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:الممخص

مع االنفتاح االقتصادم ك عكلمة األسكاؽ تسعى الشركات إلى رفع تنافسيتيا مف خالؿ

 كمنو فالشركة، كال يتأتى ليا ذلؾ إال مف خالؿ مصادر لمتمكيؿ دائمة،تكسيع أنشطتيا كتنكيعيا
مطالبة برفع شفافيتيا كتحقيؽ أىداؼ الممكليف ليا ككافة المتعامميف معيا مف عماؿ كزبائف
 كذلؾ إلثبات مصداقيتيا كيتحقؽ ذلؾ بإتباع مبادئ حككمة الشػػركات التي تيػػدؼ إلى،كممكنيف

.تحقيؽ أىػػداؼ كؿ مف لو مصمحة في نشػػاط الشػػركة ضمانا لبقائيا كاستم ارريتيا

في ىذا الصدد نحاكؿ الباحث في الجزء األكؿ استعراض اإلطار المفاىيمي لحككمة
 ثـ سنقكـ في الجزء الثاني بتكضيح مختمؼ المبادئ الغربية المتعمقة بحككمة،الشركات
 كمنو سنقكـ في الجزء الثالث بتحميؿ بعض القيـ اإلسالمية التي تدعـ حككمة،الشركات

 كيختـ البحث ببعض االستنتاجات التي نراىا مناسبة، السيما في تحسيف فعاليتيا،الشركات
لالستفادة مف المبادئ كالقيـ اإلسالمية لمكصكؿ إلى درجة عالية مف الفعالية لحككمة الشركات
. كالشركات المدرجة في البكرصة خاصة،عامة
Abstract:
With economic liberalization and globalization of markets, companies
seek to increase their competitiveness through diversification, expansion of
business, and this is only possible through the funding permanent financial
resources, so the company should increase transparency and to achieve the
objectives of stakeholders (shareholders, customers, workers, suppliers ... etc.)
to prove its credibility, it is only possible when the company respect the
principles of corporate governance that aims to achieve the objectives of each
part of the stakeholders involved in the activity of the company to ensure its
survival and continuity of this company.
In this regard, we try to look in the first part of the conceptual
framework of corporate governance, in the second part we will explain the
different Western principles of corporate governance, and we will analyze in the
third part few Islamic values that support corporate governance, especially in
improving its efficiency. Finally we aim to draw a list of few Islamic principles
and values to achieve a high degree of effectiveness of corporate governance in
general and the listed companies on the Stock Exchange in particular.

)المجلد األول-العدد الثامن-مجلة الدراسات االقتصادٌة والمالٌة (جامعة الوادي
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تقديـ:

شيد العالـ ك ما يزاؿ يشيد العديد مف المشاكؿ كاألزمات المالية كاإلدارية الناتجة عف سكء

التصرؼ كالذم يؤدم إلى الضرر بالكثير مف األطراؼ ،كفي ىذا النطاؽ عرؼ مفيكـ حككمة
الشركات انتشا ار كاسعا كاىتماما كبي ار مف قبؿ الحككمات ك المؤسسات كالبنكؾ الدكلية كأسكاؽ
رأس الماؿ باإلضافة إلى الشركات الخاصة ك العمكمية ،كتعد حككمة الشركات مف أىـ المبادئ
الدكلية الخاصة بالقكاعد المنظمة إلدارة الشركات حاليا ،لما ليا مف مبادئ رشيدة تيدؼ إلى

تنظيـ العالقات بيف األطراؼ الفاعمة في الشركات ك تعتمد حككمة الشركات عمى البيئة القانكنية
كالتنظيمية باإلضافة إلى عكامؿ أخرل كأخالقيات األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية.
كتتحدد فعالية حككمة الشركات بمدل تحقيؽ أىداؼ أصحاب المصالح ،كالحد مف الفساد
المالي كاإلدارم باالعتماد عمى المبادئ األخالقية كالثقافية التي تحقؽ اإلصالح في المنظمات

خاصة بالدكؿ النامية كمنيا الجزائر ،كالتي تحتاج إلى مثؿ ىذه المبادئ الرشيدة لتحقيؽ

اإلصالح ،كتعد حككمة الشركات مف أىـ المبادئ الدكلية الخاصة بالقكاعد المنظمة إلدارة
الشركات حاليا ًل ىما لىيىا مف مبادئ رشيدة تيدؼ إلى تنظيـ العالقات بيف األطراؼ الفاعمة في
المنظمات كتعتمد حككمة الشركات عمى البيئة القانكنية كالتنظيمية باإلضافة إلى عكامؿ أخرل
كأخالقيات األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية المرتكزة عمى المبادئ الثقافية السائدة في المجتمع
الذم تعمؿ فيو المنظمة.

 -1اإلطار المفاىيمي لحككمة الشركات :

حككمة الشركات تعتبر مف المفاىيـ الجديدة في أدبيات إدارة األعماؿ كأعقدىا نظ ار لتعدد

األطراؼ الفاعمة فييا مف مساىميف ،عماؿ ،مدراء ،مستيمكيف كغيرىـ مف ذكم المصالح في
المؤسسة .
كثيرة ىي الدراسات التي تناكلت مكضكع حككمة الشركات ،كعمى الرغـ مف كثرة الدراسات

إال أننا في الحقيقة ال نجد تعريؼ مكحد متفؽ عميو بيف كافة االقتصادييف كاإلدارييف كالقانكنييف،
ىذا ما تؤكد عميو مكسكعة ( )Corporate Governance Encyclopediaكذلؾ يرجع
لتداخؿ حككمة الشركات في العديد مف األمكر التنظيمية كاالقتصادية كالمالية كالقانكنية
كاالجتماعية لمشركات كىك األمر الذم يؤثر عمى المجتمع كاالقتصاد ككؿ ،كفيما يمي عرض
ألىـ التعريفات :

مجلة الدراسات االقتصادٌة والمالٌة (جامعة الوادي-العدد الثامن-المجلد األول)
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حككمة الشركات ىي إيجاد كتنظيـ التطبيقات كالممارسات السميمة لمقائميف عمى إدارة
الشركة بما يحافظ عمى حقكؽ حممة األسيـ كحممة السندات كالعماؿ بالشركة كأصحاب المصالح
( )Stakeholdersكغيرىـ ،كذلؾ مف خالؿ تحرم تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية التي تربط
بينيـ باستخداـ األدكات المالية كالمحاسبية السميمة كفقا لمعايير اإلفصاح كالشفافية الكاجبة].[1

كما تعرؼ حككمة الشركات كذلؾ بأنيا تمؾ العالقات بيف إدارة الشركة ،مجمس إدارتيا،

كمساىمييا كمجمكعة األطراؼ األخرل لنشاطاتيا مثؿ العماؿ ،كمبادئيا معركفة كمقبكلة دكليا،
فالمدراء يجب أف يككنكا صػػادقيف كمراقبيف مف طرؼ مجمس إدارة مستقؿ كمحترـ لحقكؽ
المساىميف كاألطراؼ األخرل ذات المصمحة ،كالتسيير يجب أف يتميز بالشفافية مع إعالـ

الجميكر كحماية المصمحة العامة].[2

كتعرؼ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ( )OCDEحككمة الشركات بأنيا تشير إلى
العالقات بيف إدارة الشركة ،مجمس إدارتيا ،مساىمييا ،كباقي أصحاب المصالح ،بحيث تحدد
أيضا ىيكؿ تعييف األىداؼ كالطرؽ كالكسائؿ لبمكغيا مع ضماف متابعة لمنتائج المحققة[.]3

أما نحف فنعالج الحككمة عمى أنيا نظاـ يتـ بكاسطتو تكجيو الشركات كالرقابة عمييا ،بحيث

