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الملخص :
تسعى ىذه الدراسة إىل ربديد مدى التزام البنوك اإلسالمية األردنية دببادئ احلوكمة ادلؤسسية،
وأثر ذلك على كفاءة تلك البنوك ،حيث اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من
خالل توزيع استبانة على عينة الدراسة  .من أىم النتائج اليت توصلت ذلا الدراسة :حرص إدارة البنوك
اإلسالمية يف األردن على احملافظة على حقوق ادلسامهُت وأصحاب ادلصاحل ،والتزامها بتوفَت عناصر
الشفافية واإلفصاح للمعلومات ادلنشورة عنها ،كما أهنا تقوم بأداء مسؤولياهتا ادلختلفة وتطبيق مبادئ
احلوكمة ادلؤسسية بكفاءة وفعالية ،باإلضافة لقيام اذليئات الرقابية يف تلك البنوك بأداء مسؤولياهتا بكفاءة
وفعالية أيياً .كما بينت النتائج كذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بُت االلتزام بتطبيق احلوكمة ادلؤسسية
يف البنوك اإلسالمية األردنية وكفاءهتا.
الكلمات المفتاحية  :احلوكمة ،حوكمة ادلصارف ،البنوك اإلسالمية يف األردن ،النظام ادلصريف ،كفاءة

البنوك.
Abstract
This study seeks to determine the extent to which Jordanian Islamic banks
adhere to the principles of corporate governance, and its impact on the
efficiency of these banks, as the study relied on the descriptive analytical
approach, by distributing a questionnaire to the sample of the study,
---------------------*ادلؤلف ادلرسل

 ثامر علي/  إيمان محمد الزنايدي،" أثر االلتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية على كفاءة البنوك اإلسالمية األردنية "دراسة ميدانية
النويران

Among of the most important findings of the study: the keenness of the
Islamic Banks’ Management in Jordan to preserve the rights of
shareholders and stakeholders, and their commitment to providing
elements of transparency and disclosure of the information published about
them, it also executes its various responsibilities and applies the principles
of corporate governance efficiently and effectively, besides the supervisory
bodies in these banks accomplish else their responsibilities efficiently and
effectively, as well as the results showed the existence of a positive
correlation between the commitment to implementing corporate
governance in Jordanian Islamic banks and their efficiency.
Keywords: Governance, bank governance, Islamic banks in Jordan,
banking system, bank efficiency.
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المقدمة:
تعود جذور احلوكمة لبدايات القرن التاسع عشر ادليالدي ،وذلك مع ظهور الشركات ادلسامهة
وما رافقها من بروز مشكلة فصل اإلدارة عن ادللكية ،إال أن االىتمام الدويل هبذا ادلفهوم بدأ بشكل
كبَت يف هناية تسعينيات القرن العشرين ،خاصة مع انتشار العودلة وسياسات التحرر االقتصادي،
باإلضافة لظهور أزمات مالية خانقة رافقتها فيائح مالية ،لذا فقد اتسع االىتمام باحلوكمة وخاصة
ما يتعلق حبوكمة البنوك باعتبارىا إحدى الركائز األساسية الستقرار أي اقتصاد ،حيث سعت الدول
بشكل عام الزباذ العديد من اإلجراءات اليت تكفل عدم تكرار حدوث تلك األزمات السابقة ،ولعل
أحد أىم تلك اإلجراءات ما يتعلق بتطبيق قواعد احلوكمة ادلؤسسية باعتبارىا آلية فعالة لتحسُت
األداء وتعزيز الرقابة الداخلية والتأكيد على الشفافية واإلفصاح ،ىذا فيالً عن دورىا يف تعظيم
احلصة السوقية لتلك البنوك.
يف األردن  ،يعترب القطاع ادلصريف أحد الدعائم الرئيسية لالقتصاد الوطٍت  ،وذلك من خالل
دوره احليوي يف تسهيل ادلعامالت االقتصادية وادلالية واليت تؤثر يف النشاط االقتصادي ،باإلضافة
لتقدمي التمويل الالزم دلختلف القطاعات شلا يسهم يف ربقيق مستويات مرتفعة من التنمية
االقتصادية ،وسنحاول يف ىذه الدراسة بيان أثر التزام دببادئ احلوكمة ادلؤسسية على كفاءة البنوك
اإلسالمية األردنية ،دلا لذلك من أثر يف سبكُت وتعزيز اجلهاز ادلصريف ككل وادلسامهة يف منع حدوث
أزمات مالية تؤثر على االقتصاد دبختلف قطاعاتو.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها  :يسهم تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية يف زيادة القدرات
التنافسية للمؤسسات ادلختلفة ،حيث تشَت العديد من الدراسات إىل أن ادلؤسسات اليت قامت
بتطبيق مبادئ احلوكمة حققت مستويات مرتفعة من الكفاءة يف األداء ،شلا ترك أثر إجيايب على
النتائج ادلالية واإلدارية لتلك ادلؤسسات  .وتتمحور مشكلة ىذه الدراسة يف التعرف على مدى
التزام ادلصارف اإلسالمية يف األردن دببادئ احلوكمة ادلؤسسية وأثر ذلك على كفاءة أداء تلك
ادلصارف.
تتمثل العناصر الرئيسية دلشكلة ىذه الدراسة يف اإلجابة على األسئلة التالية:
 - 1ىل تلتزم البنوك اإلسالمية االردنية باحملافظة على حقوق ادلسامهُت وأصحاب ادلصاحل؟
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2
3
4
5

 ىل تلتزم البنوك اإلسالمية األردنية بتوفَت عناصر الشفافية واإلفصاح للمعلومات ادلنشورةعنها؟
 ىل تقوم البنوك اإلسالمية األردنية بأداء مسؤولياهتا ادلختلفة بكفاءة وفعالية؟ ىل تقوم البنوك اإلسالمية األردنية وىيئات الرقابة فيها بتطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية بكفاءةوفعالية؟
 ىل ىناك عالقة بُت االلتزام بتطبيق احلوكمة ادلؤسسية يف البنوك اإلسالمية األردنية وكفاءة تلكالبنوك؟

أهمية الدراسة  :تنبع أمهية ىذه الدراسة من أمهية ادلوضوع الذي تناقشو والذي يتعلق بأثر تطبيق

