل الكویتي-ب

موردا بشریا، كما أعطى 1892برنامجا تدریبا استفاد منها حوالي 250ذ المصرف أكثر من نفَّ 2013سنة 
سنة، وقد وضع المصرف سیاسة الخالل %61األولویة لتوظیف الموارد البشریة الكویتیة والتي شكلت نسبة

على توفیر السكنات الوظیفیةكذلك عمل المصرف ، كما وفقا لمعاییر عالمیةالتعاقب الوظیفيضمنت
،موظفا جدیدا257برنامجا تدریبیا استفاد منها 12بتنفیذ 2014في سنة المصرف قام وقد؛ لموارده البشریة

السنة في هذه كما قام بتوظیف موارد بشریة جدیدة مستمرا تركیزه على الكفاءات الكویتیة والتي ارتفعت نسبتها 
ةجلسة تدریبی62بعقد 2015هذا، وقد عمل المصرف خالل سنة ؛على مستوى المصرف%62إلى حوالي 

وقد واصل موردا بشریا،2700ورشة عملیة استفاد منها حوالي 58موردا بشریا و1244استفاد منها حوالي 
المصرف جهوده في توظیف الموارد البشریة الكویتیة، كما أتاح المصرف لموارده االنتقال بین اإلدارات 

ان له أثر إیجابي في فهم أهدافهم المختلفة، وقد طبق المصرف نظام إدارة األداء للموارد البشریة والذي ك
. كأفراد وكمجموعات وكذا في تعزیز إمكانیاتهم وقدراتهم الوظیفیة

إلى جانب مجاالت الدور االجتماعي السابقة لبنك البحرین اإلسالمي :بنك البحرین اإلسالمي-جـ
عمل ؛ حیث)2015-2013(الفترة وارد البشریة، فقد اهتم المصرف بمجاالت أخرى كذلك خالل تجاه الم

كما ،موردا بشریا%75والورش العملیة استفاد منها أكثر من ةالمصرف على عقد العدید من البرامج التدریبی
وهي %97لت نسبة والتي شكّ في توظیفه للموارد البشریة على الكفاءات البحرینیة األولویة أعطى المصرف 

س المصرف صندوق وقف خاص للتدریب وقد أسّ من أعلى النسب المحققة بین باقي المصارف البحرینیة،
كما عمل المصرف ، "معهد البحرین للدراسات المصرفیة والمالیة"والتطویر في قطاع الخدمات اإلسالمیة وهو
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كما حرص تطویر المهني،لالستفادة من إمكانیاتهم ومن فرص العلى توفیر بیئة عمل مالئمة ومشجعة 
لمقدمة لموارده البشریة مثل اإلجازات السنویة وٕاجازة األمومة وٕاجازة االمصرف على تعدیل المزایا العینیة 

، وطرح المصرف في ...إلى جانب بعض األنشطة الترفیهیة كأنشطة التخییمرعایة األطفال والوفاة والحج
باشر في و رف بمراجعة نظام إدارة تقییم أداء موارده البشریة ، كما قام المص"المكافآت الفوریة"2015سنة 

، كما استحدث المصرف مشروعا آخر خاصا بتطویر العالقة مع الموارد البشریةتطبیق نظام جدید إلدارة 
، وطرح كذلك نظاما جدیدا خاصا سیاسة المكافآت وفقا لألحكام الصادرة من مصرف البحرین المركزي

.الموارد البشریةباقتراحات وشكاوي 
الّسابقة الذكر لمصرف قطر ور االجتماعي على غرار مجاالت الدّ :مصرف قطر اإلسالمي-د

بمجموعة أخرى من هذه المجاالتالهتمامكذلك على االمصرف ، فقد عمل البشریةهاإلسالمي تجاه موارد
خالل موردا بشریا3500تدریبیة استفاد منها أكثر من اتبعقد ورش؛ حیث قام )2015-2013(خالل الفترة 

ة متطلبات التعلیم والتطویر والمهارات األساسیة في مجاالت یالتدریبالورشاتت هذه طّ غ، أین 2013سنة 
ورّكز المصرف على استقطاب ذ المصرف عددا من البرامج التعلیمیة عبر الوسائل اإللكترونیة كما نفّ ، عدیدة

، كما اعتمد المصرف على وضع وتطویر أنظمة لمكافـأة الموظفین كجوائز موظف شریة القطریةالكفاءات الب
؛ أما في حول المصرفمأتاح المصرف لموارده البشریة فرصة المشاركة بآرائهوقد ، ...المورد البشري المثالي

للكفاءات القطریة فقد أطلق المصرف خمس مبادرات رئیسیة بهدف رفع وتعزیز األداء الوظیفي2014سنة 
المصرف برنامج تعلیم الصیرفة اإلسالمیة استفاد منهحیث أعدّ ،على مستواه%30حتى تصل نسبتهم إلى 

ووضع إطارا عملیا ، موردا بشریا145وأقام المصرف دورات تدریبیة شارك فیها موردا بشریا،430حوالي
موردا 500اختیار أزید من إلى من خالله دَ مَ عَ " العمیلخدمة "لتقییم الكفاءات في المصرف، وأطلق برنامج 

موردا بشریا خاصة 165وأعّد برامج تدریبیة لحوالي بشریا للمشاركة في أربع دورات تدریبیة خاصة بالبرنامج، 
برنامجا تدریبیا آخر استفاد منه 34، إلى جانب ذلك فقد قام المصرف بتنفیذ ببرنامج التحول التكنولوجي

موردا بشریا، كما واصل المصرف تطویع أنظمة مكافأة موارده البشریة بما یحقق رضاهم ویزید 2373حوالي 
.من أدائهم
مجاالت أخرى في الدور االجتماعي لبنك دبي اإلسالمي تجاه موارده درِ لم تَ :بنك دبي اإلسالمي-هـ

.)2015-2013(البشریة في التقاریر والبیانات المالیة الموحدة الصادرة عن المصرف خالل الفترة 
مجاالت الدور االجتماعي السابقة للبنك اإلسالمي األردني إلى جانب :البنك اإلسالمي األردني- و

ز على حیث ركّ ؛ )2015- 2013(خالل فترة الدراسة تجاه الموارد البشریة، فقد اهتم المصرف بمجاالت أخرى 
معهد "والمسمى تدریب بالسواء على مستوى معهده الخاص ،رفع أدائهم من خالل تنظیم دورات تدریبیة

دورة تدریبیة460، أین تم عقد و على مستوى مراكز تدریبیة أخرى داخل األردن أو خارجهأ" التدریب الخاص
في العدید من المجاالت منها التدریب على األحكام الشرعیة وعلى الممارسات المصرفیة وعلى تطویر اللغة 

على الموارد البشریة اشتمل هذا العدد و 2013موردا بشریا خالل سنة 3934، استفاد منها ...اإلنجلیزیة
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سیاسته التدریبیة، حیث غیر تسمیة معهده 2014واصل المصرف خالل سنة وقد الحدیثة التوظیف كذلك؛
ونظم من خالل هذه األكادیمیة الخاصة إلى ،"أكادیمیة التدریب وتنمیة الموارد البشریة"الخاص بالتدریب إلى 

موردا بشریا بما فیهم 3577تدریبیة، استفاد منها حوالي دورة 500جانب المراكز التدریبیة األخرى حوالي 
ارتفعت ، أین 2015سنة كما واصل البنك اإلسالمي األردني سیاسته التدریبیة خالل ،الموارد البشریة الحدیثة

بما فیهم الموارد موردا بشریا3607دورة تدریبیة، استفاد منها حوالي 590عدد الدورات التدریبیة المنظمة إلى 
. البشریة الحدیثة التوظیف أیضا

مجاالت الدور االجتماعي السابقة لبنك فیصل إضافة إلى:بنك فیصل اإلسالمي السوداني-ز
- 2013(خالل فترة الدراسة اإلسالمي السوداني تجاه الموارد البشریة، فقد اهتم المصرف بمجاالت أخرى 

الموارد وتأهیل قام المصرف بتدریب حیثوذلك في إطار مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمصرف؛)2015
، كما عمل المصرف على إعطاء منحة الزواج لبعض موارده البشریة ومنحة العیدین داخلیا وخارجیاالبشریة

.في إطار المزایا النقدیة التي یتیحها لموارده البشریةالعمل، وذلك ومالبس 
لموارد لقد اهتم بنك البركة الجزائري بمجاالت أخرى لدوره االجتماعي تجاه ا:بنك البركة الجزائري-حـ
موردا بشریا، كما سمح 347بتوفیر نشاطات التكوین استفاد منها حوالي یث قامح؛ 2014سنة خالل البشریة

بلغ أینالمصرف بإتاحة الفرصة لموارده لمواصلة التكوین والحصول على الشهادات في مختلف األطوار 
.موردا بشریا48عدد المسجلین حوالي 

بنك معامالت "السابقة لـجتماعيعلى غرار مجاالت الدور اال:"برهاردبنك معامالت مالیزیا"-ط
موارده في إلى االستثمار ، فقد سعى المصرف)2015-2013(فترة الخالل تجاه موارده البشریة " مالیزیا برهارد

، مع من خالل تعزیز كفاءاتهم وتطویر قدراتهمفي إطار مسؤولیته االجتماعیة تجاه موارده البشریةالبشریة
؛ حیث عمل المصرف على توظیف وجذب واستبقاء الموارد البشریة البشریةتطبیق نظام تقییم أداء للموارد 
كما قام المصرف برفع وتعزیز قدرات موارده البشریة من خالل وضع دورات الموهوبة من جمیع أنحاء العالم،

الممارسات المصرفیة بالخاصةفي مختلف المجاالت داخل مالیزیا وخارجها، و تدریبیة وعقد برامج توجیهیة 
.قیاس رضا موارده البشریةخاصا لوضع المصرف مؤشرا هذا، وقد ؛...واألحكام الشرعیة والقدرات اللغویة

بنك لندن والشرق "السابقة لـجتماعيإلى جانب مجاالت الدور اال":بنك لندن والشرق األوسط"-ي
من المصرف إلى تأهیل موارده البشریةفقد سعى، )2015-2013(فترة الخالل موارده البشریةتجاه " األوسط

خالل االستثمار في مهاراتهم ومعارفهم، وذلك بإتاحة فرصة التدریب والتكوین خاصة فیما یتعلق بمبادئ 
. المصرفیة اإلسالمیة

الدور االجتماعي للمصارف في ذكره من مجاالت أخرىسبق وحسب ما تمّ اانطالقا ممّ هذا، و 
ت كّلها بدورها الموارد البشریة، نجد أّن المصارف اإلسالمیة محل الدراسة اهتمّ جاه اإلسالمیة محل الدراسة ت