يتـ تحديد ىيكؿ تكزيع الكاجبات كالمسؤكليات بيف المشاركيف في الشركة مثؿ مجمس اإلدارة
كالمديركف العماؿ كأصحاب المصالح كؿ حسب مدل مساىمتو ،كبالتالي يتـ كضع القكاعد
كاألحكاـ التخاذ الق اررات المتعمقة بشؤكف الشركة ككسب ثقة متعاممييا (عماؿ ،زبائف ،بنكؾ،
المجتمع ،مكردكف  )...لضماف استم ارريتيا كبقائيا مع إمكانية مساءلة اإلدارة عمى أداء الشركة

كاالنتياكات في الحقكؽ تجاه كؿ األطراؼ إف كجدت  ،كتيدؼ حككمة الشركات إلى إعادة
تكازف مستكل النفكذ الذم أصبح يخدـ مصالح المدراء دكف األطراؼ األخرل في الشركة أم
المساىمكف ك العماؿ خاصة.
 -2المبادئ الغربية لحككمة الشركات :

عت مبادئ عف حككمة الشركات مف قبؿ منظمة التعاكف االقتصادم
في أفريؿ سنة  1998يكض ٍ
جنبا إلى جنب
كالتنمية استجابة لدعكة مف إجتماع مجمس المنظمة عمى المستكل الكزارم لمقياـ ن

مع الحككمات القكمية كالمؤسسات الدكلية كالقطاع الخاص كتمت المكافقة عمى ىذه المبادئ عاـ

 ، 1999كلكف ما حدث مف تطكرات منذ عاـ  1999إستدعى إضافة تعديالت ميمة إلى ىذه
المبادئ حيث أخذ بالحسباف التغيرات الحاصمة منذ عاـ  1999فكاف البد مف العمؿ كبسرعة
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كخصكصا بعد مكجة اإلفالس التي
إلصدار التكجييات كاإلرشادات الخاصة بمحاسبة الشركات
ن
إجتاحت الشركات األمريكية ،ككذا أزمة جنكب شرؽ آسيا في  .1997كقد حازت مبادئ حككمة
الشركات عمى اىتماـ مختمؼ الييئات كالتنظيمات ذات الصمة بتطبيؽ الحككمة ،مثؿ :منظمة
التعاكف االقتصادم كالتنمية )  ،( OCDEكبكرصة األكراؽ المالية بنيكيكرؾ ،بنؾ التسكيات
الدكلي ،المنظمة الدكلية لمجاف األكراؽ المالية  ،عالكة عمى إىتماـ الباحثيف كالكتاب ،ككاف أكثر

ىذه المبادئ قبكال كاىتماما ىي المبادئ الصادرة عف منظمة التعاكف عاـ  1999ـ كالتي تـ
إعادة صياغتيا عاـ  2004كمبادئ لجنة بازؿ لحككمة المصارؼ
 -1– 2مبادئ منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية لحككمة الشركات :
أكال :تكافر األسس الالزمة لفاعمية إطار حككمة الشركات

يجب أف يعمؿ ىيكؿ حككمة الشركات عمى رفع مستكل الشفافية ككفاءة األسكاؽ ،كأف يتكافؽ مع
دكر القانكف كيحدد بكضكح تقسيـ المسؤكليات بيف الييئات المختمفة المسؤكلة عف اإلشراؼ
كالرقابة كاإللزاـ بتطبيؽ القانكف.
ثانيا :حقكؽ المساىميف

يجب أف يحمي إطار القكاعد المنظمة لحككمة الشركات ،كيسيؿ ممارسة حقكؽ المساىميف.
أ) تتضمف حقكؽ المساىميف األساسية المبادئ التالية:

 .1األساليب اآلمنة لتسجيؿ الممكية.
 .2نقؿ أك تحكيؿ ممكية األسيـ.
 .3الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالشركة بصفة دكرية كمنتظمة.
 .4المشاركة كالتصكيت في اجتماعات الجمعية العامة لممساىميف.
 .5انتخاب كعزؿ أعضاء مجمس اإلدارة.
 .6المشاركة في أرباح الشركة.

ب) حؽ المساىميف في المشاركة كاعالميـ بشكؿ و
كاؼ عف الق اررات المتعمقة بالتغيرات الجكىرية
في الشركة.

 .1التعديالت في النظاـ األساسي كبنكد التأسيس كغيرىا مف المستندات الحاكمة لمشركة.
 .2الترخيص بإصدار أسيـ زيادة رأس الماؿ.
 .3أم عمميات غير عادية يمكف أف تؤدم إلي بيع الشركة.
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ج) حؽ المساىميف في المشاركة بفاعمية كالتصكيت في إجتماعات الجمعية العامة لممساىميف،
كاعالميـ بالقكاعد ،بما في ذلؾ إجراءات التصكيت ،التي تحكـ اجتماعات الجمعية.
 . 1الحصكؿ عمي معمكمات كافية كفي الكقت المناسب عف مكاف كتاريخ كجدكؿ أعماؿ
إ جتماعات الجمعية العامة ،باإلضافة إلى المعمكمات الكاممة في التكقيت المناسب عف
المكضكعات التي سيتخذ بشأنيا ق اررات في االجتماع.

 .2إتاحة الفرصة لتكجيو األسئمة لمجمس اإلدارة ،بما فييا األسئمة الخاصة بالمراجعة السنكية
الخارجية ،كادراج بنكد جديدة في جدكؿ األعماؿ كاقتراح الحمكؿ المناسبة.
 . 3المشاركة الفعالة لممساىميف في الق اررات األساسية الخاصة بحككمة الشركات ،مثؿ ترشيح

كانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة ،كيجب عمى المساىميف إعالف رؤيتيـ بشأف سياسة مكافآت
أعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف.

 .4حؽ المساىميف في التصكيت بالحضكر شخصيان أك غيابيا مع مراعاة المساكاة في تأثير
التصكيت بالحضكر الشخصي أك الغيابي.

د) كجكب اإلفصاح عف ىيكؿ رأس الماؿ كالترتيبات التي تمكف بعض المساىميف مف الحصكؿ

عمى قدر مف التحكـ الذم يؤثر عمى سياسة الشركة بما ال يتناسب مع نسبة مساىمتيـ.
ق) الكفاءة كالشفافية في قياـ السكؽ بكظائفو في الرقابة عمي الشركات.
 .1القكاعد كاإلجراءات التي تغطي عمميات اإلستحكاذ كالصفقات غير العادية مثؿ اإلندماج كبيع
أصكؿ الشركة يجب أف تككف كاضحة كمعمنة كأسعارىا تتصؼ بالشفافية كالشركط العادلة.

 .2عدـ إستخداـ كسائؿ مضادة لعمميات اإلستحكاذ بغرض حماية اإلدارة مف المساءلة.

ك) يجب عمى جميع المساىميف بما في ذلؾ المستثمر المؤسسي ممارسة حقكؽ الممكية الخاصة
بيـ.
 .1يجب عمى المستثمر المؤسسي الذم يعمؿ في المجاالت المالية أك االئتمانية أف يفصح عف
جميع السياسات المتعمقة بحككمة الشركات كالتصكيت فيما يخص استثماراتو ،بما في ذلؾ

اإلجراءات الخاصة باستخداـ حقكقو في التصكيت.
 .2يجب عمى المستثمر المؤسسي الذم يعمؿ في المجاالت المالية أك االئتمانية أف يفصح عف
أسمكبو في التعامؿ مع تضارب المصالح الذم قد يؤثر عمى ممارسة الحقكؽ الرئيسية لمممكية
الخاصة بإستثماراتو.
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ز) يجب أف تتكفر لجميع المساىميف بما في ذلؾ المستثمر المؤسسي الفرصة لتبادؿ
اإلستشارات في المكضكعات المتعمقة بحقكؽ ممكيتيـ المنصكص عمييا بالمبادئ التي تتناكؿ
اإلستثناءات لمنع سكء االستغالؿ.
ثالثا :المعاممة العادلة لممساىميف

يجب أف تتضمف قكاعد حككمة الشركات المساكاة في معاممة المساىميف مف ذات الفئة ،بما في

ذلؾ األقمية كاألجانب مف المساىميف كما يجب أف يحصؿ المساىميف عمى تعكيضات كافية في

حالة إنتياؾ حقكقيـ.