مبادئ احلوكمة ادلؤسسية على كفاءة أداء البنوك اإلسالمية يف األردن ،حيث أنو من ادلؤمل أن يؤدي
تطبيق نظام حوكمة سليم يف ربسُت أداء تلك البنوك شلا ينعكس على نتائجها ادلالية ،ويقلل من
ادلخاطر اليت هتدد سالمة واستقرار النظام ادلصريف ككل ،ىذا باإلضافة إىل أن احلوكمة ادلؤسسية من
ادلفاىيم ادلهمة على ادلستوى ادلؤسسي حيث تعترب مؤشراً مهماً لقياس اجلودة والتميز يف األداء.
أهداف الدراسة  :هتدف ىذه الدراسة للتعرف على األوضاع القائمة فيما خيص تطبيق احلوكمة
ادلؤسسية يف البنوك اإلسالمية األردنية وعالقة ذلك بكفاءة تلك البنوك ،وديكن ربديد أىداف
الدراسة يف ما يلي:
- 1ربديد اإلطار ادلفاىيمي ادلتعلق دبوضوع الدراسة.
- 2بيان أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية يف القطاع ادلصريف.
- 3إبراز مدى التزام البنوك اإلسالمية األردنية بتطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية.
- 4بيان أثر االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية على كفاءة البنوك اإلسالمية األردنية.
- 5تقدمي مقًتحات للباحثُت خبصوص تكوين رؤية موضوعية عن احلوكمة يف ادلصارف
اإلسالمية وعن الطرق الكفيلة بتعزيزىا.
فرضيات الدراسة :بناءً على مشكلة الدراسة ديكن صياغة فرضياهتا كما يلي:

الفرضية األوىل :ال تلتزم البنوك اإلسالمية األردنية مبادئ احلوكمة ادلؤسسية وادلتعلقة باحملافظة على
حقوق ادلسامهُت وأصحاب ادلصاحل.
الفرضية الثانية :ال تلتزم البنوك اإلسالمية االردنية بتوفَت عناصر الشفافية واالفصاح للمعلومات
ادلنشورة عنها؟
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الفرضية الثالثة :ال تقوم البنوك اإلسالمية األردنية بأداء مسؤولياهتا ادلختلفة بكفاءة وفعالية؟
الفرضية الرابعة :ال تقوم البنوك اإلسالمية األردنية واذليئات الرقابية فيها بتطبيق مبادئ احلوكمة
ادلؤسسية بكفاءة وفعالية؟
الفرضية اخلامسة :ال يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت االلتزام بتطبيق احلوكمة ادلؤسسية
يف البنوك اإلسالمية األردنية وكفاءهتا؟
المصطلحات اإلجرائية:

احلوكمة :حسب مؤسسة التمويل الدويل (  )IFC, 2021احلوكمة ىي اذلياكل والعمليات لتوجيو
ومراقبة الشركات.
حوكمة البنوك  " :أسلوب يتم من خاللو إدارة البنك من خالل رللس اإلدارة الذي يقوم بوضع
اإلسًتاتيجية وإصلاز األعمال اليومية ومحاية مصاحل العمالء والتعامل مع األنشطة اليت يقوم هبا البنك
بطريقة آمنة وسليمة" ( شبانة.)14 ،2015 ،
البنك " :وحدة فنية وإنسانية متكاملة العناصر ،تعمل يف رلال اخلدمات ادلالية ،تقرض وتقًتض يف
ضوء أسعار فائدة زلدد ة من خالل السياسات ادلالية واالقتصادية اليت ربددىا الدولة ربت رقابة
البنك ادلركزي"(عبد الرؤوف.)11 ،2016 ،
البنك اإلسالمي " :ىو ادلصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالتو
ادلصرفية واالستثمارية من خالل تطبيق مفهوم الوساطة ادلالية القائم على مبدأ ادلشاركة يف الربح أو
اخلسارة" (شبانة.)25 ،2015 ،
الكفاءة ادلصرفية" :القدرة على توجيو ادلوارد االقتصادية ادلتاحة لتحقيق أكرب عائد شلكن بأقل كلفة،
وذلك من خالل التحكم الناجح يف الطاقات ادلادية والبشرية وتقدمي تشكيلة واسعة من ادلنتجات
ادلالية" (صربي.)34 ،2017 ،
حدود الدراسة :
احلدود الزمانية :مت إجراء ىذه الدراسة خالل عام .2021
احلدود ادلكانية :مت تطبيق ىذه الدراسة على البنوك اإلسالمية األردنية وعددىا أربعة بنوك وىي:
البنك اإلسالمي األردين ،والبنك العريب اإلسالمي ،وبنك صفوة ،ومصرف الراجحي.
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احلدود ادلوضوعية :تتناول ىذه الدراسة بيان أثر االلتزام دببادئ احلوكمة ادلؤسسية على كفاءة البنوك
اإلسالمية األردنية.
منهجية الدراسة  :بناءً على مشكلة الدراسة وتساؤالت مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي يف

ىذه الدراسة ،حيث مت استخدام ادلنهج الوصفي يف إعداد اجلانب النظري من الدراسة وذلك
بالرجوع للمصادر اليت تطرقت للحوكمة ادلؤسسية سواءً كانت كتب أو رلالت أو تقارير .أما ادلنهج
التحليلي فقد مت استخدامو يف اجلانب التطبيقي من ىذه الدراسة ،حيث مت تصميم استبانة كأداة
جلمع البيانات ومن مث ربليلها من خالل الربنامج االحصائي " SPSSاحلزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية".
الدراسات السابقة :يف ضوء اطالع الباحثُت فإنو ديكن اإلشارة ىنا إىل بعياً من الدراسات اليت ذلا
صلة دبوضوع الدراسة وىي:

أوالً :دراسة ( )Grassa and Matoussi, 2014بعنوان "هل تختلف حوكمة الشركات في
المصارف اإلسالمية؟ دراسة مقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا"،
حيث قام الباحثان دبقارنة حوكمة الشركات يف ادلصارف اإلسالمية وادلصارف التقليدية ،وذلك يف
دول رللس التعاون اخلليجي ودول جنوب شرق آسيا خالل الفًتة من عام  ،2009-2000وقد
توصلت الدراسة لوجود اختالفات جوىرية بُت احلوكمة يف ادلصارف اإلسالمية والتقليدية ،كما أن
ىناك اختالف بُت احلوكمة يف دول اخلليج ودول شرق آسيا ،وأوصت الدراسة بيرورة أن تتوافق
ادلعايَت احمللية للحوكمة مع ادلعايَت الدولية يف ىذا الشأن ،مع ضرورة تطوير معايَت للحوكمة ادلؤسسية
تتوافق مع طبيعة نشاط ادلصارف اإلسالمية.

ثانياً :دراسة (محمد )2014 ،بعنوان "الحوكمة المصرفية وفق مبادئ لجنة بازل وأثرها في
تحقيق األهداف االستراتيجية للمصارف دراسة في عينة من المصارف التجارية العراقية " ،وقد
ىدفت الدراسة لبيان أثر تطبيق احلوكمة ادلصرفية على األىداف االسًتاتيجية لعينة من البنوك
التجارية العراقية ،وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أمهها وجود عالقة ارتباط وأثر بُت احلوكمة
ادلصرفية وربقيق األىداف اإلسًتاتيجية للبنوك زلل الدراسة ،وقد أوصت الدراسة بيرورة تشجيع
العمل دببادئ احلوكمة ادلصرفية بوصفها أحد العناصر الفعالة لتحقيق السالمة ادلالية للبنوك.
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ثالثاً :دراسة (الذبحاوي ،وعلي )2018 ،بعنوان "الحوكمة المصرفية وانعكاساتها على األداء
-2005
المصرفي دراسة على عينة من المصارف التجارية الخاصة العراقية للمدة من(
 ،")2015وقد ىدفت الدراسة لبيان مدى تطبيق ادلصارف العراقية اخلاصة دلعايَت احلوكمة ادلصرفية

وأثر ذلك على أداءىا ادلصريف ،وقد قام الباحثان بتصميم منوذج افًتاضي يظهر العالقة بُت معايَت
احلوكمة واألداء ادلصريف ،حيث توصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزىا أن ىناك عالقة ارتباط موجبة
بُت تطبيق مبادئ احلوكمة وتطور األداء ادلصريف ،وأوصت الدراسة بيرورة تطوير أنشطة ادلصارف
التجارية وتدعيمها من خالل تبٍت نظام حوكمة مصرفية ييمن سالمة اجلهاز ادلصريف العراقي.