االجتماعي تجاه الموارد البشریة حسب ما تّم اإلفصاح عنه في تقاریرها السنویة مع تفاوت درجات االهتمام 
ما كأكثر المصارف اإلسالمیة اهتماظهر مصرف قطر اإلسالميمن مجال آلخر ومن مصرف آلخر؛ حیث
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هم وٕاشراكهم كافآتمبأنظمة ایتعلق بتدریبهم واهتمامه، وذلك فیما االجتماعي تجاه موارده البشریةوأداء لدوره
،في حین اكتفت باقي المصارف باالهتمام بتدریب مواردها البشریة،آمنة ومالئمة لعملهموتوفیر بیئة بآرائهم
.  ح بنك دبي اإلسالمي عن مجاالت أخرى في إطار دوره االجتماعي تجاه موارده البشریةفصِ یُ لمبینما 

خالل الفترة موارد البشریةلدورها االجتماعي تجاه الالدراسة یظهر في أداء المصارف اإلسالمیة محل 
التي تقتضي وضع من السلبیات بعضوالوالتي تستوجب الدعم اإلیجابیات مجموعة من ،)2015- 2013(

. هذا الدورتعزیزا لفاِعلة و فّعالة ٕاجراءاتأسالیب و 
:تجاه الموارد البشریةإیجابیات الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة-1

اإلیجابیات التي ظهرت من خالل تحلیلنا للتقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة محل لعّل من أهّم 
: ما یليخالل سنوات الدراسة الثالثة حول دورها االجتماعي تجاه مواردها البشریة الدراسة
إفصاح معظم المصارف اإلسالمیة عن عدد مواردها البشریة، وذلك على مستوى كل من مصرف -

الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة 
لمؤشرات ، ما ساعدنا على حساب ا"بنك معامالت مالیزیا برهارد"الجزائري والبنك اإلسالمي األردني و

الخاصة بمتوسط الدخل النقدي للمورد البشري في كل مصرف، إلى جانب تمكننا من معرفة مدى مساهمة 
هذه المصارف في توفیر فرص العمل والتي شهدت تزایدا باإلجمال خالل فترة الدراسة وعلى مستوى معظم 

فیصل اإلسالمي السوداني هذه المصارف، وذلك بالنسبة لمصرف الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك 
وبنك البركة الجزائري؛ 

اهتمام معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بأنظمة األجور مع اهتمامها بوضع وتطویر -
المكافآت والحوافز النقدیة التي تدفعها لمواردها البشریة، إلى جانب عمل هذه المصارف على اإلفصاح عن 

وحوافز نقدیة، وذلك على مستوى كّل من مصرف من هذه أجور ومكافآتإجمالي ما تدفعه لمواردها البشریة
الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني والبنك اإلسالمي 

؛"بنك لندن والشرق األوسط"األردني و
شریة في مختلف المجاالت بتدریب مواردها الباهتمام معظم المصارف اإلسالمیة محل الّدراسة-

المصرفیة والمجاالت الشرعیة، ما یتیح تأهیل وتنمیة مهارات هذه الموارد البشریة للعمل في المصارف 
؛اإلسالمیة

عمل بعض المصارف اإلسالمیة على إعداد وتنفیذ برامج الّرعایة الصحیة والسكنیة والثقافیة إلى -
لك على مستوى مصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك جانب توفیر بیئة آمنة ومالئمة لعملهم، وذ

؛البحرین اإلسالمي وبنك فیصل اإلسالمي السوداني

الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه الموارد البشریةتقویم: ثانیا
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تركیز كل من مصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر -
اإلسالمي على توظیف الموارد البشریة المحلیة؛ 

اهتمام بعض المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بشكاوي وآراء الموارد البشریة وذلك على مستوى كل -
من بنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي؛

وضع مؤشر إلى ما أدى بهتحقیق رضا موارده البشریة إلى " بنك معامالت مالیزیا برهارد"سعي-
خاص یسمح بقیاس ذلك؛  

المصارف اإلسالمیة محل الدراسة على لجان وأقسام خاصة ببعض مجاالت دورها احتواء معظم -
المكافآت "االجتماعي تجاه مواردها البشریة، وذلك على مستوى مصرف الّراجحي والذي یحتوي على لجنة 

، وعلى "لجنة الترشیحات والمكافآت"، وعلى مستوى بیت التمویل الكویتي والذي یحتوي على "والترشیحات
، "لجنة التعیینات والمكافآت"و" لجنة الموارد البشریة"توى بنك البحرین اإلسالمي والذي یحتوي على مس

، وعلى "قسم الموارد البشریة"و" رشیحاتلجنة التعویضات والتّ "ومصرف قطر اإلسالمي والذي یحتوي على 
لجنة تنمیة الموارد "و" تالّترشیحات والمكافآ"مستوى البنك اإلسالمي األردني والذي یحتوي على لجنة 

تنمیة الموارد البشریة "، وعلى مستوى بنك فیصل اإلسالمي السوداني والذي یحتوي على قسم خاص بـ"البشریة
، وعلى مستوى بنك البركة الجزائري والذي یحتوي على مدیریة خاصة بالموارد البشریة، "والخدمات اإلداریة

لذي یحتوي على لجنة خاصة باألجور ولجنة خاصة بتكنولوجیا وا" بنك لندن والشرق األوسط"وعلى مستوى 
.المعلومات

:سلبیات الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه الموارد البشریة-2
فیما البشریةاف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه مواردهالدور االجتماعي للمصار سلبیات تظهر أهمّ 

:یلي
عدم إفصاح بعض المصارف اإلسالمیة عن عدد مواردها البشریة وذلك على مستوى كل من -

، من ثم عدم معرفة مدى مساهمة "بنك لندن والشرق األوسط"مصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي و
ین فرص العمل، إلى جانب تناقص عدد الموارد البشریة على مستوى بنك البحر لهذه المصارف في توفیرها 

بنك "وعلى مستوى 2013اإلسالمي خالل فترة الدراسة وعلى مستوى البنك اإلسالمي األردني خالل سنة 
؛  2015خالل سنة " معامالت مالیزیا برهارد

عدم تمّكننا من حساب المؤشرات الخاصة بمتوسط الدخل النقدي للمورد البشري في كل مصرف من -
ما تدفعه لمواردها البشریة ض المصارف اإلسالمیة عن إجماليهذه المصارف، إّما بسبب عدم إفصاح بع

، أو "بنك معامالت مالیزیا برهارد"نقدیة، وهذا بالنسبة لبنك البركة الجزائري ومن أجور ومكافآت وحوافز 
بسبب عدم إفصاح بعض المصارف اإلسالمیة عن عدد مواردها البشریة والتي سبق اإلشارة إلیها؛

ارف اإلسالمیة محل الدراسة لبعض مجاالت الدور االجتماعي تجاه الموارد إهمال معظم المص-
وٕاعداد ،البشریة أو إهمال اإلفصاح عنها في تقاریرها السنویة، كاالهتمام بشكاوي ومقترحات الموارد البشریة
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لعمل هذه الموارد، وكذا العمل على توفیر بیئة آمنة ومالئمة ،وتنفیذ برامج الّرعایة الصحیة والسكنیة والثقافیة
ونشر روح التعاون فیما بین دل بینها وبین رؤساء هذه المصارفإلى جانب االهتمام بنشر روح الحوار المتبا

؛ ...الموارد البشریة
ة المحلیة على غرار بعض على توظیف الموارد البشری" برهاردبنك معامالت مالیزیا"لم ُیركِّز -

المصارف اإلسالمیة محل الدراسة؛
عدم إفصاح بنك دبي اإلسالمي عن معظم مجاالت دوره االجتماعي تجاه موارده البشریة في تقاریره -

السنویة لسنوات الدراسة؛
احتواء بعض المصارف اإلسالمیة محل الدراسة على لجان وأقسام خاصة ببعض مجاالت عدم -

بنك معامالت "دورها االجتماعي تجاه مواردها البشریة، وذلك على مستوى كّل من بنك دبي اإلسالمي و
".  مالیزیا برهارد

:تجاه الموارد البشریةللمصارف اإلسالمیة محل الدراسةتقویم الدور االجتماعيٕاجراءاتأسالیب و -3
الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة وسلبیاتتمن خالل ما تطرقنا إلیه من إیجابیا

التي من شأنها تقویم هذا الدور وذلك كما جراءاتتجاه الموارد البشریة، خرجنا بمجموعة من األسالیب واإل
:یلي

أن تعمل " بنك لندن والشرق األوسط"مصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي وینبغي على -
على اإلفصاح عن عدد مواردها البشریة، حتى یتسنى معرفة دور هذه المصارف في مساهمتها في توفیر 

بنك البحرین اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني كما ینبغي على ،مناصب العمل وتخفیف معدالت البطالة
، أن ُتحدد سبب تناقص مواردها البشریة وأن ُتعزز السیاسات وتحسن "نك معامالت مالیزیا برهاردب"و

الظروف التي من شأنها جذب الموارد البشریة، إذا كان هذا التناقص سببه نفور وعدم إقبال الموارد البشریة 
للتوظیف على مستوى هذه المصارف؛

تدفعه ما أن تفصح على إجمالي " بنك معامالت مالیزیا برهارد"یترتب على بنك البركة الجزائري و-
لمواردها البشریة من أجور ومكافآت وحوافز نقدیة، حتى یتسنى معرفة دور هذه المصارف في مدى إنفاقها 

نقدي للمورد البشري على مواردها البشریة، وحتى یتسنى كذلك حساب المؤشرات الخاصة بمتوسط الدخل ال
في كل مصرف؛  

یتعین على المصارف اإلسالمیة أن تهتم بالمجاالت التي قصرت فیها، أو أن تعمل على اإلفصاح -
من شكاوي ومقترحات الموارد البشریة، إذ عنها في تقاریرها السنویة إذا كانت تهتم بها وهذا فیما یخص كال 

المصرف یتیح للموارد البشریة إدراج شكاویهم ومقترحاتهم فیه؛ إلى ن إتاحة صندوق خاص على مستوى مكِ یُ 
جانب ما یتعلق بإعداد وتنفیذ برامج الّرعایة الصحیة والسكنیة والثقافیة، إذ بإمكان المصرف إنشاء بعض 

ن كذلك للمصرف تخصیص جزء من مساحته مكِ السكنات الوظیفیة لبعض أو لكل موارده البشریة، كما یُ 
؛...دیقة أو فضاء أخضر وكذا مكتبة صغیرة تكون كمتنفس لموارده البشریةإلنشاء بح
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أن یعید النظر في سیاسات توظیف الموارد البشریة على " بنك معامالت مالیزیا برهارد"ینبغي على -
مستواه بما یعطي األولویة للموارد ا لبشریة المحلیة، حتى یتیح تقییم دور هذا المصارف في مدى مساهمته 

في تخفیف البطالة المحلیة؛
مجاالت دوره االجتماعي تجاه العمل على اإلفصاح عن بعض اإلسالمي یترتب على مصرف دبي -

الموارد البشریة إلظهار مدى مساهمته في خدمة موارده البشریة، وكذا إلتاحة المعلومات الالزمة للباحثین 
ي التوظیف ما یشجع اإلقبال على العمل عن العمل في هكذا مصارف وٕاظهار ممیزات هذه المصارف ف

فیها؛
تعزیزا للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه مواردها البشریة، یمكن لهذه -