أ) يجب معاممة جميع المساىميف مف نفس الفئة بالتساكم.
 . 1تكفير حقكؽ التصكيت المتساكية لحممة األسيـ داخؿ كؿ فئة ،كليـ الحؽ في الحصكؿ عمي
معمكمات عف حقكؽ التصكيت المرتبطة بكافة فئات األسيـ قبؿ شراء األسيـ ،يجب أف تخضع

التغيرات في حقكؽ التصكيت كالتي تؤثر سمبان عمى بعض فئات المساىميف لمكافقتيـ.

 . 2حماية حقكؽ األقمية مف المساىميف مف الممارسات االستغاللية مف جانب أك لمصمحة
المساىميف المسيطريف سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة مع تكفير كسائؿ تعكيضية فعالة.
 .3حؽ التصكيت مف جانب أمناء الحفظ أك المالؾ المسجؿ باإلتفاؽ مع المالؾ المستفيد.
 .4إزالة المعكقات الخاصة بالتصكيت عبر الحدكد.

 .5يجب أف تسمح اإلجراءات المتبعة لعقد إجتماعات الجمعيات العامة لممساىميف بالمعاممة
المتساكية لكؿ المساىميف .كعمى الشركة أف تتجنب الصعكبات كارتفاع تكاليؼ التصكيت
لممساىميف.
ب) يجب حظر اإلتجار أك التداكؿ لحساب المطمعيف عمى المعمكمات الداخمية.

ج) يجب عمى أعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف اإلفصاح عف تعامالتيـ الخاصة بالصفقات أك
األمكر التي ليا تأثير عمي الشركة سكاء بأسمكب مباشر أك غير مباشر أك نيابة عف أطراؼ

أخرل.
رابعا :دكر األطراؼ ذات المصمحة أك الصمة بالنسبة لمقكاعد المنظمة لحككمة الشركات

يجب أف يقر اإلطار الخاص بالقكاعد المنظمة لحككمة الشركات بحقكؽ أصحاب المصالح كما
ىي محددة في القانكف ،كيشجع التعاكف الفعاؿ بيف الشركات كأصحاب المصالح بالشركة لخمؽ

الكظائؼ كتكفير اإلستم اررية لمشركات السميمة ماليا.
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أ) يجب أف يؤكد إطار القكاعد المنظمة لحككمة الشركات عمى ضركرة إحتراـ حقكؽ أصحاب
المصالح التي يحمييا القانكف.
ب) يجب إتاحة الفرصة ألصحاب المصالح لمحصكؿ عمى تعكيض مناسب عف انتياؾ حقكقيـ.
ج) يجب العمؿ عمى تطكير آليات مشاركة العامميف في تحسيف األداء.

د) تكفير المعمكمات كفرص النفاذ ليا ألصحاب ذكم المصالح بأسمكب دكرم كفي التكقيت

المناسب.
ق) يجب ال سماح لذكم المصالح ،بما فييـ العامميف مف األفراد كالجيات التي تمثميـ ،باإلتصاؿ
بحرية بمجمس اإلدارة لمتعبير عف مخاكفيـ تجاه التصرفات غير قانكنية كالمنافية ألخالقيات

المينة ،بما ال يؤدم إلى المساس بحقكقيـ.

ك) يجب أف يزكد إطار القكاعد المنظمة لحككمة الشركات بييكؿ فعاؿ ككؼء لمحماية مف
اإلعسار كالتطبيؽ الفعاؿ لحقكؽ الدائنيف.
خامسا :اإلفصاح كالشفافية

يجب أف يؤكد إطار القكاعد المنظمة لحككمة الشركات عمى اإلفصاح السريع كالدقيؽ لكافة
البيانات المتعمقة باألمكر المادية لمشركة ،بما في ذلؾ المكقؼ المالي ،األداء ،الممكية كالرقابة

عمى الشركة.

أ) يجب أال يقتصر اإلفصاح عمى المعمكمات الجكىرية كانما يشمؿ أيضا ما يمي:
 .1النتائج المالية كالتشغيمية لمشركة.
 .2أىداؼ الشركة.
 .3ممكية أسيـ األغمبية كحقكؽ التصكيت.

 .4مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف كالمعمكمات الخاصة بمؤىالتيـ ككيفية
إختيارىـ كعالقتيـ بالمديريف اآلخريف كمدل إستقالليـ.
 .5معامالت األطراؼ ذكم العالقة.
 .6عناصر المخاطر الجكىرية المتكقعة.

 .7األمكر الجكىرية المتعمقة بالعامميف كغيرىـ مف ذكم الشأف كالمصالح.
 .8ىياكؿ كسياسات قكاعد حككمة الشركات كمضمكف قانكف حككمة الشركات كأسمكب تنفيذه.
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ب) يجب إعداد المعمكمات المحاسبية كاإلفصاح عنيا طبقان لمعايير المحاسبة كالمراجعة المالية

كغير المالية.

ج) يجب إجراء المراجعة السنكية لحسابات الشركة بكاسطة مراجع مستقؿ كمؤىؿ كذلؾ بيدؼ
تقديـ ضماف خارجي كمكضكعي لممجمس كالمساىميف يفيد أف القكائـ المالية تمثؿ بالفعؿ المركز

المالي لمشركة كأدائيا في جميع المجاالت اليامة.

د) يجب أف يقدـ مراجعي الحسابات الخارجييف تقاريرىـ لممساىميف كعمييـ بذؿ العناية المينية
الحريصة عند القياـ بالمراجعة.
ق) يجب تكفير قنكات لبث المعمكمات تسمح بحصكؿ المستخدميف عمي معمكمات كافية كفي

التكقيت المناسب كبتكمفة إقتصادية كبطريقة تتسـ بالعدالة.

ك) يجب أف يزكد إطار حككمة الشركات بمنيج فعاؿ يتناكؿ التحميؿ ،كيدعـ تكصيات المحمؿ،
كالكسطاء ،كشركات التصنيؼ ،كغيرىا مف األطراؼ التي تؤثر عمى الق اررات التي يتخذىا
المستثمريف كالتي تخمك مف تعارض المصالح الذم قد يؤثر عمى نزاىة التحميؿ أك تكصيات

المحمؿ.

سادسا :مسؤكليات مجمس اإلدارة

يجب أف يؤكد إطار قكاعد حككمة الشركات عمى إستراتيجية رئاسة الشركة ،كالرقابة الفعالة
لمجمس اإلدارة عمى إدارة الشركة ،كمسؤكلية مجمس اإلدارة أماـ الشركة كالمساىميف.

أ) يجب عمى أعضاء مجمس اإلدارة العمؿ عمي أساس عناية الرجؿ الحريص لما فيو صالح
الشركة كالمساىميف.
ب) يجب عمى مجمس اإلدارة ،في حالة ما إذا أثرت ق ارراتو عمى مجمكعة مف المساىميف أف
يعامؿ معاممة متساكية لكؿ فئة مف فئات المساىميف.