رابعاً :دراسة (الحربي )2020 ،بعنوان "تحسين فعالية الحاكمية المؤسسية في القطاع
المصرفي الكويتي" وقد ىدفت ىذه الدراسة لتقدمي مقًتحات لزيادة فعالية احلوكمة ادلؤسسية يف

القطاع ادلصريف الكوييت ،وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أمهها أن ىناك توافق كبَت بُت القوانُت
الكويتية ادلتعلقة باحلوكمة ادلؤسسية ومبادئ احلوكمة الصادرة من ادلنظمات الدولية ،كما أن ىناك
قصور يف قيام البنوك الكويتية باإلفصاح عن حاكمية الشركات يف تقاريرىا السنوية ،وقد أوصت
الدراسة بيرورة قيام البنك ادلركزي بإلزام الكوييت البنوك بيرورة تيمُت تقاريرىا السنوية بيانات عن
احلوكمة ادلؤسسية.
تعترب الدراسات السابقة اليت أطلع عليها الباحثُت دراسات قيمة تناولت موضوع احلوكمة
ادلؤسسية من عدة جوانب قيمة ،إال أن أىم ما دييز ىذه الدراسة حداثتها حيث مت إجراؤىا خالل
عام  ، 2021باإلضافة لبيئة التطبيق ،حيث مت تطبيق ىذه الدراسة على البنوك االسالمية االردنية.
أوال :اإلطار النظري
 .1مفهوم الحوكمة المؤسسية
تعترب كلمة احلوكمة تعريب للفظ االصلليزية (  ،)Governanceوقد استقرت يف رلمع اللغة
العربية ترمجة اللفظ إىل حوكمة (النوباين والصديقي .)28 ،2016 ،واستعمل مصطلح اليبط
ادلؤسسي للداللة أيياً على حوكمة الشركات (ادلغريب .)7 ،2020،
تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (Organization for Economic
 )Cooperation and Development OECDاحلوكمة بأهنا :رلموعة العالقات
اليت تربط بُت كل من إدارة الشركة ورللس إدارهتا وادلسامهُت وأصحاب ادلصاحل .حيث سبكن احلوكمة
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من توفَت األطر واآلليات اليت ربدد أىداف الشركة وكيفية تطبيقها واليات الرقابة على األداء
(.)3 ،2004 ,OCDE
كما ديكن تعريف احلوكمة على أهنا الطريقة اليت يتم من خالذلا إدارة وتوجيو ومراقبة ادلؤسسة
سواء كانت خاصة أو عامة ،وتفعيل مبدأ العدالة بُت ادلسامهُت ،وإظهار دور أصحاب ادلصاحل،
باإلضافة إىل التأكيد على اإلفصاح والشفافية (النوباين والصديقي.)6 ،2016 ،
 .2الحوكمة المصرفية
سبثل حوكمة ادلصارف النظام الذي تتم من خاللو إدارة البنوك ومراقبتها قصد ربقيق أىدافها،
وىو النظام الذي تتم دبوجبو التعامل مع مصادر رؤوس أمواذلا (تشاركهام ،)2 ،2005 ،وتعرف
حوكمة ادلصارف أيياً على أهنا الطريقة اليت تتم هبا إدارة أنظمة ،وإجراءات ،وشلارسات ،وعمليات
البنك .باإلضافة إىل أنو جيب أن تتم إدارة األصول وادلوارد هبدف زيادة كل من قيمة ورضا ادلسامهُت
معاً مع ربسُت كل من ادلساءلة واستخدام ادلوارد والشفافية (.)Al-Amarneh, 2014, P. 193
 1.2أهمية وأهداف الحوكمة المصرفية
تعترب الدول اليت تيعف فيها أساليب حوكمة ادلصارف األكثر عرضة لظهور نتائج وخيمة
تتجاوز رلرد األزمات والفيائح ادلالية ،وبذلك أصبحت إدارة ادلصارف من خالل احلوكمة ال ربدد
فقط مصَت ادلصارف وإمنا تتجاوز ذلك لتحدد مصَت اقتصاديات الدول ،األمر الذي يفسر أمهية
حوكمة ادلصارف (عون اهلل وبلعزوز ،)177 ،2018 ،ومن ىنا تربز أمهية حوكمة البنوك حيث
يؤدي ضعف حوكمة البنوك إىل التأثَت سلباً على التنمية االقتصادية .وحدوث األزمات ادلصرفية اليت
تيعف االقتصاد وتزعزع استقرار احلكومات وتزيد مستويات الفقر ).(Levine, 2004, P. 2
بشكل عام ،هتدف احلوكمة ادلصرفية إىل ربقيق األىداف التالية :احملافظة على اجلهاز ادلصريف
وتطوره ومنوه ،ودعم ثقة األفراد يف النظام ادلصريف واحملافظة عليها ،ومحاية حقوق ادلسامهُت وادلودعُت،
وتنمية االستثمار وتعزيز تدفقو ،وبذلك تنمية األرباح وادلدخرات ،ووضع أنظمة فعالة سبكن من إدارة
سلاطر العمل ادلصريف ،واحملافظة بشكل عام االستقرار ادلايل واالقتصادي (دليل القواعد وادلمارسات
الفيلى حلوكمة ادلصارف يف فلسطُت.)9 ،2009 ،
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 2.2مبادئ الحوكمة المصرفية:
قدمت جلنة بازل مبادئ حوكمة ادلصارف سنة  ،1999ويف سنة  2006قامت بتقدمي
نسخة معدلة لتلك ادلبادئ .وتتمثل ىذه ادلبادئ يف (احلمدي:)25 ،2020 ،
- 1ضرورة أن يكون أعياء رللس اإلدارة مؤىلُت لشغل مناصبهم ووضوح وفهم أدوارىم يف
احلوكمة وأن تكون لديهم القدرة على شلارسة احلكم السليم فيما خيص شؤون البنك.
- 2ضرورة موافقة رللس اإلدارة على األىداف اإلسًتاتيجية للبنك واإلعالن عنها واإلشراف
عليها.
- 3ضرورة وضع وتنفيذ خطوط واضحة من طرف رللس
ادلنظمة.

