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 ممخص البحث
أدثتتس لى تت لاستتدوحلابي تتسالاحا سستتلىلقتتنلابستتد ااتلق تت ل  اتتتلاحل تتو ل استتدف الاحث تتال  استتتلوا 

(.لوحد قيقلهتاالاحفت الرتو لاحثس تالاا ت فالح ي تسالٕٛٔٓل-لٕٙٔٓابسالا تلاحع ب تلأالللاحفد ةل)
تتتسلح اعتتتسيي ل اح تتت ق تلاح تتتس  ةلقتتتنلهيبتتتتلاحا سستتتثتل عداتتت لق تتت لق س تتت لىثعتتتس لالستتتد ااتلاحار وثتتتتلويقف

(،لواتسلد سوحدتالاحاعتسيي لاح تتس  ةلقتنلاج ترلاعتتسيي لAAOIFIواحا اجعتتلح ااسستسالاحاسح تتلابستتالا تل)
ل(لث أنلاسد ااتلاحل و لكقرسعلاسحىلادأ ص.SASBا سسثتلالسد ااتل)

تسلاستالا فسلق ب فتسلٕ٘  ل)و  لى س ال دسبجلد  يللاحا دوحلح دقس ي لاحاسح تلواحاوا ت لالحتد و  تتلحعت (لل كف
%لدق يثفتس،لوى تالدوجت لاأداليتسالكليت ةل ستل فسللتينلٕٙإح لىنلادوسطلاا ت لابي تسالقتنلالستد ااتلل ت ل

%.لكاتتسلى تتس ال دتتسبجلد  يتتللال  تت ا لٜٓ%لإحتت لٖٛاستتدو سالابي تتساللتتينلاحل تتو لددتت اوالاتتسللتتينل
ستتتدوحلابي تتتسالقتتتنلالستتتد ااتلو  اتتتتلاحل تتت لاحأرتتىلاحادعتتت  لإحتتت لوجتتتو لقال تتتتلإيجسل تتتتلاع و تتتتللتتتينلا

الحاق سرل ل(.Tobin’s Qابسالاىل)اسد س ف

وددا للىها تلاح  استليىلدس  طلاحضوءلق  لاح و لاحايل  لد عثالاحا دجسالاحا  ي تلابسالا تليتىل
ينلد قيقلىه االالسد اات،لوا  عكسرلاح لق ت لاحق اتتلاحاقت  ةلح ل ت لابستالاىلاتنلوجفتتل عت لاحادعتسا 

ثسحستتتوو.لو تتت لىو تتتالاح  استتتتلثأها تتتتلدوق تتتتلى تتت سثلاحا تتتسحيل)أس تتتتلاحاستتتد ا ين(لثأها تتتتلدتساتتتلل
لاع واسالالسد ااتلا لاحاع واسالاحاسح تلحد ق قسلاحدقي ملاح ساللأل اءلاحل  .

ابي تتتتسالقتتتتنلالستتتتد اات،لاحل تتتتو لابستتتتالا ت،لاحاعتتتتسيي لاح تتتت ق تلح ا سستتتتثتللالكمماااالت الميةلح اااا  
لاعسيي لا سسثتلالسد اات،ل  اتلاحل  .لواحا اجعت،
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The Impact of Sustainability Accounting Disclosure Level  
on the Islamic Bank Value: An Applied Study  

on Arab Islamic Banks 

Abstract  

The purpose of this paper is to examine the impact of sustainability 
accounting disclosure level on the value of Arab Islamic banks for the period 
(2016-2018). To achieve this objective, the researcher developed a disclosure 
index based on the elements of the sustainability dimensions required in 
accordance with the Sharia standards issued by the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), and what the standards 
issued by the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) addressed 
regarding the   sustainability   of   banks   as   a   specialized financial sector. 

The results of the content analysis of the financial reporting and websites of 
(25) Arab Islamic banks indicated that the average sustainability disclosure index 
is approximately 62%, and that there are significant differences in disclosure 
levels between banks, ranging between 38% to 90%. The results of multiple 
linear regression analysis also indicated that there is a significant positive 
relationship between sustainability disclosure level and Islamic bank value 
(measured by Tobin's Q scale). 

The importance of this study is to shed the light on the role that Islamic 
banking products may play in achieving social goals of sustainability, and its 
reflection on the estimated Islamic bank value from viewpoint of market 
participants. This paper recommended the importance of educating stakeholders 
(especially investors) concerning for the importance of integrating sustainability 
information with financial information for achieving comprehensive evaluation 
of the bank's performance. 