ج) يجب أف يضمف مجمس اإلدارة االلتزاـ بالقانكف مع الحرص عمي مصالح األطراؼ ذات
المصمحة.
د) يجب عمى مجمس اإلدارة القياـ ببعض المياـ الرئيسية ،بما في ذلؾ:

 .1كضع إستراتيجية الشركة ،سياسة الخطر ،الميزانيات ،خطط العمؿ ،تحديد أىداؼ األداء،
مراقبة التنفيذ كاألداء ،النفقات الرأسمالية ،اإلستحكاذات ،كتصفية االستثمارات.
 .2متابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقكاعد حككمة الشركات كاجراء التعديالت عند الحاجة.
مجلة الدراسات االقتصادٌة والمالٌة (جامعة الوادي-العدد الثامن-المجلد األول)
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 .3إختيار كمكافأة كمتابعة كاحالؿ كبار المديريف عند الضركرة.
 .4اإلفصاح عف مكافآت المديريف كأعضاء مجمس اإلدارة ،لتحقيؽ مصالح الشركة كالمساىميف
طكيمة األجؿ.
 .5تكافر نظاـ رسمي يتصؼ بالشفافية لعمميات ترشيح كانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة.

 .6الرقابة عمي حاالت تعارض المصالح الخاصة بالمديريف كأعضاء مجمس اإلدارة كالمساىميف
بما في ذلؾ سكء إستخداـ أصكؿ الشركة كاحكاـ السيطرة في بعض العمميات المتعمقة بيا.
 . 7التأكد مف سالمة التقارير كالنظـ المحاسبية كالمالية لمشركة بما في ذلؾ نظاـ المراجعة
المالي المستقؿ كالرقابة الداخمية ،خاصة أنظمة إدارة الخطر كالرقابة المالية كالتشغيمية ،كاإللتزاـ

بتطبيؽ القانكف.

 .8اإلشراؼ عمي عممية اإلفصاح ككسائؿ االتصاؿ.
ق ) يجب أف يتمكف مجمس اإلدارة مف الحكـ بمكضكعية عمى شؤكف الشركة مستقال عف
اإلدارة:

 .1تكميؼ عدد و
كاؼ مف أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذييف يتكافر فييـ القدرة عمى الحكـ
المكضكعي عمى مياـ قد يحدث فييا حاالت تعارض المصالح المحتممة (مثؿ التقارير المالية –
التعيينات – كمكافآت التنفيذييف كأعضاء مجمس اإلدارة).
 .2يجب عمى مجمس اإلدارة أف يقكـ بالتحديد الدقيؽ كاإلفصاح عف اليدؼ كالتشكيؿ كاج ارءات
العمؿ الخاصة بمجاف مجمس اإلدارة عند تأسيسيا.
 .3عمى أعضاء مجمس اإلدارة تكريس كقت و
كاؼ لممارسة مسؤكلياتيـ.
ك) يجب أف يتكافر ألعضاء مجمس اإلدارة سيكلة النفاذ إلي المعمكمات المناسبة الدقيقة كفي
التكقيت المناسب حتى يتسنى ليـ القياـ بمسؤكلياتيـ عمى أكمؿ كجو.

 -2– 2مبادئ لجنة بازؿ لحككمة المصارؼ:

أصدرت لجنة بازؿ تقرير عف تعزيز الحككمة فى المصارؼ عاـ  1999ثـ أصدرت نسخة

معدلة منو عاـ  2005كفي فيفرم  2006أصدرت نسخة محدثة بعنكاف " Enhancing
 " corporate governance for banking organizationيتضمف مبادئ الحككمة في
المصارؼ كتتمثؿ في .]4[ :
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المبدأ األكؿ  :يجب أف يككف أعضاء مجمس اإلدارة مؤىميف تماما لمراكزىـ كأف يككنكا عمى

دراية تامة كبالحككمة كبالقدرة عمى إدارة العمؿ بالبنؾ ،كيككف أعضاء مجمس اإلدارة مسؤكليف
بشكؿ تاـ عف أداء البنؾ كسالمة مكقفة المالي كعف صياغة إستراتيجية العمؿ بالبنؾ كسياسة
المخاطر كتجنب تضارب المصالح كأف يبتعدكا بأنفسيـ عف اتخاذ الق اررات عندما يككف ىناؾ
تعارض في المصالح يجعميـ غير قادريف عمى أداء كاجبيـ عمى أكمؿ كجو تجاه البنؾ ،كأف
يقكمكا بإعادة ىيكمة لممجمس كيتضمف ذلؾ عدد األعضاء مما يشجع عمى زيادة الكفاءة،

كتتضمف كاجبات المجمس إختيار كمراقبة كتعييف المديريف التنفيذييف بما يضمف تكافر الكفاءات
القادرة عمى إدارة البنؾ كأف يككف أعضاء المجمس عمى دراية كافية بمبادئ كأسس األنشطة
المالية لمبنؾ التي يجب إتباعيا كبالبيئة التشريعية ،كيقكـ مجمس اإلدارة بتشكيؿ لجاف لمساعدتو
كمنيا لجنة تنفيذية كلجنة مراجعة داخمية كتقكـ لجنة المراجعة بالتعاكف مع مراقبي الحسابات

كتراجع كتتسمـ تقاريرىـ كأف تأخذ الق اررات التصحيحية في الكقت المناسب لتحديد أكجو الضعؼ
في الرقابة كعدـ التكافؽ مع السياسات كالقكانيف كالنظـ ،كما يشكؿ مجمس اإلدارة لجنة إدارة
المخاطر كتضع المبادئ لادارة العميا بشأف إدارة مخاطر اإلئتماف ،السكؽ ،السيكلة ،التشغيؿ،
السمعة كغير ذلؾ مف المخاطر ،كلجنة األجكر التي تضع نظـ األجكر كمبادئ تعييف اإلدارة
التنفيذية كالمسؤكليف بالبنؾ بما يتماشى مع أىداؼ كاستراتيجية البنؾ .

المبدأ الثاني  :يجب أف يكافؽ كيراقب مجمس اإلدارة األىداؼ اإلستراتيجية لمبنؾ كقيـ كمعايير
العمؿ أخذا في االعتبار مصالح حممة األسيـ كالمكدعيف كأف تككف ىذه القيـ سارية في البنؾ،

كيجب أف يتأكد مجمس اإلدارة مف أف اإلدارة التنفيذية تطبؽ السياسات اإلستراتيجية لمبنؾ كتمنع
األنشطة كالعالقات كالمكاقؼ التي تضعؼ الحككمة كأىميا تعارض المصالح مثؿ اإلقراض
لمعامميف أك المديريف أك حممة األسيـ ممف ليـ السيطرة أك األغمبية أك إعطاء مزايا تفصيمية
ألشخاص ذات الصمة ،كيجب عمى مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا تكفير الحماية المالئمة لمعامميف

الذيف يعدكا تقارير عف ممارسات غير قانكنية أك غير أخالقية مف أم إجراءات تأديبية مباشرة أك

غير مباشرة .
المبدأ الثالث  :يجب عمى مجمس اإلدارة أف يضع حدكدا كاضحة لممسؤكليات كالمحاسبة في

البنؾ ألنفسيـ كلادارة العميا كالمديريف كلمعامميف كأف يضع ىيكؿ إدارم يشجع عمى المحاسبة

كيحدد المسؤكليات .
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المبدأ الرابع :يجب أف يتأكد مجمس اإلدارة مف كجكد مبادئ كمفاىيـ لادارة التنفيذية تتكافؽ مع

سياسة المجمس كأف يمتمؾ المسؤكلكف بالبنؾ الميارات الضركرية إلدارة أعماؿ البنؾ كأف تتـ
أنشطة البنؾ كفقا لمسياسات كالنظـ التي كضعيا مجمس اإلدارة كفقا لنظاـ فعاؿ لمرقابة الداخمية.
المبدأ الخامس  :يجب عمى مجمس اإلدارة أف يقر بإستقالؿ مراقبي الحسابات كبكظائؼ الرقابة
الداخمية (كيشمؿ ذلؾ كظائؼ التطابؽ كاإللتزاـ كالقانكنية ) بإعتبارىا جكىرية لحككمة المصارؼ

كبغرض تحقيؽ عدد مف كظائؼ الرقابة بغرض إختبار كتأكيد المعمكمات التي يتـ الحصكؿ
عمييا مف اإلدارة عف عمميات كأداء البنؾ ،كاإلدارة العميا لمبنؾ يجب أف تقر بأىمية كظائؼ
المراجعة كالرقابة الفعالة الداخمية كالخارجية لسالمة البنؾ في اآلجؿ الطكيؿ .