اإلدارة للمسؤولية وادلساءلة يف

- 4ضرورة تأكد رللس اإلدارة من وجود رقابة من طرف اإلدارة العليا متوافقة مع سياسة رللس
اإلدارة.
- 5ضرورة استفادة كل من رللس اإلدارة واإلدارة العليا وبشكل فعال من العمل ادلقدم من
طرف وظيفة التدقيق الداخلي ووظائف الرقابة الداخلية و ادلراجعون اخلارجيون.
- 6ضرورة تأكد رللس اإلدارة من تالؤم سياسات وشلارسات ادلكافآت مع ثقافة ادلؤسسات
ادلصرفية ،واالسًتاتيجيات واألىداف طويلة ادلدى إضافة إىل زليط التحكم.
 .3مدخل عام إلى حوكمة المصارف اإلسالمية:
طرح احلوكمة بادلفهوم ادلعاصر يعترب من بُت ادلواضيع اليت تتميز باحلداثة ،يف حُت أن جذورىا
ترتبط بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وباخلصوص بفقو العمليات ادلالية اإلسالمية .تعد تعاليم
اإلسالمية وىي :العدالة،
الشريعة سابقة يف ربديد األسس األخالقية العادلة للتعامالت ادلالية
وادلسؤولية ،وادلساءلة ،والشفافية (النوباين و الصديقي.)26 ،2016 ،
سبثل ىذه األسس أساس التعامالت الشرعية وبالتايل يتيح أن ذلذه األسس أصل يف التشريع
اإلسالمي .إذ تعترب العدالة يف اإلسالم من أىم األسس اليت تبٌت عليها العقود ،وفيما يتعلق بتحديد
ادلسؤوليات فنجد كثَت من األمثلة يف السَتة النبوية ،كما دعا الشرع اإلسالمي ادلسلم أن يتسم
دبجموعة من الصفات منها النقاء والصدق والوضوح يف التعامل وبذلك يبتعد ادلسلم عن كل مالو
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عالقة بالغش واخلداع والتيليل واخليانة .وتتميز الشريعة اإلسالمية دبيزة عظيمة تتمثل يف ربط ىذه
اإلديان وتؤدي إىل ضبط
األمور بالرقابة الذاتية الداخلية وىي سبثل اليمَت احلي واليت تنبثق من
السلوك وتنمية االستشعار بادلسؤولية (احلمدي.)2 ،2020 ،
 1.3مبادئ حوكمة المصارف اإلسالمية :
من أبرز ادلؤسسات اليت حققت السبق يف إصدار مبادئ ومعايَت احلوكمة صلد كل من رللس
اخلدمات ادلالية اإلسالمية وىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية ،حيث تبٌت ىذا
اجمللس ادلبادئ اليت مت إصدارىا من طرف كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECD
ووثيقة جلنة بازل ،ومت إنشاء ادلبادئ اإلرشادية اليت تلتزم هبا كل إدارة مؤسسة مالية إسالمية ذباه
أصحاب ادلصاحل (الوابل.)10 ،2015، ،
كما مت إصدار معايَت حلوكمة ادلصارف اإلسالمية يف ديسمرب  2006ربت مسمى "ادلبادئ
اإلرشادية ليوابط إدارة ادلؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية" .واليت تشتمل على سبعة
مبادئ (رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية ،2006 ،ص .)6
 2.3أثر الحوكمة في رفع كفاءة المصارف اإلسالمية :
تعترب عملية تقييم كفاءة األداء للمصارف اإلسالمية وربليل العوامل احملددة لذلك أمر مهم
ألنو ديكن من زيادة ثقة لكل من أصحاب الودائع وادلستثمرين (الوابل ،)15 ،2015 ، ،و ديكن
تعريف الكفاءة ادلصرفية على أهنا "القدرة على توجيو ادلوارد االقتصادية ادلتاحة لتحقيق أكرب عائد
شلكن بأقل كلفة ،وذلك من خالل التحكم الناجح يف الطاقات ادلادية والبشرية وتقدمي تشكيلة
واسعة من ادلنتجات ادلالية" (صربي.)41 ،2017 ،
هتدف احلوكمة إىل تقسيم عادل خللق القيمة بُت سلتلف األطراف من خالل تنظيم العالقات
القائمة بينهم رغم تيارب ادلصاحل إضافة إىل احلد من استغالل ادلديرين دلركزىم وحصوذلم على
ادلعلومات يف تسيَت ادلنشأة وفقاً ألىدافهم الشخصية ،ومن خالل ىذا اذلدف تؤدي احلوكمة إىل رفع
إىل ذبنب
الكفاءة التشغيلية للمصرف .كما أن وضع القواعد للعالقة بُت مجيع األطراف يؤدي
تعارض ادلصاحل ووضوح واجبات وحقوق كل طرف شلا يرفع من إمكانية استغالل الوسائل ادلتوفرة
بشكل أمثل وبالتايل رفع مستوى الكفاءة االقتصادية للمصرف .ويؤدي وجود ىيئة الرقابة الشرعية يف
ادلصارف اإلسالمية إىل عدم قدرة ىذه األخَتة االستثمار يف نشاطات زلرمة من طرف الشريعة
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اإلسالمية األمر الذي يدفع إىل تقليص ىامش األرباح اليت يتحصل عليها ادلديرين يف ادلصارف
اإلسالمية .وبذلك يعتمد صلاح ادلصارف اإلسالمية على ربقيق الكفاءتُت يف نفس الوقت :الكفاءة
الدينية ذليئة الرقابة والكفاءة التشغيلية وادلالية لإلدارة وباقي األطراف (بورقبة.)17 ،2009 ،
ثانيا :إجراءات الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
يتناول ىذا ادلبحث اإلجراءات اليت اتبعها الباحثان يف ربليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات.
 .1مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون رلتمع الدراسة من مجيع البنوك اإلسالمية يف ادلملكة األردنية اذلامشية وعددىا أربعة
بنوك وىي البنك اإلسالمي األردين ،والبنك العريب اإلسالمي ،وبنك صفوة ،ومصرف الراجحي،
حيث مت أخذ عينة عشوائية من ىذا اجملتمع من العاملُت يف إدارات ىذه البنوك وفروعها ادلختلفة
(ادلدراء ومساعديهم ،ومدراء اإلدارات ،ورؤساء األقسام ومساعديهم ،موظفي البنك ،وموظفي
التدقيق الداخلي) ،حيث مت اختيار عينة مكونة من  200مستجيب ،وقد مت اسًتداد  197استبانة
وبنسبة  ،%98.5ومت استبعاد استبانة واحدة لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي فيصبح عدد
االستبانة الصاحلة للتحليل  196استبانة وبنسبة  ،%98وىي نسبة مقبولة و صاحلة للتحليل
اإلحصائي.
 .2أداة الدراسة :
بعد الرجوع لألدبيات ادلختلفة واليت تطرقت دلوضوع احلوكمة ادلؤسسية يف ادلصارف فقد قام
الباحثان بإعداد استبانة بغية مجع البيانات األولية ذلذه الدراسة ،واليت تتعلق بأثر االلتزام دببادئ
احلوكمة ادلؤسسية على كفاءة البنوك اإلسالمية األردنية.
تكونت أداة الدراسة من ثالث أجزاء رئيسية ،خصص اجلزء األول منها كخطاب موجو ألفراد
عينة الدراسة (بيان عنوان الدراسة وأىدافها) ،أما اجلزء الثاين فخصص لبيان خصائص أفراد عينة
الدراسة ،أما اجلزء الثالث فتعلق دبتغَتات الدراسة الرئيسية ،حيث مت وضع سبعة وثالثون سؤاالً ضمن
سبعة زلاور مثلت فرضيات الدراسة ،وقد مت تصميم أجوبة االستبانة وفقاً دلقياس ليكرت اخلماسي
(موافق جداً ،موافق ،زلايد ،غَت موافق ،غَت موافق إطالقاً) ،حيث مت إعطاء كل بديل وزن نسيب،
( )1،2،3 ،4 ،5مثل ما ىو موضح يف اجلدول ادلوايل:
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جدول ( )1األوزان النسبية ألجوبة أسئلة االستبانة