المصارف أن ُتخّصص لجنات وأقسام خاصة ببعض مجاالت الدور االجتماعي السابقة، وأن تقوم على 
یة على جمیع المستویات والعمل على توفیرها وتحقیق رضاها، مستواها بدراسة احتیاجات هذه الموارد البشر 

على تحسین الخدمات المقدمة من هذه المصارف من ثم ذلك نعكس ویما یؤدي إلى رفع مردودیة عملها 
.إعطاء انطباع جید عنها للعمالء وللمجتمع كذلك
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المصارف اإلسالمیة محل الدراسة أحد أهم المصارف التي تم المبادرة بتأسیسها منذ معظم ُتشكِّل 
عاصرت األساسیات التي انطالق تجربة المصارف اإلسالمیة في عقود السبعینات من القرن العشرین والتي 

خاصة ما یتعلق االلتزام بأداء دور اجتماعي ومراعاة ربط التنمیة االجتماعیة ،قامت علیها هذه التجربة
واهتمامها بما ُسطِّر لها حافظتها متفاوت إّال أّن هذه المصارف بالتنمیة االقتصادیة في ممارساتها المصرفیة، 

، وهذا ما  مصالحها المعنیة من المجتمع والعمالء والموارد البشریةمن أهداف ودور اجتماعي تجاه أصحاب 
.)2015- 2013(خالل فترة الدراسة وما أفصحت عنه مصارف هذه التحلیل التقاریر السنویة لمن خاللتبّین 

كانت ُمقّصرة في أداء دورها محل الدراسة المصارف اإلسالمیة معظم أّن وجدناحیث بالنسبة للمجتمع 
االجتماعي وهذا ما أظهرته مؤشرات تطور هذه المجاالت على مستوى هذه المصارف، خاصة ما یتعلق 
بمنح القروض الحسنة والتي امتنعت غالبیة المصارف اإلسالمیة عن منحها، وكذا تعاملها بصیغ التمویل 

أّن مؤشرات تطور بالمشاركة في الربح والخسارة والتي وٕان تعاملت معظم المصارف اإلسالمیة بها إالّ 
لبعض المجاالت المهمة نخفضة جدا؛ إلى جانب إهمال معظم هذه المصارفاالعتماد علیها كانت م

كالتمویل المصغر وتشجیع وتنمیة أموال الوقف، والتي یؤدي اهتمام المصارف اإلسالمیة بها إلى المساهمة 
.قتصادیة من الفقر والبطالةفي تحقیق التنمیة االجتماعیة وتقلیل المشكالت االجتماعیة اال

یخص مجال تحقیق رضا العمالء عن الخدمات وذلك فیما وبالنسبة للعمالء جاءت النتائج مقبولة
المقدمة من هذه المصارف ومجال المساهمة في تنمیة الوعي المصرفي اإلسالمي ألفراد المجتمع، وهذا ما 

مویل اإلسالمي الممنوحة والتي وٕان كانت أظهره متوسط مؤشرات تطور الحسابات المصرفیة وصیغ الت
منخفضة عموما إال أنها كانت موجبة كلها، ما یدل على رضا العمالء عن هذه الخدمات ما أدى إلى تزاید 
اإلقبال على التعامل مع هذه المصارف؛ إضافة إلى تفاوت درجات االهتمام بالمجاالت األخرى والمتعلقة 

.تطویر الممارسات المصرفیة ودرجة االهتمام بشكاوي وآراء العمالءبتقدیم منتجات جدیدة والعمل على
فیما یتعلق بتوفیر فرص العمل لها واالهتمام فقد كانت النتائج إیجابیة وذلك أما بالنسبة للموارد البشریة 

صة بما تدفعه لها من أجور ومكافآت وحوافز نقدیة، وهذا ما أظهرته مؤشرات تقییم األداء االجتماعي الخا
بالموارد البشریة والتي وٕان كانت منخفضة إال أنها كانت موجبة، على غرار متوسط مؤشر تطور عدد الموارد 

بمواردها البشریة في محل الدراسة البشریة لبنك البحرین اإلسالمي، ما یدل على اهتمام المصارف اإلسالمیة 
بتدریب الموارد البشریة واالهتمام ى والمتعلقة هذه المجاالت؛ هذا إلى جانب تفاوت االهتمام بالمجاالت األخر 

.آمنة ومالئمة لعملهمبأنظمة مكافآتهم وٕاشراكهم بآرائهم وتوفیر بیئة 
المصارف على الوقوف على أهم سلبیات أدائها لدورها االجتماعي هذه وهذا ما یستدعي ضرورة عمل 

، وذلك والعمل على دعمها وتعزیزهاهذاهادور لوالعمل على تقویمها، والوقوف على أهم إیجابیات أدائها 
.باألخذ بأهم األسالیب واإلجراءات التي تم الخروج بها على المستوى التطبیقي وعلى المستوى النظري

:الثالثخالصة الفصل 
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تنمیة ها لاجتماعیة إلى جانب تحقیقنشأتها مهمة تحقیق تنمیة عندسالمیة لمصارف اإللتسِندأُ لقد 
المصارف اإلسالمیة أنّ إالّ المفكرون المؤسسون للنموذج األولي لهذه المصارف، َنظَّرهاقتصادیة وفقا لما 

وأصبحت أقرب في ممارساتها للمصارف ابتعدت عن الخصائص التي سطرها لها فكر المؤسِّسین األوائل
التقلیدیة، ما جعلها تبتعد عن األهداف واألدوار األساسیة التي ُوِضعت لها، خاصة ما یتعلق بالتزامها بدورها 

.االجتماعي
تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة مع التطبیق وفي هذا اإلطار تخصص البحث في دراسة

معرفة واقع ممارسات المصارف اإلسالمیة لدورها بهدف على بعض المصارف اإلسالمیة من دول مختلفة، 
تجاه مختلف أصحاب مصالحها المعنیة، مع الوقوف على أهم بدورها هذااالجتماعي، وتقییم مدى التزامها 

لتأكد من صحة الفرضیات الموضوعة، وهذا ما بینته الله اخمن تم وقد ؛التقویمیة لذلكواإلجراءاتاألسالیب
تحلیل المعلومات والبیانات ذات بعد وذلك ، النتائج المتوصل إلیها على المستوى النظري والمستوى التطبیقي

.الصلة بالبحث
، فضال عن النتائج المستقبلیةآفاق البحث و االقتراحات من الخروج بمجموعة وعلى العموم، فقد تم 

:من أهمها ما یليولعلّ ، النظریة والنتائج التطبیقیة

:هذا البحث فیما یليعلى مستوىتظهر أهم النتائج النظریة التي تم الخروج بها 
لما كان االقتصاد هو أحد العلوم االجتماعیة الذي یختص بدراسة سلوك الفرد والمجتمع، ویبحث في -

الطریقة التي یتم من خاللها تخصیص الموارد المتاحة، حتى یتمكن الفرد من تلبیة حاجاته الحالیة 
ب دورها االقتصادي ي دورا اجتماعیا إلى جانأن تؤدّ والمستقبلیة، فإنه یجدر على المؤسسات التي تمثله 

وسعیها لتحقیق الربح المادي؛
ضرورة التزام مختلف المؤسسات سواء كانت علىمعاصرةالاالقتصادیة تتفق العدید من المفاهیم -

الدور االقتصادي الذي تؤدیه تجاه التزامها بإلى جانب ،مالیة أو اقتصادیة بدور اجتماعيأو مصرفیة 
مفهوم أخالقیات العمل والذي یندرج تحته مفاهیم هذه المفاهیم أهمولعل منمختلف أصحاب مصالحها، 

تعكس هذه المفاهیم و ، ...أخرى كمفهوم المسؤولیة االجتماعیة ومفهوم الحوكمة ومفهوم أصحاب المصالح
للنشاط االقتصادي؛ واالجتماعیة القیم األخالقیة 

نتیجة لتزاید الفضائح األخالقیة وتدنِّي القیم المؤسَّساتیة وانتشار الفساد اإلداري واألخالقي، تراجع -
أداء المؤسسات بل وأفلس البعض منها، وهو ما أدى إلى ضرورة التوجه نحو تبني مفهوم األخالقیات في 

:نتائج البحث-

النتائج النظریة: أوال-
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على الرغم من المشاكل التطبیقیة ، یقهانظرا ألهمیتها واآلثار اإلیجابیة الُمتوقعة من تطبالتقلیدي االقتصاد 
التي ُتواجهها؛

شمل المعامالت المالیة االتجاه لیع مع تزاید االهتمام بالعالقة بین االقتصاد ومفهوم األخالقیات، توسَّ -
، حیث أصبحت المصارف 2008السیما بعد أحداث األزمة المالیة العالمیة لسنة والممارسات المصرفیة، 

وسلوكّیاتها؛بتعزیز قیمهامطالبةر التقلیدیة أكث
لقد اهتم مذهب وفكر االقتصاد اإلسالمي بضرورة االلتزام بالقیم األخالقیة، ویظهر ذلك من خالل -

نشاطاتهم في أداء التي تحكم مختلف سلوكیات وأعمال األفراد والضوابط مجموعة األصول والمبادئ 
االقتصادیة؛

الوصول إلى توسیع يإذا كان مفهوم األخالقیات هو السلوك الذي یسعى مفكرو االقتصاد التقلید-
من أهم المرتكزات التي یقوم علیها عتبر تُ تطبیقاته على مستوى مصارفه ومختلف مجاالته، فإّن األخالق 

یمكن اعتبار األخالق االقتصاد اإلسالمي ومن األهداف التي یسعى إلى تطبیقها في شّتى مجاالته، لذلك 
من ضمن أهم دوافع تأسیس المصارف اإلسالمیة؛

مؤسسات التمویل اإلسالمي وهي تقوم في األساس على مجموعة من أهماإلسالمیةالمصارف دُّ عتُ -
من المبادئ والضوابط الشرعیة، ما جعلها تكتسب قیما أخالقیة وخصوصّیة عملّیة ُتمیِّزها عن المصارف 

هي التحدي الحقیقي الذي ةولكن ُیعد االلتزام بهذه المبادئ وٕارساء ما تم التنظیر له من قیم أخالقی،التقلیدیة
ُیواِجه ِصّحة قیام المصارف اإلسالمیة؛

إّن المصارف اإلسالمیة ساهمت في إبراز القیم األخالقیة لالقتصاد اإلسالمي منذ بدایة نشأتها، إال -
في إطار ما تم تحدیده لها من مبادئ وأهداف ما جعلها تتعرض للنقد عن أنها تواجه الیوم صعوبات عملیة

واقعها العملي، ولذلك فهي مطالبة بضرورة العودة إلى االلتزام بتلك القیم نظرا ألهمیتها في استقرار ونمو هذه 
المصارف، إضافة إلى تقویم مسیرتها بما یتجاوز الحیل األخالقیة ویحترم الضوابط الشرعیة؛

ُتعتبر الحوكمة أحد المفاهیم التي برزت في االقتصاد التقلیدي خالل السنوات األخیرة، نظرا لما لحقه -
من أزمات اقتصادیة وانهیارات مالیة ساهمت فیها العدید من القضایا اإلداریة والمالیة، ما استدعى ضرورة 