كيجب عمى مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا لمبنؾ التحقؽ مف أف القكائـ المالية تمثؿ المكقؼ المالي
لمبنؾ في جميع جكانبو كذلؾ مف خالؿ التأكد مف أف مراقبي الحسابات الخارجييف يمارسكا
عمميـ بالتكافؽ مع المعايير المطبقة كأف يشارككا في عمميات الرقابة الداخمية بالبنؾ المرتبطة
باإلفصاح في القكائـ المالية ،كمف المالئـ أف تقكـ لجنة المراجعة الداخمية بكتابة التقارير مباشرة
إلى مجمس اإلدارة .

المبدأ السادس  :يجب أف يتأكد مجمس اإلدارة مف أف سياسات األجكر كالمكافآت تتناسب مع

ثقافة كأىداؼ كاستراتيجية البنؾ في اآلجؿ الطكيؿ كأف ترتبط حكافز اإلدارة العميا كالمديريف
التنفيذييف بأىداؼ البنؾ في اآلجؿ الطكيؿ.
المبدأ السابع  :تعد الشفافية ضركرية لمحككمة الفعالة كالسميمة ،كتبعا لدليؿ لجنة بازؿ عف

الشفافية في البنكؾ فإنو مف الصعب لممساىميف كأصحاب المصالح كالمشاركيف اآلخريف في

السكؽ أف يراقبكا بشكؿ صحيح كفعاؿ أداء إدارة البنؾ في ظؿ نقص الشفافية ،كىذا يحدث إذا لـ
يحصؿ المساىمكف كأصحاب المصالح عمى معمكمات كافية عف ىيكؿ ممكية البنؾ كأىدافو،
كيعد اإلفصاح العاـ المالئـ ضركريا كخاصة لمبنكؾ المسجمة في البكرصة لتحقيؽ اإلنضباط في
السكؽ ،كيككف اإلفصاح في الكقت المناسب كالدقيؽ مف خالؿ مكقع البنؾ عمى اإلنترنت كفي
التقارير الدكرية كالسنكية ،كيككف متالئما مع حجـ كتعقيد ىيكؿ الممكية كحجـ تعرض البنؾ
لممخاطر أك عما إذا كاف البنؾ مسجال في البكرصة ،كمف ضمف المعمكمات التي يجب
اإلفصاح عنيا المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية ،التعرض لممخاطر ،كالمكضكعات المرتبطة
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بالمراجعة الداخمية كبالحككمة في البنؾ كمنيا ىيكؿ كمؤىالت أعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف
كالمجاف كىيكؿ الحكافز كسياسات األجكر لمعامميف كالمديريف .
المبدأ الثامف  :يجب أف يتفيـ أعضاء المجمس كاإلدارة العميا ىيكؿ عمميات البنؾ كالبيئة

التشريعية التي يعمؿ مف خالليا كيمكف أف يتعرض البنؾ لمخاطر قانكنية بشكؿ غير مباشر
عندما يقكـ بخدمات نيابة عف عمالئو الذيف يستغمكف خدمات كأنشطة التي يكفرىا البنؾ لممارسة
أنشطة غير شرعية مما يعرض سمعة البنؾ لمخطر.
 -3القيـ اإلسالمية الداعمة لحككمة الشركات :
 -1– 3مفيكـ القيـ اإلسالمية:

القيمة ىي صفة في شئ تجعمو مكضع تقدير كاحتراـ أم أف ىذه الصفة تجعؿ ذلؾ الشيء

اء كانت الرغبة عند شخص كاحد  ،أك عند مجمكعة مف األشخاص،
مطمكبا كمر ن
ن
غكبا فيو  ،سك ن
العمماء قيمة عظيمة ،كلمشجاعة
كمثاؿ ذلؾ إف لمنسب عند األشراؼ قيمة عالية ،كلمحكمة عند ه

عند األمراء كالممكؾ قيمة مرغكبة ،كنحك ذلؾ [ .]5كتستمد القيـ أىميتيا لما ليا مف خصائص

نفسية كاجتماعية فيي حالة مكتسبة يتعمميا اإلنساف مف عقيدتو الدينية كبيئتو اإلجتماعية
كفطرتو اإلنسانية .كبصفة عامة يمكف القكؿ بأف القيـ اإلسالمية تنبع مف عدة مصادر ىي :
 -1القرآف الكريـ  :يمكف القكؿ أف القرآف ىك المصدر األساسي لمقيـ اإلسالمية.

 -2السنة  :كىي ما صدر عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مما يتصؿ ببياف الشريعة فيك شرع
متبع  ،كبالتالي يككف قيمة متبعة ،كالسنة النبكية تعني في المغة الطريقة أك السيرة ،أما مف
الناحية الشرعية فتعني قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،أك فعمو أك تقريره ،فالسنة تبيف ما كرد
في القرآف مف أحكاـ ع امة أك لتبيف ما لـ يرد بو نص في القرآف كيأخذ بالسنة إمتثاال لقكلو
كؿ كلً ًذم ا ٍلقيربى كا ٍليتىامى كا ٍلمس ً
ً
تعالى َّ {:ما أىفىاء المَّوي ىعمىى رسكلً ًو ًم ٍف أ ٍ ً
ًَّ ً ً
اك ً
يف
ٍى ى ى ى ى ى ى
ىي
ىىؿ ا ٍلقيىرل ىفممو ىكل َّمر يس ى
ً
ً
السبً ً
الر يسك يؿ فى يخ يذكهي ىك ىما ىنيىا يك ٍـ ىع ٍنوي فىانتىييكا
ىك ٍاب ًف َّ
ىغنىياء من يك ٍـ ىك ىما آتىا يك يـ َّ
كف يدكلىةن ىب ٍي ىف األ ٍ
يؿ ىك ٍي ال ىي يك ى
يد ا ٍل ًعقى ً
اب } [الحشر ، ]7 :كبالتالي يجب إتباع أكامر كنكاىي الرسكؿ صمى
ىكاتَّقيكا المَّوى إً َّف المَّوى ىش ًد ي
اهلل عميو كسمـ.