ادلقياس
الدرجة ادلعيارية

موافق جداً

موافق

زلايد

غَت موافق

غَت موافق إطالقاً

5

4

3

2

1

ادلصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا على ربليل البيانات

 1.2صدق وثبات أداة الدراسة :للتأكد من صدق أداة الدراسة وصالحيتها قام الباحثُت بعرضها
على ثالثة زلكمُت ،قاموا بإجراء بعض التعديالت عليها حىت أصبحت بصورهتا النهائية ،كما مت
إجراء اختبار دلعرفة صدق ادلقياس (صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة وثباهتا) ،وذلك من
خالل معامل الفا كرونباخ ،حيث بلغت قيمة الفا  %87.6وىي نسبة مقبولة يف مثل ىذه
الدراسات ،لذا فأنو ديكن القول أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية سبكننا من االعتماد عليها
يف إجراء الدراسة التطبيقية.
 .3األساليب اإلحصائية المستخدمة:
قام الباحثان باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSSلتحليل أجوبة االستبانة ،حيث
مت استخدام ادلتوسط احلسايب ،واالضلراف ادلعياري ،والوزن النسيب ،ومعامل الفا كرونباخ ،وأسلوب
معامالت االرتباط ،وذلك الختبار فرضيات الدراسة واخلروج بنتائج ديكن االعتماد عليها.
 .4النتائج ومناقشتها:
1.4

خصائص عينة الدراسة :بغية بيان خصائص عينة الدراسة فقد مت استخراج البيانات التالية
من أداة الدراسة :يوضح اجلدول رقم ( )2خصائص عينة الدراسة :حيث يظهر اجلدول أن
 %48من أفراد عينة الدراسة حيملون شهادة البكالوريوس ،فيما بلغت نسبة احلاصلُت
على درجة ادلاجستَت  ،%45ومحلة الدكتوراه  ،%7وىذا يدل على وجود كفاءات علمية
لدى عينة الدراسة سبكنهم من اإلجابة على أسئلة االستبانة بشكل علمي وصحيح.كما
أن ىناك تنوع يف وظائف أفراد عينة الدراسة حيث بلغت نسبة ادلدراء ومساعديهم
 ،%19.4ونسبة رؤساء األقسام ومساعديهم  ،%60.6وموظفي دائرة التدقيق ،%20
شلا يشَت لوجود تنوع يف وظائف عينة الدراسة األمر الذي يدعم الثقة يف ادلعلومات ادلقدمة
من أفراد عينة الدراسة.
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جدول ( )2خصائص عينة الدراسة

ادلؤىل العلمي

التكرار

النسبة ادلئوية

بكالوريوس

94

48%

أقل من  5سنوات

ماجستَت

88

45%

من  5إىل  10سنوات

61

دكتوراه

14

7%

من  10إىل  15سنة

81

41.4%

غَت ذلك

0

0

أكثر من  15سنة

41

21%

196

100%

196

100%

التكرار

النسبة ادلئوية

التخصص

التكرار

النسبة ادلئوية

مدير

16

8.2%

علوم اقتصادية

141

72%

مساعد مدير

22

11.2%

علوم شرعية

51

26%

رئيس قسم

53

27%

أخرى

4

2%

مساعد رئيس قسم

66

33.6%

موظفي دائرة التدقيق

39

20%

اجملموع

196

100%

اجملموع
ادلستوى الوظيفي

سنوات اخلربة

التكرار

النسبة ادلئوية

13

6.6%
31%

اجملموع

اجملموع

196

100%

ادلصدر :من إعداد الباحثُت باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.

كما يظهر من اجلدول أن  %62.4من أفراد عينة الدراسة لديهم خربة تزيد عن  10سنوات،
و %31تًتاوح خربهتم بُت  5إىل  10سنوات ،و  %6.6تقل خربهتم عن  5سنوات ،وىذا األمر
يعكس قدرة أفراد عينة الدراسة على فهم موضوع الدراسة ومن مث اإلجابة على أسئلة االستبانة
بطريقة قريبة للواقع .كما أن معظم أفراد عينة الدراسة متخصصُت يف العلوم االقتصادية وبنسبة
 ،%72مث ادلتخصصُت يف العلوم الشرعية وبنسبة  %26مث التخصصات األخرى وبنسبة .%2
2.4

تحليل وعرض نتائج الدراسة:

ألجل ربليل وعرض نتائج الدراسة فقد مت االعتماد على مقياس ليكرت اخلماسي ،حيث أنو
أذا كان ادلتوسط احلسايب من (  )1.8-1فهذا يعٍت غَت موافق اطالقاً ،وأكرب من(  )2.6-1.8غَت
موافق ،وأكرب من (  )3.4-2.6زلايد ،وأكرب من(  )4.2-3.4موافق ،وأكرب من (  )5-4.2يعٍت
موافق جداً ،وكانت النتائج كما يلي:
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 1.2.4الفرضية األولى  :ال تلتزم البنوك اإلسالمية األردنية مبادئ احلوكمة ادلؤسسية وادلتعلقة
باحملافظة على حقوق ادلسامهُت وأصحاب ادلصاحل ،وقد مت اختبار ىذه الفرضية من خالل األسئلة
من رقم  7-1من أسئلة االستبانة ،وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)3
جدول ( )3األسئلة المتعلقة بالفرضية األولى.

حقوق ادلسامهُت
الوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

الوزن
النسيب

مستوى
القبول

رقم
السؤال
2

تعطي لوائح وقوانُت البنك ادلسامهُت احلق يف االطالع
على زلاضر اجتماعات رللس اإلدارة.

4.310

0.735

0.862

موافق جداً

1

سبنح لوائح وقوانُت البنك ادلسامهُت احلق يف احلصول على
ادلعاملة ادلتكافئة.