مالیة ومنها المصارف التقلیدیة؛البحث عن آلیات لتعزیز الرقابة على مختلف المؤسسات االقتصادیة وال
ات االقتصادیة فقط بل امتد لیشمل لم یقتصر االهتمام بمفهوم الحوكمة على مستوى المؤسس-

ضرورة إصدار مبادئ أخرى تتوافق وخصوصیة هذه المصارف؛ما استدعىالمصارف التقلیدیة كذلك، 
على غرار مفهومها المستحدث ومبادئها ُتّعد الحوكمة فكرة ُمتأّصلة في الفكر االقتصادي اإلسالمي-

التي ُیَنصُّ على تطبیقها في مختلف المؤسسات االقتصادیة والمالیة والمصرفیة التقلیدیة، والتي ُتعتبر أصال 
من المرتكزات التي ینبغي أن تقوم علیها المؤسسات االقتصادیة والمالیة والمصرفیة في االقتصاد اإلسالمي؛
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رف اإلسالمیة لمواكبة التغیرات الحاصلة على مستوى االقتصاد التقلیدي في إطار سعي المصا-
والمصارف التقلیدیة، فقد سارعت هي األخرى إلى تبني مفهوم الحوكمة، وذلك من خالل العمل على إصدار 

مبادئ تطبیقها تتوافق مع خصوصیتها وطبیعتها العملیة؛
ة المصارف اإلسالمیة ووجود مؤسسات داعمة المبادئ التي تم تسطیرها في حوكمعلى الرغم من -

، وهو ما یستدعي ةهناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون تحقیق اآلثار اإلیجابیة المنتظر لذلك، إّال أنّ 
ضرورة إعادة النظر فیها وتقویم تطبیقاتها؛

مفهومها حتى أصبح تصاعد االهتمام بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة في االقتصاد التقلیدي، وتطور -
وخاصة منها المصارف التقلیدیة، ج ضمن استراتیجیات األداء لمختلف المؤسسات االقتصادیة والمالیةُیدرَ 

االجتماعیة في الممارسات المصرفیة؛األخالقیة ومنها القضایا القضایا والتي تعكس 
حول المصارف التقلیدیة من مع تزاید االهتمام بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة، تغیرت وجهات النظر-

مسؤولیتها بمبااللتزامطالبة كونها مؤسسات مالیة تسعى لتحقیق أهداف ربحیة فقط، بل أصبحت هي األخرى 
االجتماعیة؛

وذلك ال في الفكر االقتصادي اإلسالمي،عتبر فكرة المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات مفهوما متأصّ تُ -
زة لهذا المفهوم؛ ما دّلت علیه مصادره الشرعیة، والتي شكلت الركائز األساسیة والضوابط الُمعزِّ

نشاطات االقتصادیة دون إهمال للبعد لقد رّكز الفكر االقتصادي اإلسالمي على ضرورة أداء ال-
كمؤسسات مالیة تجمع بین للمصارف اإلسالمیة منذ نشأتها بأن تعمل رسطّ لذلك نجد أنه ،فیهااالجتماعي 

تحقیق أهداف اجتماعیة إلى جانب تحقیق أهدافها االقتصادیة؛
في إطار قیامها في بدایة نشأتها على ضرورة أدائها لدور اجتماعيقامت المصارف اإلسالمیة إنّ -

وذلك ما یجسد فكرة بممارساتها المصرفیة، بما یسمح بتحقیق التنمیة االجتماعیة وربطها بالتنمیة االقتصادیة، 
المسؤولیة االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة؛

خلط في استعمال مفهوم المسؤولیة االجتماعیة في المصارف اإلسالمیة ومفهوم الدور هناك -
االجتماعي للمصارف اإلسالمیة، وهنا نقول أّن المسؤولیة االجتماعیة هي مفهوم اقتصادي معاصر وله 

في بعده االجتماعي هذا الدور یشترك مع مفهوم فهوم الدور االجتماعي، إذ وهو أشمل من مأصول قدیمة 
بعدین آخرین وهما البعد البیئي والبعد االقتصادي؛مفهوم المسؤولیة االجتماعیة لأنّ كما 

اجتماعیة؛مسؤولیة التزاما و قبل أن یكون اأخالقیاالتزاماإلسالمیة للمصارفاالجتماعي الدور عدّ یُ -
هو الحل الوحید لخلق التنمیة االجتماعیة أساسیات أخالق االقتصاد اإلسالمي العودة إلى إنّ -

؛اإلسالمیة عامة والمصارف اإلسالمیة خاصةالمنتظر تحقیقها من المؤسسات المالیة
ر لها منذ نشأتها في سنوات طِّ لقد ابتعدت المصارف اإلسالمیة عن دورها االجتماعي الذي سُ -

ظهور مفهوم المسؤولیة االجتماعیة وتزاید االهتمام بها على مستوى من القرن العشرین، إال أنّ السبعینات 
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مختلف المؤسسات االقتصادیة والمالیة ومنها المصارف التقلیدیة أدى إلى إعادة التفكیر في ضرورة إحیاء 
المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي؛

المیة محل جدل بین الخبراء والمتخصصین؛زال الدور االجتماعي للمصارف اإلسلی-
هو یست مؤسسات خیریة ونشاطها الرئیسالمصارف اإلسالمیة هي مؤسسات ربحیة ولال شك أن -

تقدیم الخدمات والمنتجات المصرفیة للمصارف اإلسالمیة، إال أّن أدائها لدورها االجتماعي یعتبر أحد المهام 
التي قامت علیها؛  

واهتمام المصارف ُتعتبر المصارف اإلسالمیة البدیل الشرعي واألخالقي للمصارف التقلیدیة،-
لذلك من واجب هذه المصارف أن اإلسالمیة بالجانب المادي فقط ال یجعلها تختلف عن المصارف التقلیدیة، 

مام بالجوانب األخرى تتبنى الممارسات المصرفیة التي تحتاجها مختلف فئات المجتمع، باإلضافة إلى االهت
التي سطرها المؤسسون المفكرون لنموذج المصارف اإلسالمیة، خاصة منها ما یتعلق بتحقیق التنمیة الشاملة 
من خالل الموازاة بین تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وتبني األهداف االجتماعیة إلى جانب األهداف 

الربحیة لهذه المصارف؛   
االقتصادي فقط، بل األداءوبناء سمعتها یعتمد على األداء المالي و أداء المؤسساتلم یعد تقییم-

؛االعتبارات األخالقیة والجوانب االجتماعیةع بین مأصبح یرتكز كذلك على األداء االجتماعي الذي یج
یحتّل األداء االجتماعي مكانة هامة في العصر الحدیث نتیجة تزاید اهتمام الباحثین به، ما أّدى إلى -

بینت الدراسات السابقة والحدیثة بأّن مسؤولیاتإقبال المؤسسات االقتصادیة وحتى المالیة علیه، فقد 
؛یار األول لتطویرها واستمراریتهاوهو المعالمؤسسات تتحدد بالدرجة األولى بما تُقدِّمه من منافع للمجتمع

ستعمل األداء االجتماعي للتعبیر عن الدور االجتماعي وممارسات المسؤولیة االجتماعیة لمختلف یُ -
المؤسسات؛

ُیعتبر تقییم األداء االجتماعي عملیة ُمهّمة لقیاس مستوى االلتزام بالدور االجتماعي تجاه أصحاب -
االقتصادیة، مع تحدید مدى القدرة على تحویل األهداف االجتماعیة إلى ممارسات المصالح االجتماعیة 

؛عملیة، إال أّن لها صعوبات عدیدة تؤثر على الوصول إلى نتائج دقیقة ومرضیة
على الرغم من صعوبة تقییم األداء االجتماعي إّال أن هناك توجه لالهتمام بالتقییم الداخلي لألداء -

به، إلى جانب االستفادة من بعض أسالیب تقییم ن خالل إیجاد أسالیب حدیثة خاصةاالجتماعي وذلك م
؛األداء الحدیثة والتي تشمل جانبا من تقییم األداء االجتماعي كذلك

التنقیط االجتماعي أحد المؤسسات الحدیثة الفعالة في التقییم الخارجي لألداء وكاالتدّ ُتع-
المصداقیة في االلتزام بالدور االجتماعي؛ حیث تعمل على تقییم األداء االجتماعي ومراقبة مدى االجتماعي

باعتمادها على معاییر اجتماعیة، على غرار وكاالت التنقیط المالي التي تهتم بتقییم األداء المالي للمصارف 
؛والشركات متعددة الجنسیات والدول السیادیة وغیرها
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وهي ُتعّد فرعا من فروعها وأحدث مراحل المحاسبة، بمفهومأساسااالجتماعیة فكرة المحاسبة ترتبط -
تطورها وذلك حسب الفكر االقتصادي التقلیدي، بینما تعتبر جزء ال یتجزأ من المحاسبة وذلك وفقا للفكر 

االقتصادي اإلسالمي؛
تقوم اجتماعیة تكالیف نظر للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من ناحیة المصارف بأنها یُ -
ناتجة عن ةنظر لهذا الدور من ناحیة أصحاب المصالح المستفیدة منه بأنها عوائد اجتماعی، ویُ بتحملها

ممارسات المصارف اإلسالمیة؛
نتقاد كبیر لقد نتج عن االهتمام بالدور المالي للمؤسسات واالعتناء بمصالح المساهمین فقط ظهور ا-

والذي ُتوِّج بعد ذلك بنظریة أصحاب ، ما أدى إلى ظهور مفهوم أصحاب المصالح لذلك من قبل الباحثین
؛المصالح، والتي ساهمت بشكل كبیر في ضرورة االهتمام بالدور االجتماعي لمختلف المؤسسات

أصحاب المصالح أحد مفاهیم اإلدارة اإلستراتیجیة التي برزت نتیجة االهتمام بالجوانب مفهوم ُیعتبر -
كمفهوم للداللة عن األطراف التي لها مالیة للمؤسسات ومن بینها الجوانب االجتماعیة، وُیستعملغیر ال

؛أو جماعات/ عالقة بمختلف المؤسسات، سواء كانوا أفرادا و
وهو ما ُیصعِّب علینا حصر ُمجمل تتعدَّد عالقات المصارف اإلسالمیة مع أفراد وجماعات مختلفة،-

لدور االجتماعي لهذه على تحدید أهم أصحاب المصالح المعنیة باعملنا لذلك أصحاب المصالح فیها،
؛بأصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیةمما أسمیناهمالمصارف، وه

عملیة ُمهّمة لقیاس مستوى التزام المصارف االجتماعي للمصارف اإلسالمیة ُیَعّد تقییم األداء-
، ونظرا لصعوبة عملیة التقییم أصحاب مصالحها االجتماعیة االقتصادیةاإلسالمیة بدورها االجتماعي تجاه 