 -3اإلجماع  :إذا ثبت اإلجماع حكؿ حادثة بذاتيا فإنيا تندرج ضمف السمـ القيمي الحاكـ
لمجماعة المسممة كألفرادىا .
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 -4العرؼ  :مف مصادر القيـ ،فإنو يجب أف ندرؾ أف العرؼ ال يستقؿ بذاتو كمصدر ،كانما
يرجع إلى أدلة التشريع المعتبرة ،فالبد أف تستند األعراؼ إلى نص أك إجماع أك قياس أك
استحساف كمف ثـ تعتبر قيمة لممجتمع اإلسالمي .
كىناؾ مصادر أخرل لمقيـ كنذكر منيا ما كرد إلينا مف مأثكرات كخطب كأشعار كقصص فيذه

تعرض عمى المصادر الثالثة فإف كافقتيا قبمناىا كاف كجد التعارض فال نقبميا في سمسمة القيـ
التربكية ،ككذلؾ طبيعة المجتمع كأىدافو فمكؿ مجتمع إتجاىاتو كأىدافو لذا فطبيعة المجتمع
كأىدافو منطمؽ أساسي لصياغة القيـ كتشكيميا ،باإلضافة إلى دكر كسائؿ اإلعالـ سكاء
المسمكعة أك المقركءة أك المرئية.
 -2– 3القيـ اإلسالمية كتفعيؿ حككمة الشركات:

مف الجدير بالذكر بأنو ال يكفي أف تتـ صياغة نظاـ متقف كقكاعد شاممة لمحككمة ،كانما

الميـ أف تتـ ممارسة ىذا النظاـ بشكؿ فعاؿ ،كقد أظيرت األزمة المالية كاالقتصادية العالمية
األخيرة غياب الحككمة حتى في الدكؿ المتقدمة كممارسة عمى الرغـ مف كجكد أنظمة متكاممة
كقكاعد شاممة ،فقد برىنت تمؾ األزمات عمى كجكد تقصير كبير في ممارسة الحككمة كضعؼ
اإلمتثاؿ ألحكاميا كغياب المعايير األخالقية في سمكؾ اإلدارة ،كما أف جكىر نظاـ الحككمة ىك
التكفيؽ بيف أصحاب المصالح المتعارضة ،كالتعارض المقصكد ىنا ىك أف يككف لدل أحد
األطراؼ مصمحة خاصة تتعارض مع المصمحة العامة ،أم غمبة المصمحة الخاصة عمى

حساب المصمحة العامة يعتبر إثما ،بحيث إذا انتفت تمؾ الغمبة كزاؿ التعارض ال تككف
المصمحة الخاصة مؤثمة ،كتظير أسس كمعالـ نظاـ الحككمة في الحضارة العربية اإلسالمية
مف خالؿ األسس التي يقكـ عمييا اإلقتصاد بصفة عامة كالشركات بصفة خاصة كفقان لمشريعة
اإلسالمية السمحاء ،كمف التطبيقات العممية لنظاـ الحككمة في الحضارة اإلسالمية كأسمكب
لادارة الرشيدة ،تمؾ القصة الشييرة لمخميفة العادؿ عمر بف عبد العزيز عندما التقى رسكالن مف

أحد كالتو ،كأكقد شمعة مف ماؿ المسمميف عندما تحدث باألمكر العامة ،ثـ أطفأ تمؾ الشمعة،

كأكقد شمعة أخرل مف مالو الخاص عندما تحدث مع ذلؾ الرسكؿ عف شؤكنو الخاصة.

كمف المعمكـ أف الشركات تتعامؿ مع محيطيا بعالقات كعقكد ،كقد ألزمت الشريعة اإلسالمية كؿ

طرؼ بتقديـ البيانات الكافية بما يسبغ عمى محؿ التعاقد شفافية كاممة كما في قكلو تعالى:
{كأ ٍىكفيكا ا ٍل ىكٍي ىؿ إً ىذا ًك ٍمتي ٍـ كًزينكٍا بًا ٍلًق ٍسطى ً
ىح ىس يف تىأ ًٍكيالن } [اإلسراء .]35 :حيث
اس ا ٍل يم ٍستىًق ًيـ ىذلً ى
ؾ ىخ ٍيهر ىكأ ٍ
ى
ى
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يجب أف تقكـ العقكد عمى أسس العدالة كالمسؤكلية كالمساءلة كالشفافية ،فالعدالة تعتبر مف أىـ
األسس التي تقكـ عمييا العقكد في الشريعة اإلسالمية ،كىذا ما نجده في العديد مف آيات القرآف
الكريـ منيا { :إً َّف المَّوى ىيأٍم ير بًا ٍل ىع ٍد ًؿ ك ً
اإل ٍح ىس ً
اف ىكًايتىاء ًذم ا ٍلقي ٍرىبى ىكىي ٍنيىى ىع ًف ا ٍلفى ٍح ىشاء ىكا ٍل يمن ىك ًر
ي
ى
ً
َّ
َّ
ً
كنكٍا
ك
ا
ك
ن
آم
يف
ذ
ال
ا
ُّي
ىي
أ
ا
ي
{
:
أيضا
تعالى
قكلو
ك
،
.
]
90
:
النحؿ
[
.
}
كف
ى ىي ٍ ي ي
ىكا ٍلىب ٍغ ًي ىيعظي يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تى ىذ َّك ير ى
ى ى
ً
ً
ًَّ ً
ً ً
ً
ير فىالمَّوي أ ٍىكلىى
يف ًإف ىي يك ٍف ىغنًيِّا أ ٍىك فىًق نا
يف بًا ٍلق ٍسط يشيى ىداء لمو ىكلى ٍك ىعمىى أىنفيس يك ٍـ أ ًىك ا ٍل ىكال ىد ٍي ًف ىكاألى ٍق ىربً ى
قى َّكام ى
َّ
ً
ير }[ .النساء:
كف ىخبً نا
بً ًي ىما فىالى تىتَّبً يعكٍا ا ٍليى ىكل أىف تى ٍعدليكٍا ىكًاف تىٍم يككٍا أ ٍىك تي ٍع ًر ي
اف بً ىما تى ٍع ىممي ى
ضكٍا فىًإ َّف الموى ىك ى
 . ]135كما تشترط القكاعد الشرعية تحديد المسؤكلية المقررة عمى كؿ فريؽ بدقة ،كالحث عمى
أدائيا بكؿ صدؽ كأمانة ،بحيث تتـ مساءلة كؿ فريؽ عف أداء إلتزاماتو كمدل الكفاء بيا،

كمحاسبة كؿ مف يخؿ باألداء بإلتزاماتو بالجزاء سكاء اإلدارم أك القضائي ،كبالجزاء مف اهلل عز

ً
ٍم يريك ٍـ أىف تي ُّ
ؤدكٍا
كجؿ ،فالقيـ اإلسالمية تتسـ بالعدؿ المطمؽ مصداقا لقكلو تعالى { إ َّف المٌوى ىيأ ي
ً
ًً ً
األىم ىان ً
الن ً
ىىمًيىا ىكًا ىذا ىح ىك ٍمتيـ ىب ٍي ىف َّ
اف
ات إًلىى أ ٍ
اس أىف تى ٍح يك يمكٍا بًا ٍل ىع ٍد ًؿ إً َّف المٌوى نع َّما ىيعظي يكـ بًو إً َّف المٌوى ىك ى
ى
صيرا} [النساء ،]58 :ككذلؾ قكلو تعالى { كًا ىذا يق ٍمتيـ فى ٍ ً
ً
ً
اف ىذا قي ٍرىبى } [األنعاـ:
اعدليكا ىكلى ٍك ىك ى
ىسم ن
ٍ
يعا ىب ن
ى
 ،]152كلذلؾ قاؿ ابف تيمية“ :إف اهلل يقيـ الدكلة العادلة كاف كانت كافرة ،كال يقيـ الظالمة كاف
كانت مسممة ،كيقاؿ :الدنيا تدكـ مع العدؿ كالكفر كال تدكـ مع الظمـ كاإلسالـ”]6[ .
كيقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ“ :إنما أىمؾ الذيف قبمكـ ،أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ
ترككه ،كاذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد ،كأيـ اهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدىا”]7[ .