4.120

0.833

0.824

موافق

4

حيق ألي مساىم االستفسار من ادلدقق اخلارجي عن أي
أمور زبص ادلصرف خالل اجتماعات اذليئة العامة.

3.925

0.848

0.785

موافق

3.880

0.710

0.776

موافق

4.058

0.864

3

السؤال

سبنح لوائح وقوانُت البنك ادلسامهُت احلق يف احلصول على
أرباح سنوية وبنسبة مسامهة كل مساىم.

مجيع الفقرات

موافق

حقوق اصحاب ادلصاحل
6

تلتزم إدارة البنك بتوفَت ادلعلومات اليت يطلبها أصحاب
ادلصاحل يف الوقت ادلناسب.

4.510

0.708

0.902

موافق جداً

5

يلتزم البنك دبنح أصحاب ادلصاحل حقوقهم ادلنصوص عليها
وفقاً اللوائح واألنظمة ادلعمول هبا.

4.420

0.765

0.884

موافق جداً

4.120

0.788

0.824

موافق

4.350

0.740

7

يعترب نظام الرواتب واألجور يف البنك نظاماً عادالً مقارنة مع
باقي ادلنافسُت.

مجيع الفقرات

ادلصدر :من إعداد الباحثُت باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي

موافق جداً

يالحظ من اجلدول السابق أن اذباىات ادلبحوثُت إجيابية ضلو التزام ادلصارف اإلسالمية االردنية
حبماية حقوق ادلسامهُت ،حيث بلغ ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات  4.058وىو أكرب من الوسط
احلسايب ادلفًتض للدراسة ( ،)3كما أن االضلراف ادلعياري جلميع الفقرات بلغ أقل من  ،1كما حلت
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الفقرة " سبنح لوائح وقوانُت البنك ادلسامهُت احلق يف االطالع على زلاضر اجتماعات رللس اإلدارة"
يف الًتتيب األول دبتوسط حسايب بلغ  4.310واضلراف معياري  0.735وىو مستوى مرتفع،
ويوضح ذلك أيياً الوزن النسيب للفقرة والذي جاء يف الًتتيب األول ( ،)0.862فيما جاءت الفقرة
" سبنح لوائح وقوانُت البنك ادلسامهُت احلق يف احلصول على أرباح سنوية وبنسبة مسامهة كل مساىم"
يف الًتتيب األخَت دبتوسط حسايب بلغ  3.88واضلراف معياري  ،0.710ووزن نسيب بلغ .0.776
أما خبصوص حقوق أصحاب ادلصاحل فيالحظ من اجلدول السابق أن اذباىات ادلبحوثُت إجيابية
ضلو التزام ادلصارف اإلسالمية األردنية باحملافظة على حقوق أصحاب ادلصاحل ،حيث بلغ ادلتوسط
احلسايب جلميع الفقرات  4.350وىو أكرب من الوسط احلسايب ادلفًتض للدراسة (  ،)3كما أن
االضلراف ادلعياري جلميع الفقرات بلغ أقل من  ،1كما حلت الفقرة "تلتزم إدارة البنك بتوفَت
ادلعلومات اليت يطلبها أصحاب ادلصاحل يف الوقت ادلناسب" يف الًتتيب األول دبتوسط حسايب بلغ
 4.510واضلراف معياري  ،0.708وأعلى وزن نسيب ( )0.902وىو مستوى مرتفع ،فيما جاءت
الفقرة "يعترب نظام الرواتب واألجور يف البنك نظاماً عادالً مقارنة مع باقي ادلنافسُت" يف الًتتيب
األخَت دبتوسط حسايب بلغ  4.120واضلراف معياري  ،0.740ووزن نسيب .0.824
 2.2.4الفرضية الثانية  :ال تلتزم البنوك اإلسالمية

األردنية بتوفَت عناصر الشفافية واإلفصاح

للمعلومات ادلنشورة عنها؟ وقد مت اختبار ىذه الفرضية من خالل األسئلة من رقم  12-8من أسئلة
االستبانة ،وكانت النتائج كما يلي يف اجلدول رقم (:)4
حيث يالحظ من اجلدول التايل أن اذباىات ادلبحوثُت إجيابية ضلو التزام ادلصارف اإلسالمية
األردنية بتوفَت عناصر الشفافية واإلفصاح للمعلومات ادلنشورة عنها ،حيث بلغ ادلتوسط احلسايب
جلميع الفقرات  4.387وىو أكرب من الوسط احلسايب ادلفًتض للدراسة (  ،)3كما أن االضلراف
ادلعياري جلميع الفقرات بلغ أقل من  ،1كما حلت الفقرة "يلتزم البنك بعرض بياناتو ادلالية على
األول دبتوسط حسايب بلغ
مدقق خارجي يتميز بالكفاءة والسمعة ادلهنية احملًتمة" يف الًتتيب
 4.460واضلراف معياري  ،0.815ووزن نسيب  0.892وىو مستوى مرتفع ،فيما جاءت الفقرة
"تقوم إدارة البنك بنشر البيانات ادلالية ذات األمهية وفقاً ألحدث ادلعايَت احمللية والدولية" يف الًتتيب
األخَت دبتوسط حسايب بلغ  4.340واضلراف معياري  ،0.792ووزن نسيب .0.868
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جدول ( )4األسئلة المتعلقة بالفرضية الثالثة.

رقم
السؤال
11

8

السؤال
يلتزم البنك بعرض بياناتو ادلالية على مدقق
خارجي يتميز بالكفاءة والسمعة ادلهنية احملًتمة.
إدارة البنك ملتزمة بتوفَت كافة ادلعلومات اليت
زبص أدائو ونشاطاتو بشفافية ووضوح.

الوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

الوزن
النسيب

مستوى
القبول

4.460

0.815

0.892

موافق جداً

4.411

0.790

0.882

موافق جداً

توفر إدارة البنك ادلعلومات الكافية عن مجيع
10

أنشطة االستثمارات ادلقيدة اليت تُعرض خارج
ادليزانية بشفافية ووضوح.

موافق جداً
4.365

0.815

0.873

12

يتمتع ادلدقق اخلارجي باالستقاللية الالزمة ألداء
مهامو بكفاءة ومهنية.

4.362

0.785

0.872

موافق جداً

9

تقوم إدارة البنك بنشر البيانات ادلالية ذات
االمهية وفقاً ألحدث ادلعايَت احمللية والدولية.

4.340

0.792

0.868

موافق جداً

مجيع الفقرات

4.387

0.768

موافق جداً

ادلصدر :من إعداد الباحثُت باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.