؛فغالبا ما ُیعتمد على مؤشرات تقییم األداء االجتماعي في القیاس الكمي إلى جانب القیاس الوصفي لذلك
ُیعبِّر تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة عن تقییم دورها االجتماعي، وذلك من خالل -
؛دى التزام هذه المصارف بأهدافها االجتماعیة وقدرتها على تحویلها إلى ممارسات عملیةقیاس م
غالبا ما ُیعتمد في تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة على أسلوب أصحاب المصالح، -

وذلك من خالل تحدید مجاالت الدور االجتماعي تجاه أصحاب مصالحها المعنیة، ووضع مؤشرات تقییم 
؛المناسبة لذلكاالجتماعي األداء 

هناك خلط في استعمال كل من عملیة التقییم والتقویم، إّال أن تقییم الدور االجتماعي للمصارف -
اإلسالمیة هي مرحلة جزئیة من عملیة تقویم الدور االجتماعي لهذه المصارف والتي تعد أشمل وأصح، 

؛الّدوروتهدف أساسا إلى تصویب وترشید أدائها لهذا 
الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة عن باقي المؤسسات فإن مجاالت الف طبیعةتنظرا الخ-

؛الدور االجتماعي تختلف كذلك، ویجب إیجاد مجاالت تتوافق وطبیعة عمل هذه المصارف
تها على المصارف اإلسالمیة أن ُتحّدد مجاالت دورها االجتماعي وفقا ألهدافها االجتماعیة وسیاسا-

؛واستراتیجیاتها العملیة، وكذا وفقا لقدراتها المالیة وٕامكانیاتها البشریة وفي حدود ممارساتها المصرفیة
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أنه في ، إالّ إلسالمیة إسهاماتها تجاه المجتمعالدور االجتماعي للمصارف ابمجاالت غالبا ما ُیقَصد -
مجاالت الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تمتد لتشمل مختلف أصحاب المصالح فیها، أن الواقع 

أصحاب المصالح االجتماعیة وهم ما أسمیناهم برار المجتمع على غالعمالء والموارد البشریةخاصة منها 
؛االقتصادیة

إّن األصل في المصارف اإلسالمیة أن تتبنى دورا اجتماعیا تجاه أصحاب مصالحها، لكن حالت -
هذه المصارف دون أدائها لهذا الدور وهو ما یستدعي عملیة التقویم؛

هناك تقصیر في اإلفصاح عن مؤشرات األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة؛-
خاصة ،دورها االجتماعي من حیث مجاالتهاعوائق مختلفة في أداءاإلسالمیةتواجه المصارف -

؛المتعلقة بمجاالت الدور االجتماعي تجاه المجتمع إلى جانب أسالیب القیاس
لقد ابتعدت المصارف اإلسالمیة عن الخصائص التي سّطرها المفكرون المؤسسون لها وانعكس ذلك -

یستدعي منها ضرورة االهتمام ببعض العوامل التي من شأنها بالسلب على أدائها لدورها االجتماعي، ما 
؛إحیاء وتقویم هذا الدور

بین تقویم لمجاالت هذا الدور وكذا تقویم أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعيتتمایز أسالیب -
تقویم ألسالیب تقییمه، باإلضافة إلى وجود عوامل أخرى تساهم في تعزیز أداء المصارف اإلسالمیة لهذا 

؛الدور
قد یكون الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه العمالء والموارد البشریة هدفه اقتصادي -

ارد البشریة، إال أن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه بغرض كسب والء العمالء وانتماء المو 
الذي ُسطِّر لها عند ویعكس الهدف التنموي ،المجتمع هو ما یجسد الدور االجتماعي الحقیقي لهذه المصارف

باالهتمام بفئات المجتمع المحرومة من الفقراء والمحتاجین؛خاصة ما یتعلقنشأتها 
إّن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة یجدر أن یكون بتمویل األنشطة االجتماعیة االقتصادیة -

مع االهتمام بصنادیق الوقف والزكاة وكذا تفعیل والتي تتمثل في التمویل المصغر ومنح القروض الحسنة 
؛تجاه المجتمعاستعمال صیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة

تحتاج المصارف اإلسالمیة إلى وكاالت تنقیط اجتماعیة خاصة تعمل إلى جانب الهیئات الداعمة -
للمالیة اإلسالمیة؛

.یجب أن یكون هناك توازن بین األداء االجتماعي واألداء المالي للمصارف اإلسالمیة-

:من أهم النتائج التطبیقیة التي تم الخروج إلیها على مستوى هذا البحث ما یليلعلّ 
محل الدراسة على دول إسالمیة، وهذا بالنسبة لكل من مصرف معظم المصارف اإلسالمیة توزعت-

الّراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي والبنك 

النتائج التطبیقیة: ثانیا-
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، في "بنك معامالت مالیزیا برهارد"اإلسالمي األردني وبنك فیصل اإلسالمي السوداني وبنك البركة الجزائري و
من المملكة المتحدة؛" بنك لندن والشرق األوسط"حین هناك مصرف واحد ینتمي إلى دولة غیر إسالمیة وهو 

التي تم تأسیسها مبكرا كأولى الدراسة هي مصارف قدیمة النشأة و المصارف اإلسالمیة محلمعظم -
قانونیة هور المصارف اإلسالمیة في العالم، كما أنها تنتمي إلى بیئات عمل المصارف التي شكلت تجربة ظ

حیث یعمل كل من مصرف الراجحي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر اإلسالمي والبنك ،مختلفة
في بیئة قانونیة تقلیدیة، بینما یعمل كل "والشرق األوسطبنك لندن "اإلسالمي األردني وبنك البركة الجزائري و

في بیئة قانونیة مزدوجة، في "برهاردبنك معامالت مالیزیا"من بیت التمویل الكویتي وبنك دبي اإلسالمي و
هو المصرف اإلسالمي الوحید من بین مجموعة المصارف بنك فیصل اإلسالمي السودانيعدّ حین یُ 

؛   في بیئة قانونیة مصرفیة إسالمیة شاملةیعمل اإلسالمیة محل الدراسة الذي 
تظهر أهم أبعاد اإلفصاح عن الدور االجتماعي في التقاریر السنویة للمصارف اإلسالمیة في كل -

مجلس اإلدارة واإلدارة "وبعد " الرؤیة والرسالة"وبعد " البشریةالموارد "وبعد " العمالء"وبعد " المجتمع"من بعد 
؛ حیث تعكس األبعاد الثالثة األولى البعد االجتماعي للدور االجتماعي "هیئة الرقابة الشرعیة"وبعد "العلیا

ي لهذه المصارف تجاه أصحاب مصالحها المعنیة بذلك، في حین تعكس األبعاد الثالثة الثانیة البعد األخالق
للدور االجتماعي لهذه المصارف تجاه أصحاب مصالحها المعنیة بذلك، أین تكون المصارف اإلسالمیة 
ملزمة أخالقیا بإعطاء صورتها وتوضیح رسالتها للعمالء خاصة وللمجتمع عامة، وملزمة كذلك بالتعریف 

اصة وللمجتمع عامة، وملزمة بأعضاء مجلس إدارتها وٕادارتها العلیا لكل من بقیة موارها البشریة وعمالئها خ
كذلك بالتعریف بهیئتها الشرعیة ودورها في الحفاظ على سالمة ممارساتها المصرفیة أمام عمالئها خاصة 

والمجتمع عامة؛   
زیادة استیعاب معظم المصارف اإلسالمیة ألهمیة أداء دورها االجتماعي، وذلك بالنسبة لمصرف -

الراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني وبنك 
، والذي انعكس على "سطبنك لندن والشرق األو " "بنك معامالت مالیزیا برهارد"فیصل اإلسالمي السوداني 

2015و2014زیادة إفصاح هذه المصارف عن مختلف أبعاد هذا الدور في تقاریرها السنویة خالل سنتي 

الموارد "وبعد " العمالء"وبعد " المجتمع"، خاصة ما یتعلق ببعد 2013مقارنة بما أفصحت عنه في سنة 
الخاصة بكل سنة لكل " مؤشر الهویة االجتماعیة"، وهو ما دلت علیه قیم "الرؤیة والرسالة"وبعد " البشریة

مصرف عن كل بعد؛
یتفاوت إفصاح المصارف اإلسالمیة محل الدراسة عن عناصر دورها االجتماعي من بعد إلى بعد -

آخر وفقا لنتائج قیم المتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطات مؤشر الهویة االجتماعیة لجمیع المصارف عن 
على اإلفصاح عن معظم عناصر بعد لدراسة الثالثة؛ حیث عملت معظم المصارف كل بعد خالل سنوات ا

أین كانت نتائج المؤشر جیدة ،في تقاریرها السنویة"مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا"وكذا بعد " الرؤیة والرسالة"
اهتمام المصارف على یدلما هو و ضعیفة، " هیئة الرقابة الشرعیة"في حین كانت النتائج الخاصة ببعد ، جدا
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وتقصیرها في بعد واحد؛ بینما كانت النتائج الخاصة ببعد األخالقیة لدورها اإلجتماعيبعادبعدین من األب
متوسطة، وهو ما یدل " والموارد البشریة" "المجتمع"جیدة، في حین كانت النتائج الخاصة ببعدي " العمالء"

ماعیة لدورها اإلجتماعي، وتقصیرها في بعدین مهمین على اهتمام هذه المصارف كذلك بأحد األبعاد اإلجت
من األبعاد اإلجتماعیة لدورها اإلجتماعي؛ 

یتبین من خالل المتوسط اإلجمالي لمجموع متوسطات مؤشر الهویة اإلجتماعیة لكل مصرف عن -
لى جمیع األبعاد خالل سنوات الدراسة أّن اإلفصاح عن الدور اإلجتماعي یتفاوت كذلك من مصرف إ

والبنك اإلسالمي " بنك معامالت مالیزیا برهارد"مصرف، حیث ظهر كال من بنك البحرین اإلسالمي و
األردني وبیت التمویل الكویتي كأكثر المصارف اإلسالمیة إفصاحا عن هذا الدور بقیم مؤشر جیدة جدا، 

ومصرف الراجحي، في بینما كانت قیم المؤشر متوسطة على مستوى كل من بنك فیصل اإلسالمي السوداني 
وبنك دبي اإلسالمي، لیكونا " بنك لندن والشرق األوسط"حین حقق المؤشر قیما ضعیفة على مستوى كل من 

بذلك أقل المصارف اإلسالمیة إفصاحا عن دورهما اإلجتماعي؛ 
دورها االجتماعي في مسؤولیتها االجتماعیة تجاه محل الدراسة تحصر بعض المصارف اإلسالمیة -

وهذا ما یبرر التزام معظم ،تخصصه من أموال للصدقات والتبرعاتمابخاصة ما یتعلق ،المجتمع فقط
بنك لندن والشرق "المصارف اإلسالمیة محل الدراسة بتخصیص أموال لذلك ما عدى بنك البركة الجزائري و

؛"األوسط
أظهرت نتائج الدراسة التطبیقیة اهتماما متفاوتا بین معظم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة -

بمجاالت الدور االجتماعي تجاه المجتمع، وذلك في المجاالت المتعلقة بمنح القروض الحسنة وتوزیع الزكاة 
یة، مع مجال التعامل وهي ما ُتشكِّل ما ُیسّمى بالخدمات االجتماعوتخصیص أموال للصدقات والتبرعات

بصیغ المشاركة في الربح والخسارة وكذا مجال مساهمتها في نشر الوعي المصرفي اإلسالمي من خالل 
فتحها لفروع جدیدة؛ حیث ظهر مصرف الراجحي كأكبر المصارف اإلسالمیة أداء لدورها االجتماعي تجاه 

كأقل المصارف اإلسالمیة أداء لهذا " األوسطبنك لندن والشرق"زائري والمجتمع، بینما ظهر بنك البركة الج
؛، وفي هذا تأكید لصحة الفرضیة األولىالدور تجاه المجتمع

اهتمامها بأدوارها أولتالمصارف اإلسالمیة محل الدراسة نتائج الدراسة التطبیقیة أنّ بینت -
االجتماعیة تجاه كل من المجتمع والعمالء والموارد البشریة، إال أنها لم تفصح عن المبالغ المخصصة 

والمقارنة بین مختلف واألرقام المحققة للعدید من هذه المجاالت، والتي تسمح بتقییم األداء االجتماعي لها 
والفرضیة الثالثة؛هذه المصارف، وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة األولى

أثبتت المؤشرات الخاصة بالمجاالت االجتماعیة تجاه المجتمع مدى تقصیر المصارف اإلسالمیة -
محل الدراسة في دورها االجتماعي مقارنة بالدور االجتماعي المأمول من هذه المصارف والمنظر له؛ خاصة 

ارف اإلسالمیة عن منحها، وكذا تعاملها بصیغ ما یتعلق بمنح القروض الحسنة والتي امتنعت غالبیة المص
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التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة والتي وٕان تعاملت معظم المصارف اإلسالمیة بها إال أن مؤشرات 
؛، وفي هذا تأكید لصحة الفرضیة الثانیةتطور االعتماد علیها كانت منخفضة جدا

میة محل الدراسة لدورها االجتماعي تجاه المجتمع إذا ما ُقوِرنت نتائج تقییم أداء المصارف اإلسال-
مع الدور المأمول والُمنّظر له، نجد أّن هذه المصارف اإلسالمیة كانت ُمقّصرة )2015-2013(خالل الفترة 

في أداء دورها االجتماعي، وهذا ما أظهرته مؤشرات تطور هذه المجاالت على مستوى هذه المصارف، 
روض الحسنة والتي امتنعت غالبیة المصارف اإلسالمیة عن منحها، وكذا تعاملها خاصة ما یتعلق بمنح الق

بصیغ التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة، والتي وٕان تعاملت معظم المصارف اإلسالمیة بها إّال أّن 
مؤشرات تطور االعتماد علیها كانت منخفضة جدا؛ إلى جانب إهمال معظمها لبعض المجاالت المهمة 

لتمویل المصغر وتشجیع وتنمیة أموال الوقف، والتي یؤدي اهتمام المصارف اإلسالمیة بها إلى المساهمة كا
، وهذا ما یؤكد في تحقیق التنمیة االجتماعیة وتقلیل المشكالت االجتماعیة االقتصادیة من الفقر والبطالة

؛ صحة الفرضیة الثانیة كذلك
تقییم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه عمالئها خالل الفترة تعكس نتائج-

یخص مجال تحقیق رضا العمالء عن الخدمات وذلك فیما األداء المقبول لهذه المصارف، )2015- 2013(
منالمقدمة من هذه المصارف، ومجال المساهمة في تنمیة الوعي المصرفي اإلسالمي ألفراد المجتمع

، وهذا ما أظهره متوسط مؤشرات تطور الحسابات المصرفیة وصیغ التمویل اإلسالمي الممنوحة، العمالء
والتي وٕان كانت منخفضة عموما إال أنها كانت موجبة كلها، ما یدل على رضا العمالء عن هذه الخدمات ما 

لمجاالت ات االهتمام باأدى إلى تزاید اإلقبال على التعامل مع هذه المصارف؛ إضافة إلى تفاوت درج
منتجات وخدمات جدیدة والعمل على تطویر الممارسات المصرفیة ودرجة االهتمام األخرى والمتعلقة بتقدیم 

بشكاوي وآراء العمالء؛
تقییم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه مواردها البشریة خالل نتائج رظهِ تُ -
فیما یتعلق بتوفیر فرص العمل لها واالهتمام بما تدفعه ،األداء اإلیجابي لهذه المصارف)2015- 2013(الفترة 

لها من أجور ومكافآت وحوافز نقدیة، وهذا ما أظهرته مؤشرات تقییم األداء االجتماعي الخاصة بالموارد 
د الموارد البشریة البشریة والتي وٕان كانت منخفضة إال أنها كانت موجبة، على غرار متوسط مؤشر تطور عد

هذاواردها البشریة في هذه المجاالت؛ لبنك البحرین اإلسالمي، ما یدل على اهتمام المصارف اإلسالمیة بم
بتدریب الموارد البشریة واالهتمام بأنظمة مكافآتهم إلى جانب تفاوت االهتمام بالمجاالت األخرى والمتعلقة 

؛لعملهمآمنة ومالئمةوٕاشراكهم بآرائهم وتوفیر بیئة 
بیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي ومصرف قطر ُیعتبر كال من مصرف الراجحي و -

كأكثر المصارف اإلسالمیة أداء لدورها االجتماعي تجاه المجتمع مقارنة اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردني 
كأقل " نك لندن والشرق األوسطب"مع باقي المصارف األخرى، في حین یعد كال من بنك البركة الجزائري و
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المصارف اإلسالمیة أداء لدورها االجتماعي تجاه المجتمع مقارنة مع المصارف اإلسالمیة محل الدراسة 
األخرى؛
ُیعّد كال من مصرف الراجحي وبیت التمویل الكویتي وبنك البحرین اإلسالمي كأكثر المصارف -

كال من بنك عدّ اإلسالمیة أداء لدورها االجتماعي تجاه العمالء مقارنة مع باقي المصارف األخرى، في حین یُ 
ورها االجتماعي تجاه العمالء كأقل المصارف اإلسالمیة أداء لد" بنك لندن والشرق األوسط"البركة الجزائري و

مقارنة مع المصارف اإلسالمیة محل الدراسة األخرى؛
مصرف قطر اإلسالمي كأكثر المصارف اإلسالمیة اهتماما وأداء یظهر كال من مصرف الراجحي و -

مامها في نا بباقي المصارف محل الدراسة، والتي یتفاوت اهتورِ لدورها االجتماعي تجاه الموارد البشریة إذا ما قُ 
أداء دورها االجتماعي تجاه الموارد البشریة؛   

نه كان أعلى الرغم من تقصیر مصرف الراجحي في اإلفصاح عن مجاالت دوره االجتماعي، إال -
من ضمن أهم المصارف في االلتزام بدوره االجتماعي بالنسبة للمجاالت المحددة؛

دورها االجتماعي مقارنة بالدور االجتماعي تقصیر المصارف اإلسالمیة محل الدراسة فيیعود -
المأمول عموما إلى عدة أسباب من بینها طبیعة البیئة القانونیة التي تعمل فیها هذه المصارف؛

كأقل " بنك لندن والشرق األوسط"والنتائج السلبیة التي أظهرها كل من بنك البركة الجزائريإنّ -
، یرجع إلى طبیعة البیئة القانونیة التقلیدیة التي یعمل فیها هذین ماعيا االجتمالمصارف اإلسالمیة أداء لدوره

المصرفین؛
ال یعكس اإلفصاح عن الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة األداء الفعلي لدورها االجتماعي، -

حین في ، ینما كان أداؤها االجتماعي ضعیفاحیث هناك مصارف كان إفصاحها كبیرا عن دورها االجتماعي ب
، وفي هذا اعي معتبراهناك مصارف كان إفصاحها ضعیفا عن دورها االجتماعي بینما كان أداؤها االجتمأنّ 

؛تأكید لصحة الفرضیة الثالثة كذلك
ع المصارف اإلسالمیة محل الدراسة ببعض اإلیجابیات والعدید من السلبیات في أداء دورها تتمتّ -

والسیاسات ما یقتضي ضرورة وضع األسالیب ،تجاه كل من المجتمع وعمالئها ومواردها البشریةجتماعياال
وفي هذا تأكید الفّعالة والفاِعلة للنهوض بهذا الدور تجاه أصحاب مصالحها المعنیة بذلكجراءاتالّالزمة واإل

. لصحة الفرضیة الثانیة كذلك

مكن اقتراح بعض التوجیهات التوصل إلیه من نتائج نظریة وتطبیقیة في هذا البحث، یُ بناء على ما تم 
تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة عامة وللمصارف اإلسالمیة محل الدراسة نها أالتي من ش

:ها، من بینخاصة

:اقتراحات البحث-
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ؤسسون لها، والتي اإلسالمیة إلى أهدافها األساسیة التي سطرها لها المفكرون المعودة المصارف -
االلتزام بالدور االجتماعي من ضمنها؛ یعدّ 

ضرورة وضع مع ،وضع نموذج خاص بقیاس أو تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-
معاییر ومؤشرات اجتماعیة لقیاس مدى التزام المصارف بدورها االجتماعي؛

ما سواء دورها االجتماعي في تقاریرها السنویة، مجاالت المصارف اإلسالمیة عن إفصاح تعزیز -
؛القابلة للقیاس الكمي أو المجاالت القابلة للقیاس الوصفيیتعلق بالمجاالت 

للجنة خاصة بدورها االجتماعي، مع تقسیمها إلى لجان مصغرة المصارف اإلسالمیة استحداث-
وٕابراز ذلك في الهیكل التنظیمي لها؛ خاصة بالموارد البشریة والعمالء والمجتمع

ترك المصارف اإلسالمیة المجاالت الخیریة للجمعیات والحكومة وغیرها من المؤسسات األخرى، -
مجال خاصة ،المشاریع االجتماعیة االقتصادیةعلى مجاالت الدور االجتماعي التي تعكس وتركیزها

أهم مجاالت وهذا كي الربح والخسارة والتمویل المصغر القروض الحسنة والزكاة وصیغ التمویل بالمشاركة ف
االلتزام وكذا بأخالقیات العمل وضع مدونات خاصة ، وكذا التركیز على الدور االجتماعي تجاه المجتمع

من أهم مجاالت الدور االجتماعي باعتبارها الحوكمة وشرعیة المعامالت واالهتمام بتحقیق رضا العمالء ب
من أهم مجاالت الدور على تأهیل وتدریب الموارد البشریة باعتبارها تجاه العمالء، إلى جانب التركیز 

تجاه الموارد البشریة؛االجتماعي 
بالنسبة للمصارف اإلسالمیة التي تعمل وذلكصارف اإلسالمیة، متوفیر بیئة قانونیة مناسبة لعمل ال-

؛في بیئة قانونیة تقلیدیة والتي قد تؤثر على أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي
ا أحد أهم أسالیب مباعتبارهوبطاقة األداء المتوازن المستدامة االعتماد على المحاسبة االجتماعیة -