ً
ؾ
يما آتىا ى
كما أف القيـ اإلسالمية تدعك إلى الكسطية كتديف الفساد مصداقا لقكلو تعالى  { :ىك ٍابتى ًغ ف ى
الدار ٍاآل ًخرةى كىال تىنس ىن ً
َّ
ؾ ًم ىف ُّ
اد ًفي
ىح ىس ىف المَّوي إًلىٍي ى
ص ىيب ى
ؾ ىكىال تىٍب ًغ ا ٍلفى ىس ى
ىح ًسف ىك ىما أ ٍ
الد ٍنىيا ىكأ ٍ
ى
الموي َّ ى
ى ى
ًً
ٍاأل ٍىر ً
ض إً َّف المَّوى ىال يي ًح ُّ
يف }[ .القصص.]77 :
ب ا ٍل يم ٍفسد ى

كالمستيمؾ بإعتباره جزءا ىاما مف أصحاب المصالح ،قد عالجت قضيتو الشريعة اإلسالمية
لحمايتو مف بعض الممارسات كاإلحتكار نجد الحديث النبكم  :فعف عمر بف الخطاب رضي اهلل
عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  " :الجالب مرزكؽ ،كالمحتكر ممعكف " كانما أراد
بالجالب الذم يشترم الطعاـ لمبيع فيجمبو إلى بمده فيبيعو فيك مرزكؽ ،ألف الناس ينتفعكف بو
فينالو بركة دعاء المسمميف ،كالمحتكر الممعكف ىك الذم يشترم الطعاـ لممنع كيضر بالناس]8[ .
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كما حثت الشريعة اإلسالمية عمى األمانة في التجارة ككصمت عند المسمميف حدا حتى قاؿ عمر
يتجرف في أسكاقنا]9[ .
بف الخطاب رضي المَّو تعالى عنو :مف لـ يتفقو في الديف فال
ٌ
كحث اإلسالـ كذلؾ عمى العمؿ حيث سئؿ النبي صمى المَّو عميو كسمـ عف أطيب الكسب قاؿ
"عمؿ الرجؿ بيده ككؿ بيع مبركر الذم ال شبية فيو كال خيانة"  ،أما عف حقكؽ العامؿ فقد كرد
ذكرىا في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ  " :أعطكا األجير حقو قبؿ أف يجؼ عرقو ".

كقد حذرت الشريعة اإلسالمية عف كؿ صكر الغش كالخداع ،كمف صكر الغش التي شاع

ُّ
الغش في النشاط االقتصادم ،ككتماف العيب كعدـ
ظيكرىا ،كتتنافى مع مكارـ األخالؽ نذكر
إظياره ،كيدخؿ في الغش نقصاف الكيؿ كالميزاف ،كقد َّ
حذر اإلسالـ مف ذلؾ كأمر بالكفاء بالكيؿ

ً
ؼ ىن ٍف نسا إًالَّ يك ٍس ىعيىا} [األنعاـ:
اف بًا ٍلًق ٍس ًط الى ين ىكمِّ ي
{كأ ٍىكفيكا ا ٍل ىكٍي ىؿ ىكا ٍلم ىيز ى
كالميزاف بالعدؿ ،فقاؿ تعالى :ى
 ،]152كما تكعَّد اهلل سبحانو كتعالى بالكيؿ لكؿ ىمف يطفِّؼ أك ينقص في المكياؿ كالميزاف إذا
ًَّ
باع ،كيزيد إذا اشترل؛ فقاؿ تعالى{ :كٍي هؿ لً ٍمم ى ً
الن ً
يف إً ىذا ا ٍكتىاليكا ىعمىى َّ
كف *
اس ىي ٍستى ٍكفي ى
يف * الذ ى
طفِّف ى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
و
و
َّ
َّ
ُّ
اس
الن
كـ
ق
ي
ـ
ك
ي
*
يـ
ظ
ع
ـ
ك
ي
ل
*
كف
ث
ك
ع
ب
م
ـ
ي
ىن
أ
ؾ
ئ
ل
يك
أ
ف
ظ
كى ٍـ أ ٍىك ىكىزين ي
ىكًا ىذا ىكالي ي
ىٍ ى
كف * أىالى ىي ي ى ى ي ٍ ى ٍ ي ي ى
كى ٍـ يي ٍخس ير ى
ي
ىٍ ى ىي ي
ً
لً ىر ِّ
يف} [المطففيف.]6 -1 :
ب ا ٍل ىعالىم ى
ً
كقاؿ سبحانو كتعالى أيضا {:أىكفيكا ال ىكٍي ىؿ كالى تى يك ي ً
يف * كًزينكا بًا ٍلًق ٍسطى ً
الم ٍستىًق ًيـ *
اس ي
كنكا م ىف ي
ٍ
الم ٍخس ًر ى ى
ى
ً
ً
ً
اء يى ٍـ كالى تى ٍعثى ٍكا في األ ٍىر ً
ىكالى تىٍب ىخ يسكا َّ
يف} [الشعراء.]183 - 181 :
ض يم ٍفسد ى
الن ى
اس أى ٍشىي ى ى
كمف سنة اهلل تعالى مباركة األمكاؿ بالتجارة الحالؿ ،كالصدؽ في البيع كالشراء ،ككذلؾ تحريـ
الربا لما ليا مف آثار سمبية ،كألنيا أساسا ال تحتكم عمى مخاطر اإلستثمار أم دكف مشاركة

صاحب الماؿ في العممية اإلنتاجية كيريد أرباحا مضمكنة ،كقد حرـ اهلل الربا في عدة آيات نذكر
الربا كيربًي الص ى ً
{ك ىما آىتىٍيتي ٍـ
{ي ٍم ىح ي
منيا قكلو تعالى  :ى
ؽ اهللي ِّ ى ى ي ٍ
َّدقىات} [البقرة ]276 :كفي قكلو سبحانو ى
ًم ٍف ًرنبا لًىيريبك ًفي أىمك ً
الن ً
اؿ َّ
ؾ يى يـ
كف ىك ٍجوى اهلل فىأيكلىئً ى
اس فى ىال ىي ٍريبك ًع ٍن ىد اهلل ىك ىما آىتىٍيتي ٍـ ًم ٍف ىزىك واة تيًر ي
يد ى
ٍى
ٍى
الم ٍ ً
[الركـ .]39 :أم أف الربا يزيد الماؿ في الظاىر فتيفكا النفكس إليو ،كاف الزكاة
كف} ُّ
ضعفي ى
ي
تينقص الماؿ في الظاىر فيحجـ الناس عنيا ،كلكف سنة اهلل تعالى تقضي بأف ىذه الزيادة في
المزكى يعكد عمى الماؿ
الربا تعكد عمى الماؿ كصاحبو بالمحؽ أم النقصاف ،كما أف الجزء ي

كصاحبو بالبركة كالنمك ،كلذا قيؿ في الزكاة إنيا النماء كالزيادة.