 3.2.4الفرضية الثالثة :ال تقوم البنوك اإلسالمية األردنية بأداء مسؤولياهتا ادلختلفة بكفاءة وفعالية؟
وقد مت اختبار ىذه الفرضية من خالل األسئلة من رقم  19-13من أسئلة االستبانة ،وكانت النتائج
كما يف اجلدول رقم (:)5
يالحظ من اجلدول التايل أن اذباىات ادلبحوثُت إجيابية ضلو التزام ادلصارف اإلسالمية األردنية
بأداء مسؤولياهتا ادلختلفة بكفاءة وفعالية ،حيث بلغ ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات  4.289وىو
أكرب من الوسط احلسايب ادلفًتض للدراسة (  ،)3كما أن االضلراف ادلعياري جلميع الفقرات بلغ أقل
من  ،1كما حلت الفقرة "حيدد النظام الداخلي للبنك صالحيات ومهام كافة موظفيو" يف الًتتيب
األول دبتوسط حسايب بلغ  4.380واضلراف معياري  ، 0.792ووزن نسيب بلغ  0.876وىو
مستوى مرتفع ،فيما جاءت الفقرة " يلتزم موظفي البنك بعدم تعارض ادلصاحل مع البنك عند قيامهم
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بأعماذلم ادلختلفة" يف الًتتيب األخَت دبتوسط حسايب بلغ  4.221واضلراف معياري  0.766ووزن
نسيب .0.844
جدول ( )5األسئلة المتعلقة بالفرضية الرابعة

الوسط

االضلراف

الوزن

مستوى

السؤال

رقم

احلسايب

ادلعياري

النسيب

القبول

14

حيدد النظام الداخلي للبنك صالحيات ومهام
كافة موظفيو.

4.380

0.792

0.876

18

تسمح لوائح البنك للمسامهُت دبساءلة موظفي
البنك يف اجتماعات اجلمعية العمومية.

4.366

0.786

0.873

16

يلتزم موظفي البنك باللوائح واألنظمة ادلتعلقة
بالتمويل ادلمنوح للموظفُت يف البنك.

4.320

0.816

0.864

موافق جداً

15

تتمتع إدارة البنك باستقاللية تامة فيما يتعلق
بازباذ القرارات ادلرتبطة بأنشطة البنك.

4.280

0.812

0.856

موافق جداً

4.233

0.786

0.846

موافق جداً

4.228

0.810

0.845

موافق جداً

4.221

0.766

0.844

موافق جداً

4.289

0.862

السؤال

19

13

17

يتم اختيار أعياء رللس اإلدارة من أصحاب
ادلؤىالت والكفاءة العالية.
يتميز موظفي إدارة البنك بالكفاءة يف شغل
وظائفهم.
يلتزم موظفي البنك بعدم تعارض ادلصاحل مع
البنك عند قيامهم بأعماذلم ادلختلفة.
مجيع الفقرات

ادلصدر :من إعداد الباحثُت باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.

موافق
جداً
موافق
جداً

موافق جداً

 4.2.4الفرضية الرابعة  :ال تقوم البنوك اإلسالمية األردنية واذليئات الرقابية فيها بتطبيق مبادئ
احلوكمة ادلؤسسية بكفاءة وفعالية؟ وقد مت اختبار ىذه الفرضية من خالل األسئلة من رقم 26-20
من أسئلة االستبانة ،وكانت النتائج كما يلي:
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جدول ( )6األسئلة المتعلقة بالفرضية الخامسة

رقم
السؤال
22

21

السؤال
هتدف إدارة البنك لتحقيق الكفاءة والتميز يف العمل
من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة ادلصرفية.
تقوم إدارة البنك بتوفَت دورات تدريبية للموظفُت
هبدف تعريفهم بأسس ومبادئ احلوكمة ادلصرفية

الوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

الوزن
النسيب

مستوى
القبول

4.410

0.892

0.882

موافق جداً
موافق جداً

4.392

0.773

0.878

وكيفية تطبيقها.
20

موظفي البنك لديهم معرفة كاملة باحلوكمة ادلصرفية
وكيفية تطبيقها.

4.362

0.805

0.872

موافق جداً

24

دينح البنك جلان التدقيق االستقاللية الكاملة ،ويعمل
على تنفيذ مقًتحات وتوصيات تلك اللجان.

4.358

0.712

0.871

موافق جداً

23

تقوم إدارة البنك بتوفَت احلماية الكافية للموظفُت
الذين يساعدون يف الكشف عن أي شلارسات غَت

موافق جداً
4.356

0.766

0.871

قانونية داخل البنك.
جميع الفقرات

4.375
هيئبت الرقببة الشرعية

0.842

28

تسمح إدارة البنك بوجود عالقات اتصال
فعال بُت اذليئات الرقابية ادلختلفة.

4.328

0.790

0.865

25

توجد يف البنك دائرة خاصة بالتدقيق.

4.318

0.785

0.863

4.313

0.812

0.862

4.305

0.726

0.861

4.317

0.865

27

26

يسمح البنك للهيئات الرقابية دبراقبة مجيع
أنشطتو ،ويلتزم بتنفيذ مجيع قراراهتا.
تتميز اذليئات الرقابية يف البنك باالستقاللية
التامة عن إدارة البنك.
مجيع الفقرات

موافق جداً

ادلصدر :من إعداد الباحثُت باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي

موافق جداً
موافق جداً
موافق جداً
موافق جداً
موافق جداً

ويالحظ من اجلدول السابق أن اذباىات ادلبحوثُت إجيابية ضلو التزام ادلصارف اإلسالمية
االردنية بتطبيق مبادئ احلاكمية ادلؤسسية بكفاءة وفعالية ،حيث بلغ ادلتوسط احلسايب جلميع
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الفقرات  4.375وىو أكرب من الوسط احلسايب ادلفًتض للدراسة (  ،)3كما أن االضلراف ادلعياري
جلميع الفقرات بلغ أقل من  ،1كما حلت الفقرة "هتدف إدارة البنك لتحقيق الكفاءة والتميز يف
العمل من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة ادلصرفية" يف الًتتيب األول دبتوسط حسايب بلغ 4.410
واضلراف معياري  0.892ووزن نسيب  0.882وىو مستوى مرتفع ،فيما جاءت الفقرة "تقوم إدارة
البنك بتوفَت احلماية الكافية للموظفُت الذين يساعدون يف الكشف عن أي شلارسات غَت قانونية
داخل البنك" يف الًتتيب األخَت دبتوسط حسايب بلغ  4.356واضلراف معياري  0.766ووزن نسيب
.0.871
كما يالحظ من اجلدول ايياً أن اذباىات ادلبحوثُت إجيابية ضلو قيام اذليئات الرقابية يف البنوك
اإلسالمية األردنية بأداء مسؤولياهتا بكفاءة وفعالية ،حيث بلغ ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات
 4.317وىو أكرب من الوسط احلسايب ادلفًتض للدراسة (  ،)3كما أن االضلراف ادلعياري جلميع
الفقرات بلغ أقل من  ،1كما حلت الفقرة "تسمح إدارة البنك بوجود عالقات اتصال فعال بُت
اذليئات الرقابية ادلختلفة" يف الًتتيب األول دبتوسط حسايب بلغ  4.328واضلراف معياري 0.790
ووزن نسيب  0.865وىو مستوى مرتفع ،فيما جاءت الفقرة "تتميز اذليئات الرقابية يف البنك
 4.305واضلراف
باالستقاللية التامة عن إدارة البنك" يف الًتتيب األخَت دبتوسط حسايب بلغ
معياري  0.726ووزن نسيب .0.861
 5.2.4الفرضية الخامسة  :ال يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت االلتزام بتطبيق
احلاكمية ادلؤسسية يف البنوك اإلسالمية األردنية وكفاءهتا؟ وقد مت اختبار ىذه الفرضية من خالل
األسئلة من رقم  37-29من أسئلة االستبانة ،وكانت النتائج كما يلي يف اجلدول رقم (:)7
يالحظ من اجلدول السابق أن اذباىات ادلبحوثُت إجيابية ضلو وجود عالقة بُت االلتزام بتطبيق
احلوكمة ادلؤسسية يف البنوك اإلسالمية األردنية وكفاءهتا ،حيث بلغ ادلتوسط احلسايب جلميع الفقرات
 4.348وىو أكرب من الوسط احلسايب ادلفًتض للدراسة (  ،)3كما أن االضلراف ادلعياري جلميع
الفقرات بلغ أقل من  ،1كما حلت الفقرة "يساعد تطبيق احلوكمة يف اكتشاف حاالت الغش
والتزوير" يف الًتتيب األول دبتوسط حسايب بلغ  4.381واضلراف معياري  0.730ووزن نسيب
 0.876وىو مستوى مرتفع ،فيما جاءت الفقرة "يؤدي تطبيق احلوكمة لزيادة كفاءة البنك ،وربقيق
 4.327واضلراف معياري
الكفاءة يف تعبئة ادلدخرات" يف الًتتيب األخَت دبتوسط حسايب بلغ
 0.741ووزن نسيب .0.865
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جدول ( )7األسئلة المتعلقة بالفرضية السابعة

الوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

الوزن
النسيب

مستوى
القبول

رقم
السؤال

4.381

0.730

0.876

موافق جداً

4.378

0.853

0.875

موافق جداً

4.362

0.775

0.872

موافق جداً

32

تطبيق احلوكمة يساىم يف محاية رأس ادلال ادلستثمر.

4.351

0.822

0.870

30

يساىم تطبيق احلوكمة يف زيادة فعالية دور الرقابة
وذبنب ارتكاب األخطاء.

4.342

0.745

0.868

37

34

36

33

السؤال
يساعد تطبيق احلوكمة يف اكتشاف حاالت الغش
والتزوير.
يساعد تطبيق احلوكمة يف تقليل سلاطر الفساد ادلايل
واإلداري.
تساعد ادليزة التنافسية للبنك يف جذب رؤوس األموال
من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة.

أدى تطبيق احلوكمة لتعظيم قيمة البنك بفعل وضع
االسًتاتيجيات ادلناسبة من قبل رللس اإلدارة كمراقبة

موافق جداً
موافق جداً
موافق جداً

4.338

0.839

0.867

السلوك ،وتقييم األداء.
35

يساعد تطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية يف ذبنب
منح القروض العتبارات غَت صحيحة.

4.331

0.847

0.866

موافق جداً

31

يساىم تطبيق احلوكمة يف ربسُت قدرة البنك على
منح التمويل ادلطلوب وفق أفيل الصيغ.

4.328

0.759

0.865

موافق جداً

29

يؤدي تطبيق احلوكمة لزيادة كفاءة البنك ،وربقيق
الكفاءة يف تعبئة ادلدخرات.

4.327

0.741

0.865

موافق جداً

4.348

0.862

مجيع الفقرات
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كما جرى التأكد من صحة ىذه الفرضية من خالل استخدام أسلوب معامالت
االرتباط وقد كانت نتائج التحليل كما يف اجلدول رقم (.)8
جدول ( )8اختبار الفرضية السابعة

ادلتغَت

كفاءة أداء البنوك اإلسالمية األردين

االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية

*0.797

*معنوية عند مستوى0.01
ادلصدر :من إعداد الباحثُت باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

يتيح من اجلدول السابق أن ىناك عالقة ارتباط طردية معنوية بُت االلتزام بتطبيق مبادئ
احلوكمة ادلؤسسية وكفاءة البنوك اإلسالمية يف األردن ،لذا فأننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية
البديلة واليت تشَت إىل وجود عالقة طردية بُت االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة ادلصرفية وربقيق كفاءة
البنوك اإلسالمية يف األردن.

خاتمة:

تشَت نتائج االختبارات السابقة إىل أن ادلصارف اإلسالمية األردنية تلتزم دببادئ احلوكمة
ادلؤسسية ،كما أن ىناك عالقة ارتباط طردية معنوية بُت االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية
وكفاءة البنوك اإلسالمية يف األردن ،ويعود ذلك حبسب رأي الباحثُت ألمهية احلوكمة ادلصرفية يف
ذبنيب ادلؤسسات ادلصرفية العديد من ادلشاكل اليت تؤثر على عملها ،باإلضافة لدور البنك ادلركزي
األردين يف التأكيد بيرورة االلتزام بتطبيق احلوكمة ادلصرفية.
 النتائج  :يف ضوء ما سبق فإن الدراسة توصلت للنتائج التالية:
-

تلتزم البنوك اإلسالمية األردنية دببادئ احلوكمة ادلؤسسية فيما يتعلق باحملافظة على حقوق
ادلسامهُت ،وحقوق أصحاب ادلصاحل.
تلتزم البنوك اإلسالمية األردنية بتوفَت عناصر الشفافية واإلفصاح للمعلومات ادلنشورة عنها.
تقوم البنوك اإلسالمية األردنية بأداء مسؤولياهتا ادلختلفة بكفاءة وفعالية.
تقوم البنوك اإلسالمية األردنية واذليئات الرقابية فيها بتطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية
بكفاءة وفعالية.
يوجد عالقة ارتباطية بُت االلتزام بتطبيق احلوكمة ادلؤسسية يف البنوك اإلسالمية األردنية
وكفاءهتا.
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-

التوصيات :يف ضوء النتائج السابقة ديكن وضع عدد من التوصيات اليت من شأهنا تطوير
ادلؤسسات ادلصرفية من خالل تبٍت احلوكمة ادلؤسسية وزيادة كفاءهتا وىذه التوصيات ىي:
العمل على نشر مبادئ وأسس احلوكمة ادلؤسسية يف القطاع ادلصريف من خالل إقامة برامج
تدريبية متخصصة للمعنيُت هبذا اجملال.
تفعيل دور اجلهات الرقابية ادلختلفة مثل البنك ادلركزي ،وجهات التدقيق الداخلي
واخلارجي ،للتأكد من تطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية يف القطاع ادلصريف.
ضرورة زيادة التنسيق بُت البنوك اإلسالمية زللياً ودولياً لدراسة سبل تفعيل االلتزام باحلوكمة
ادلؤسسية ودبا يتوافق مع طبيعة البنوك اإلسالمية.
ضرورة التزام البنوك اإلسالمية بإصدار تقارير سنوية تبُت اإلجراءات ادلتخذة من قبلها
لتطبيق مبادئ احلوكمة ادلؤسسية.
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