االستعانة بوكاالت التنقیط االجتماعي باعتبارها من أهم أسالیب التقییم الداخلي لألداء االجتماعي، وكذا 
التقییم الخارجي لألداء االجتماعي؛

تأسیس مصارف اجتماعیة إسالمیة على مستوى مختلف الدول عامة، والعمل على تأسیس تعزیز -
محمد یونس لمؤسسها " غرامین بنك"مصرف اجتماعي على مستوى الجزائر خاصة، مع االستفادة من تجربة 

من بنغالدیش باعتبارها من أهم التجارب على هذا المستوى؛
عدة عوامل أساسیة ینبغي العمل بها، إّن تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة یتوقف على -

:من أبرزهالعلّ 
؛وضع قوانین خاصة في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من قبل المصارف المركزیة
 القواعد اإلرشادیة والضوابط العملیة في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من قبل إصدار

؛المؤسسات الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیة
على قومتالمیة لتحقیق األهداف االجتماعیة، وضع إستراتیجیة واضحة من المصارف اإلس

؛ بة الشرعیةوهیئة الرقامجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة كل من إشراف 
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من ثم معرفة نقاط القوة وتعزیزهاالتقییم المستمر للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة ،
.ومعرفة نقاط الضعف وتداركها، ما یؤدي إلى تقویم فاعل وفعال لدورها االجتماعي

من لعلّ ،الدراسات العلیایمكن تناولها من قبل طلبة آفاقا لدراسة موضوعات أخرى البحث یفتحإنّ 
:بینها

تقییم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة والمصارف التقلیدیة، لقیاس القیمة الحقیقیة المضافة -
؛للمصارف اإلسالمیة مقارنة مع المصارف التقلیدیة

الدور االلتزام بعالقة األداء االجتماعي باألداء المالي للمصارف اإلسالمیة، لدراسة مدى تأثیر -
؛االجتماعي للمصارف اإلسالمیة على ربحیة هذه المصارف بصفة خاصة

تقییم ممارسات المسؤولیة االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة، لقیاس مدى تحقیق التوازن بین األداء -
. للمصارف اإلسالمیةالمالي واألداء االجتماعي واألداء البیئي

:آفاق البحث-
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38...................................المؤسسات في االقتصاد التقلیديمبادئ حوكمة-2

39....................في االقتصاد التقلیديخالقیات عالقة مفهوم الحوكمة بمفهوم األ-3

تطبیق مفهوم في اإلسالمیةبعض الدول غیر مبادرات نماذج خاصة عن -4
39...............................................................المؤسساتحوكمة 

نماذج خاصة عن مبادرات بعض الدول اإلسالمیة في تطبیق مفهوم حوكمة -5
40.......................................................................المؤسسات

40.....................................................مفهوم حوكمة المصارف التقلیدیة:ثانیا

40................................................تعریف حوكمة المصارف التقلیدیة-1

41.................................................أهمیة حوكمة المصارف التقلیدیة-2

41......2008مبادئ حوكمة المصارف التقلیدیة قبل وبعد األزمة المالیة العالمیة لسنة -3

44........تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیةن مبادرات دولیة في عنماذج محددات و آثار و :ثالثا

44............................................آثار تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیة-1

44........................................محددات تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیة-2

45....................نماذج عن مبادرات دولیة في تطبیق حوكمة المصارف التقلیدیة-3

47...................الحوكمة في االقتصاد اإلسالمي وفي المصارف اإلسالمیةمفهوم :ثانيالالمطلب 

47.......................................مفهوم حوكمة المؤسسات في االقتصاد اإلسالمي:أوال

48...................حوكمة المؤسسات في الفكر االقتصادي اإلسالميمفهومأصول -1

48.........................تعریف حوكمة المؤسسات في الفكر االقتصادي اإلسالمي-2

53-36مدخل للتعریف بمفهوم الحوكمة: المبحث الثاني
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48...................................اإلسالمييالقتصادفي الفكر امبادئ الحوكمة -3

49.........................عالقة مفهوم الحوكمة بالقیم األخالقیة لالقتصاد اإلسالمي-4

49...................................................مفهوم حوكمة المصارف اإلسالمیة:ثانیا

49..............................................اإلسالمیةتعریف حوكمة المصارف -1

50..............................................اإلسالمیةأهداف حوكمة المصارف -2

50............عن حوكمة المصارف التقلیدیةخصوصیة حوكمة المصارف اإلسالمیة-3

50...............................................المصارف اإلسالمیةمبادئ حوكمة -4

51....................................................تقویم حوكمة المصارف اإلسالمیة:ثالثا

52..........................................تطبیق حوكمة المصارف اإلسالمیةآثار -1

الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیة في إرساء حوكمة المصارفدور المؤسسات -2
52........................................................................اإلسالمیة

52......................................معوقات تطبیق حوكمة المصارف اإلسالمیة-3

52...............................المصارف اإلسالمیةمقترحات تفعیل تطبیق حوكمة -4

54..........التقلیدیةالتقلیدي وفي المصارف االقتصادالمسؤولیة االجتماعیة في مفهوم :المطلب األول

54..........................للمؤسسات في االقتصاد التقلیديمفهوم المسؤولیة االجتماعیة :أوال

54......االجتماعیة للمؤسسات في الفكر االقتصادي التقلیدينشأة وتعریف المسؤولیة-1

اآلراء المؤیدة والمعارضة لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر -2
56................................................................التقلیدياالقتصاد

56............................م األخالقیاتمفهوم المسؤولیة االجتماعیة بمفهو عالقة-3

58...............................عالقة مفهوم المسؤولیة االجتماعیة بمفهوم الحوكمة- 4

58.......................االجتماعیة بمفهوم التنمیة المستدامةعالقة مفهوم المسؤولیة -5

االقتصادفي المسؤولیة االجتماعیة ومبادئ ومبادرات إرساء مفهوم أهدافأبعاد و :ثانیا
60.............................................................................تقلیديال

أهداف تبني مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في االقتصاد أبعاد و-1
60.........................................................................التقلیدي

61....................مبادئ المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في االقتصاد التقلیدي-2

نماذج عن مبادرات دولیة في إرساء مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات-3
61............................................................في االقتصاد التقلیدي

72-54بمفهوم المسؤولیة االجتماعیةمدخل للتعریف : المبحث الثالث
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63.......................................مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمصارف التقلیدیة:ثالثا

63..................................التقلیدیةلمصارفالمسؤولیة االجتماعیة لتعریف -1

63.................................مجاالت المسؤولیة االجتماعیة للمصارف التقلیدیة-2

63..........االجتماعیةهاتبعض العناصر الداعمة في أداء المصارف التقلیدیة لمسؤولی-3

لمسؤولیتها المصارف التقلیدیةنماذج خاصة عن بعض التجارب الدولیة في أداء -4
64.......................................................................االجتماعیة

المصارف التعریف بالمسؤولیة االجتماعیة في االقتصاد اإلسالمي وفي :ثانيالالمطلب 
65......................................................................اإلسالمیة

65....................................مفهوم المسؤولیة االجتماعیة في االقتصاد اإلسالمي:أوال

65...أصول وتعریف المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر االقتصادي اإلسالمي-1

66.............المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في االقتصاد اإلسالميوأبعادأهداف -2

67....................في االقتصاد اإلسالميمبادئ المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات -3

خصوصیة مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات في الفكر االقتصادي -4
68........................................................................اإلسالمي

68............مفهوم وعالقة المسؤولیة االجتماعیة بالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة:ثانیا

69.................................مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للمصارف اإلسالمیة-1

70.....................................الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةطبیعة-2

71......بعض اآلراء المؤیدة والمعارضة ألداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي-3

71........عالقة مفهوم المسؤولیة االجتماعیة بالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-4

73............................................................................ولأل خالصة الفصل ا

76..................................................التعریف بتقییم األداء االجتماعي: المطلب األول

76.........................................................مفهوم تقییم األداء االجتماعي: أوال

76.............................................................األداءوأنواع تعریف -1

77..................................تعریف األداء االجتماعي وعالقته باألداء المالي-2

78...................................................تعریف تقییم األداء االجتماعي-3

79..............التقییم الخارجي لألداء االجتماعيوكاالت التنقیط االجتماعي ودورها في : ثانیا

76-106 مدخل للتعریف بتقییم األداء االجتماعي وأصحاب المصالح: المبحث األول

160-74مصارف اإلسالمیة تجاه أصحاب مصالحهااالجتماعي للتقویم الدور : الثانيالفصل 
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79........................................................مفهوم التنقیط االجتماعي-1

81.............................................وكاالت التنقیط االجتماعيالتعریف ب-2

83.......................تقییم األداء االجتماعيوكاالت التنقیط االجتماعي في دور -3

86........................نماذج عن أسالیب حدیثة في التقییم الداخلي لألداء االجتماعي: ثالثا

86..........................المحاسبة االجتماعیة ودورها في تقییم األداء االجتماعي-1

األداء المتوازن المستدامة ودورهما في تقییم األداءبطاقة األداء المتوازن وبطاقة -2
92......................................................................االجتماعي

في التقییم الداخلي لألداءأسالیب تقییم األداء الحدیثة ودورها نماذج أخرى عن-3
96......................................................................االجتماعي

97..............................مفهوم أصحاب المصالح ونظریة أصحاب المصالح: ثانيالالمطلب 

98.............................................................أصحاب المصالحمفهوم: أوال

98...............................................أصحاب المصالحوتعریف أصول -1

98......................................................أصناف أصحاب المصالح-2

100.....................................................أصحاب المصالحتصنیفات-3

102............................................................المصالحنظریة أصحاب :ثانیا

102.........................................نظریة أصحاب المصالحباالهتمام تطور -1

103........................................نظریة أصحاب المصالحالمداخل الفكریة ل-2

104.....................الح بمفهوم المسؤولیة االجتماعیةأصحاب المصعالقة نظریة -3

106................................أهم االنتقادات الموجهة لنظریة أصحاب المصالح-4

107........التعریف بأصحاب المصالح المعنیة بالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة: المطلب األول

في عوامل المساعدة في تحدید أصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة ال: أوال
107.................................................................إلسالمیةاالمصارف

107..............................سالمیةأصناف أصحاب المصالح في المصارف اإل-1

108...........بالدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةعالقة نظریة أصحاب المصالح -2

109..اإلسالمیةفي المصارفتحدید أصحاب المصالح االجتماعیة االقتصادیة عوامل -3

110................االجتماعیة االقتصادیة في المصارف اإلسالمیةأهم أصحاب المصالح : ثانیا

110........................................................................المجتمع-1

113.........................................................................العمالء-2

133-107تقییم أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي تجاه أصحاب مصالحها: المبحث الثاني
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114..................................................................الموارد البشریة-3

116.................................تقییم أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي: ثانيالالمطلب 

116...................................مفهوم تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة: أوال