كقد نيى اإلسالـ عف بعض التصرفات الممنكعة في النشاط االقتصادم ،التي تيدؼ إلى أ ٍكؿ
َّ
ً
أمكاؿ َّ
كف تً ىج ىارةن ىعف
الناس بالباطؿ في قكلو تعالى{ :الى تىٍأ يكميكا أ ٍىم ىكالى يكـ ىب ٍيىن يكـ بًا ٍلىباط ًؿ إًال أىف تى يك ى
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تىىر و
اض ِّمن يك ٍـ} [النساء ، ] 29 :كمف خالؿ ىذه اآلية تعتبر مف مسؤكلية مجمس اإلدارة ك المدير
الحرص عمى حماية أمكاؿ المساىميف كعدـ تبذيرىا ،كما حذر اإلسالـ مف التصرفات الخاطئة،
نكعا مف
التي تنطكم عمى تكظيؼ المكارد في غير ما أحمو اهلل ،أك تبديدىا كتدميرىا مما يعتبره ن
الفساد في األرض ،كاهلل تعالى يقكؿ{ :كًا ىذا تىكلَّى ىس ىعى ًفي األ ٍىر ً
ث
ض لًيي ٍف ًس ىد ًفييىا ىكيي ٍيمً ى
الح ٍر ى
ؾ ى
ى
ى
َّ
سبحانو َّ
ىك َّ
الن ٍس ىؿ ىكالمَّوي الى يي ًح ُّ
أشد التَّحذير مف ظاىرة
اهلل
ر
حذ
كقد
،
]
205
اد} [النساء:
ب الفى ىس ى
ى
اإلكتناز الخطيرة إقتًصاديِّا كاجتًماعيِّا ،ك ٍأكضح ِّ
النياية السيِّئة لمرتى ًكبييا في قكلو تعالى { :ىيا أىيُّيىا
ًَّ
كف ىعف سبً ً
ًً
الن ً
كف أ ٍىم ىكا ىؿ َّ
الرٍىىب ً
يؿ المَّ ًو
آمينكٍا إً َّف ىكثً نا
ىحىب ًار ىك ُّ
ير ِّم ىف األ ٍ
ص ُّد ى
اف لىىي ٍأ يكمي ى
الذ ى
ى
اس بًا ٍلىباطؿ ىكىي ي
يف ى
ً
َّ
ً
ًَّ
كنيا ًفي سبً ً
يؿ المَّ ًو فىىب ِّش ٍريىـ بً ىع ىذ و
ب ىكا ٍلًف َّ
اب أًىل ويـ * ىي ٍكىـ يي ٍح ىمى ىعمىٍييىا
كف الذ ىى ى
يف ىي ٍكن يز ى
ىكالذ ى
ى
ضةى ىكالى يينفقي ى ى
كريى ٍـ ىى ىذا ىما ىكىن ٍزتي ٍـ ألىنفي ًس يك ٍـ فى يذكقيكا ىما يكنتي ٍـ
ًفي ىن ًار ىجيىَّن ىـ فىتي ٍك ىكل بًيىا ًجىب ي
اىيي ٍـ ىك يجين ي
كبيي ٍـ ىكظييي ي
ً
كف}[ .التكبة.]35 - 34 :
تى ٍكن يز ى
فاإلدارم المسمـ يعمـ أنو مسؤكؿ عف عممو كمسؤكؿ عف نتائج عممو ،لذا يستكجب أف يككف ىذا

العمؿ متقنا كأمينا في ذلؾ ،ككازعو في ذلؾ آيات القرآف التي تؤكد عمى مفيكـ الرقابة الذاتية
كاإلليية كقكلو تعالى  { :كأىف لٍَّي ىس لً ً
نس ً
اف إًالَّ ىما ىس ىعى * ىكأ َّ
ؼ يي ىرل } [سكرة النجـ:
ىف ىس ٍعىيوي ىس ٍك ى
ا ى
ى
.] 40 – 39
أما المبدأ الثالث لحككمة الشركات المتعمؽ بإشراؾ أصحاب المصالح ،فقد كرد ذلؾ في آيات
كثيرة ،نذكر منيا قكلو سبحانو كتعالى  { :فبما رحمة مف اهلل لنت ليـ كلك كنت فظا غميظ القمب
النفضكا مف حكلؾ فاعؼ عنيـ كاستغفر ليـ كشاكرىـ في األمر فإذا عزمت فتككؿ عمى اهلل إف

اهلل يحب المتككميف } [آؿ عمراف .]159 :فيذه اآلية تحث عمى الشكرل بيف المسمميف  ،كمف
األمثمة عمى الشكرل كذلؾ حتى قبؿ البعثة النبكية ما كرد في قكلو تعالى عمى لساف ممكة سبأ :
نت قى ً
اط ىعةن أ ٍىم نار ىحتَّى تى ٍشيى يد ً
كف } [النمؿ.]32 :
{ قىالى ٍ
ت ىيا أىيُّيىا ا ٍل ىم ىعي أى ٍفتيكنًي ًفي أ ٍىم ًرم ىما يك ي
أما عف القيـ التي يجب أف تسير البنكؾ اإلسالمية كتساعد في تطبيؽ حككمة المصارؼ فيمكف
أف نذكر منيا القيـ الشرعية التالية :

عطاء ،كاستبداليا بأساليب المضاربة كالمشاركة كالمرابحة.
 إلغاء التعامؿ بالربا أخذان كان
 الشرعية :حيث تبني المعامالت عمى أساس مف الشريعة اإلسالمية كمقاصدىا ،إذ ال تتعامؿإال في معامالت مشركعة.
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 الربح المادم كالمعنكم :إذ ليس اليدؼ الحصكؿ عمى الربح المادم فقط ،بؿ الرغبة فيتطكير اإلقتصاد ك تحقيؽ التنمية لممجتمع بأبعادىا المختمفة مف إجتماعية كاقتصادية كأخالقية
كركحية كحسف تخصيص كتكزيع المكارد كتحقيؽ اإلكتفاء الذاتي ىك اليدؼ األسمى.
خاتمة

يمكف القكؿ بأف الحككمة ىي مبادئ أخالقية غير ممزمة قانكنا ،لكف كجو اإللزاـ فييا يظير
بككنيا مبادئ تنظيمية يؤدم غيابيا إلى إستفحاؿ اإلنتيازية كتطغى المصمحة الفردية عمى
المصمحة العامة ،لكف قدمنا كذلؾ بأف القكانيف اإلنسانية يشكبيا النقص ككف الكماؿ هلل عز

كجؿ ،كمنو قدمنا بعض القيـ اإلسالمية التي تغطي جكانب النقص في القانكف اإلنساني ،كما أف
عدـ كجكد ىذه القيـ اإلسالمية الضابطة في المجتمع يقكد إلى الظمـ فتتصادـ المصالح ،فيأكؿ
القكم الضعيؼ ،كال تتحقؽ العدالة ،كتختؿ المكازيف ،كال تكضع األشياء في مكاقعيا الصحيحة،
ىم ٍرىنا يمتٍىرًفييىا فىفى ىسقيكا ًفييىا
{:كًا ىذا أ ىىرٍدىنا أىف ُّن ٍيمً ى
ؾ قى ٍرىيةن أ ى
فينيار نظاـ المجتمع ،كقد قاؿ تعالى في ىذا ى
ؽ عمىٍييا القىك يؿ فى ىد َّمرىن ى ً
ؾ القيىرل
{كتًٍم ى
ٍ
فى ىح َّ ى ى ٍ
اىا تى ٍدمي انر} [سكرة اإلسراء ،]16:ك قاؿ عز مف قائؿ :ى
ظمى يمكا ىك ىج ىع ٍمىنا لً ىم ٍيمً ًك ًيـ َّم ٍك ًع ندا}[ الكيؼ  ، ]59 :كما أف ىذا الماؿ كككنو مف
اى ٍـ لى َّما ى
أٍ
ىىمى ٍكىن ي
الكميات الخمس التي حث اإلسالـ عمى حمايتيا فجعمو المشرع اإلسالمي محاطا بضكابط تبيف

طرؽ كأسباب كقكاعد الحصكؿ عميو كحفظو .كفي األخير يمكف القكؿ بأنو ال يسعنا ذكر كؿ
القيـ األخالقية اإلسالمية الداعمة لحككمة الشركات لكثرتيا كتعدد مكاضيع الحككمة.
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