117...................................لمصارف اإلسالمیةلاألداء االجتماعي تعریف -1

117................................لمصارف اإلسالمیةعلى ااألداء االجتماعي آثار-2

117..............................تعریف تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-3

118..............................اإلسالمیةأهداف تقییم األداء االجتماعي للمصارف -4

118...............................التعریف بمؤشرات تقییم األداء في المصارف اإلسالمیة: ثانیا

118.....................................................تعریف مؤشرات تقییم األداء-1

118..................................................مؤشرات تقییم األداءخصائص-2

119..............................تطور مؤشرات تقییم األداء في المصارف اإلسالمیة-3

120.............................مؤشرات تقییم األداء في المصارف اإلسالمیةأهداف-4

120......مجاالت الدور االجتماعي ومؤشرات تقییم األداء االجتماعي للمصارف اإلسالمیة: اثالث

120.....................تجاه المجتمعاإلسالمیةللمصارفمجاالت الدور االجتماعي-1

122...............للمصارف اإلسالمیة تجاه المجتمعاالجتماعيتقییم األداء مؤشرات-2

125.....................العمالءللمصارف اإلسالمیة تجاه الدور االجتماعيمجاالت -3

126...............لعمالءللمصارف اإلسالمیة تجاه ااالجتماعيتقییم األداء مؤشرات-4

129..............موارد البشریةللمصارف اإلسالمیة تجاه المجاالت الدور االجتماعي-5

130........وارد البشریةللمصارف اإلسالمیة تجاه الماالجتماعيتقییم األداء مؤشرات-6

134.........مفهوم تقویم األداء والواقع المعاصر للدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة: المطلب األول

134..............................مفهوم تقویم أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي: أوال

134.............................................................األداءتعریف تقویم -1

134..............................................وتقییم األداءاألداءتقویم بین الفرق-2

135..............................تعریف تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-3

136..............................اإلسالمیةأهداف تقویم الدور االجتماعي للمصارف -4

140...للمصارف اإلسالمیةوالعوامل المساعدة في تقویم الدور االجتماعي الواقع المعاصر : ثانیا

137..............................خصائص المصارف اإلسالمیة في الواقع المعاصر-1

أهّم االختالفات بین األهداف االجتماعیة والتنمویة الُمنظَّر لها والواقع المعاصر -2

159-134أسالیب تقویم أداء المصارف اإلسالمیة لدورها االجتماعي: الثالثالمبحث 
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138......................................................لها في المصارف اإلسالمیة

139...................عوامل مساعدة في تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة-3

144......تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث مجاالته وأسالیب تقییمه: ثانيالالمطلب 

144.........................الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث مجاالتهتقویم: أوال

144......تجاه المجتمعمن حیث مجاالته لدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة اتقویم -1

151.......تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث مجاالته تجاه العمالء-2

تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث مجاالته تجاه الموارد -3
153..........................................................................البشریة

154..................الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من حیث أسالیب تقییمهتقویم: ثانیا

155...................................................االهتمام بالمحاسبة االجتماعیة-1

155.........................................استعمال بطاقة األداء المتوازن المستدامة-2

156............................................االستعانة بوكاالت التنقیط االجتماعي-3

157...........في تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیةةالمقترحالعملیة اإلجراءات: ثالثا

وضع قوانین خاصة في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة من قبل -1
157...............................................................المصارف المركزیة

القواعد اإلرشادیة والضوابط العملیة في الدور االجتماعي للمصارفإصدار -2
157..................اإلسالمیة من قبل المؤسسات الداعمة للصناعة المالیة اإلسالمیة

158....وضع إستراتیجیة واضحة من المصارف اإلسالمیة لتحقیق األهداف االجتماعیة-3

158............................االجتماعي للمصارف اإلسالمیةالتقییم المستمر للدور -4

160...........................................................................لثانياخالصة الفصل 

163.......من بعض الدول العربیة ودول أخرىتقدیم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة:األولالمطلب 

163.......................من بعض الدول العربیةتقدیم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة : أّوال

163..............................المملكة العربیة السعودیةتقدیم مصرف الراجحي من -1

164...........................................الكویتمن بیت التمویل الكویتيتقدیم -2

165.........................................البحرینمن بنك البحرین اإلسالميتقدیم -3

165...........................................قطرمن مصرف قطر اإلسالميتقدیم -4

163-189 مصارف اإلسالمیةاللبعضالدور االجتماعي تقییم ومقارنة اإلفصاح عن: المبحث األول

235-162مقارنة وتقویم الدور االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمیة: لثالثاالفصل 
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166.............................اإلمارات العربیة المتحدةمنبنك دبي اإلسالميتقدیم -5

167.........................................من األردنالبنك اإلسالمي األردنيتقدیم -6

167.................................بنك فیصل اإلسالمي السوداني من السودانتقدیم -7

168.............................................تقدیم بنك البركة الجزائري من الجزائر-8

169................................تقدیم المصارف اإلسالمیة محل الدراسة من دول أخرى: ثانیا

)Bank Muamalat Malaysia Berhard("برهاردبنك معامالت مالیزیا"تقدیم-1

169.......................................................................من مالیزیا

من )Bank of London & The Middle East("بنك لندن والشرق األوسط"تقدیم -2
170..................................................................المتحدةالمملكة 

170........................نتائج الدراسةومقارنة التعریف بأداة الدراسة وعرض وتحلیل : المطلب الثاني

170............................................التعریف بأداة الدراسة وعرض نتائج الدراسة: أوال

171............................................................التعریف بأداة الدراسة-1

174............................................................عرض نتائج الدراسة-2

179..........................................................نتائج الدراسةومقارنة تحلیل : ثانیا

180.......................................نتائج الدراسة حسب كل سنةمقارنةو تحلیل -1

184........................................نتائج الدراسة حسب كل بعدمقارنةو تحلیل -2

187...................................نتائج الدراسة حسب كل مصرفمقارنةو تحلیل -3

190.....مقارنة وتقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه المجتمع: المطلب األول

للمصارف اإلسالمیة محل الدراسة تجاه االجتماعي مقارنة مجاالت ومؤشرات األداء : أوال
190..............................................................................المجتمع

190........................................................القروض الحسنة الممنوحة-1

192..................................................................الزكاة المستحقة-2

194...........................................أموال الصدقات والتبرعاتجمع وتوزیع -3

196......إجمالي إنفاقات المصارف اإلسالمیة على الخدمات االجتماعیة تجاه المجتمع-4

198............................صیغ التمویل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة-5
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بعض  دراسة مقـارنة بين: سالمیةقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلت"موضوع طروحة تناولنا في هذه األ

سالمیة، للمصارف اإلخاصة االجتماعیة ألهمیة األخالقیة عامة وا، بهدف إظهار األهمیة "المصارف اإلسالمية
.سالمیة بدورها االجتماعي تجاه بعض أصحاب مصالحهاالمصارف اإلبعضتقییم مدى التزامومقارنة و 

ال توِل اهتماما كبیرا وما أّن المصارف اإلسالمیة عم: وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها
تقویمها بدورها االجتماعي، ما یستدعي ضرورة إفصاحها والتزامها حیث یوجد تقصیر في ؛االجتماعيببعدها

.، بما یسمح لها تحسین صورتها أمام المجتمع وتعزیز مكانتها في السوق المصرفیةهذادورها ل
حیث تطرقنا في الفصل األول إلى مفاهیم ؛وفي هذا اإلطار تم تقسیم البحث إلى ثالثة فصول

تقویم الدور وتناولنا في الفصل الثاني ،اقتصادیة معاصرة في الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة
مقارنة وتقویم الدور لوخصصنا الفصل الثالث،االجتماعي للمصارف اإلسالمیة تجاه أصحاب مصالحها

.االجتماعي لبعض المصارف اإلسالمیة

.، تقویم، أصحاب المصالحجتماعيالالدور االمصارف اإلسالمیة،:الكلمات المفتاحیة

We addressed in this dissertation the topic of "Appraisal the social role of
Islamic banks: A comparative study between some Islamic banks", so as to show the ethical and
social importance of Islamic banks, and to evaluate the social role of these banks
towards their stakeholders.

In so doing, we found a set of results, including the following: Islamic banks
do not pay attention to the social dimension, and that Islamic banks should
appraise their social role to enhance their image in society, as well as to reinforce
their position in the banking market.

Therefore the research consists of three chapters as follows: the first chapter
deals with contemporary economic concepts in the social role of Islamic banks, the
second chapter deals with appraisal the social role of Islamic banks towards their
stakeholders and the third chapter deals with comparison and appraisal of the
social role of some Islamic banks.

Keywords: Islamic banks, social role, stakeholders, appraisal.

:ملخص البحث

تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة
دراسة مقـارنة بين بعض المصارف اإلسالمية

Appraisal the social role of Islamic banks
A comparative study between some Islamic banks

Abstract:





:ملخص البحث

دراسة مقـارنة بين بعض المصارف  : تقویم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمیة"تناولنا في هذه األطروحة موضوع 

للمصارف اإلسالمیة، ومقارنة وتقییم األخالقیة عامة واألهمیة االجتماعیة خاصة، بهدف إظهار األهمیة "اإلسالمية
.مدى التزام بعض المصارف اإلسالمیة بدورها االجتماعي تجاه بعض أصحاب مصالحها

ببعدهاال توِل اهتماما كبیرا أّن المصارف اإلسالمیة عموما : وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها
، هذادورها تقویمها لبدورها االجتماعي، ما یستدعي ضرورة إفصاحها والتزامها حیث یوجد تقصیر في ؛االجتماعي

.بما یسمح لها تحسین صورتها أمام المجتمع وتعزیز مكانتها في السوق المصرفیة
حیث تطرقنا في الفصل األول إلى مفاهیم اقتصادیة ؛وفي هذا اإلطار تم تقسیم البحث إلى ثالثة فصول

تقویم الدور االجتماعي للمصارف وتناولنا في الفصل الثاني ،سالمیةمعاصرة في الدور االجتماعي للمصارف اإل
مقارنة وتقویم الدور االجتماعي لبعض المصارف لوخصصنا الفصل الثالث،اإلسالمیة تجاه أصحاب مصالحها

.اإلسالمیة

.، تقویم، أصحاب المصالحجتماعيالدور االالمصارف اإلسالمیة،:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

We addressed in this dissertation the topic of "Appraisal the social role of Islamic
banks: A comparative study between some Islamic banks", so as to show the ethical and social
importance of Islamic banks, and to evaluate the social role of these banks towards their
stakeholders.

In so doing, we found a set of results, including the following: Islamic banks do not
pay attention to the social dimension, and that Islamic banks should appraise their social
role to enhance their image in society, as well as to reinforce their position in the banking
market.

Therefore the research consists of three chapters as follows: the first chapter deals
with contemporary economic concepts in the social role of Islamic banks, the second
chapter deals with appraisal the social role of Islamic banks towards their stakeholders
and the third chapter deals with comparison and appraisal of the social role of some
Islamic banks.

Keywords: Islamic banks, social role, stakeholders, appraisal.
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