Key words: Sustainability Disclosure, Islamic Banking, Sharia Accounting and 
Auditing Standards, Sustainability Accounting Standards, Bank Value. 
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 مقدم  البحث -1
ابستد ااتل)ابجداسق تت،لواحليب تت،لواحاتوا  لاحث ت يتل...(لاتنلاحاوضتوقسال عدل لابي سالقنل ضتس سل

احث   تلاحق  اتلواح  ي تليىلااالاحو تا.ليقت لعفت الا تالقت ةلققتو لما  تتلارسحتثلح ثتس  ينلاحا سستلينل
(e.g., Gray  et al., 1996لثأها تتتتل  تتتسملاحا  تتتأةلثعتتت  لاع واتتتسالقتتتنلاتتت حلويسبفتتتسلثاستتتبوح سدفسل)

واحليب تلحد  ي ل  ا االاحاستد ا ينلوييت هملاتنلى ت سثلاحا تسحي.لو ت لاستدجسلالاحا عاتساللابجداسق ت
احاف  تلاحا سسل تلح ارسحثلاحسسثقتلانلأالللإ  ا لاحاعسيي لواب  س االاحدىلد عملاحق تسرلوابي تسال

دتسا تتتلاحا سستتلىلقتتنلق س تت لىثعتتس لابستتد اات.ليع تت لستتليللاحا تتسل،لى تت  لاج تترلإقتت ا لاحدقتتس ي لاحا
(IIRC)ٔإرتتتس فال ع يفتتتسلحاستتتسق ةلاحا  تتتلالق تتت لاحد تتتوللاتتتنلاحد كيتتتملق تتت لاأل اءلاحاتتتسحىللٕٙٓٓقتتتسملل

  ي لاألجللإح لاحد كيملق  لاح دسبجلروي تلاألجل،لوابي سالاحادتساللقتنل دتسبجلاحدفسقتلللتينلاأل اءل
ل(.IFAC, 2006احاسحىلواحليبىلوالجداسقىلح ا  أةلككلل)

اجاوقتتتلاتتنللٜٕٔٓقتتسمللٕ(SASBى تت  لاج تترلاعتتسيي لا سستتثتلالستتد ااتل)ويتتىل فتترلاحستت سو،ل
الح ا  تتتلالث تتتأنلاح تتت لاأل  تتت لاتتتنل احاعتتتسيي لاحادأ  تتتتل) ستتتثلرل عتتتتلاح تتت سقت(لاحدتتتىلدعدلتتت لا  تتت ف
 ضتتس سلالستتد ااتلاحواجتتثلابي تتسالق فتتس،لواحدتتىلاتتنلاحا داتتللىنلدتتا  لق تت لاأل اءلاحاتتسحىلواحد تت ي ىل

يتىلد  يت لودو تيلللSASBسعل  سقىلا   .لإال اكنلالقداس لق ت لاعتسيي لح ا  لالاحعسا تليىل ر
احاع واسالاحادع قتلثسأل  لاحاسحىلحالسد اات،لوثسحدسحىلد سينلجو ةلاحدقس ي لاحاق اتلإح لاحاسد ا ينلاتنل

قت ا ل يالالدسسو،لواحقسل  تلح اقس  ت،لواألها تلاح سل تلااسل كونلحتالات  و لإيجتسلىلق ت لقا  تتلادأتسالاح
(SASB,  2019.)ل

تتسليتتىل جتتملقا  تتسال رتتسعلاحااسستتسالاحاسح تتتلابستتالا تل)ل تتو ل الا  وعف و  تتف لاحوا تت لاحعا تتىلدمايتت ف
إستتالا ت،لو تت كسالاحدتتأاينلاحدتتتسي ى،لو تت س يقلابستتد اس لابستتالا ت(لق تت لاحاستتدوحلاحعتتسحاى.لوثسحدتتسحىل

حقوا تتتتلواحعسحا تتتتلحالستتتد ااتلاتتتنلأتتتالللُيدو تتت لإ دفتتتسعل ستتتثتلاستتتسهاتلهتتتاالاحقرتتتسعليتتتىلالستتتد اديج سالا

                                                 
 International Integrated Reporting Council (IIRC)لج رلإق ا لاحدقس ي لاحادتسا تالٔ

قتتسمللSustainability Accounting Standards Board (SASB)اج ترلاعتسيي لا سستثتلالستتد ااتللإ  تسءلمدتت لٕ
،لثسقدثتتس ملا عاتتتلاستتدق تلييتت لهس يتتتلح تت بيلبقتت ا لاجاوقتتتلاتتنلاحاعتتسيي لاحدتتىلدأد تت ل ستتثل تتوعلاح تت سقتلواحتت لٕٔٔٓ

و عدلتتت لحدتت ق ملإي تتتسالاحا  تتتلالقتتتنلاحجوا تتتثلاحاسح تتتلحالستتتد ااتلثاتتتسل ستتتسق لاحاستتتد ا ينلق تت لد  تتتي لقا  تتتتلادأتتتسالاحقتتت ا .ل
لح ا عاتتسالاح وح تتتلاألأتت حلاحدتتىلدضتت لاحاعتتسيي لاحا عاتتتلحعا  تتتل اج تترلاعتتسيي لا سستتثت ل كوا فتتسلااتتس الف الستتد ااتلهتت كالف

(لIASB(،لواج تترلاعتتتسيي لاحا سستتثتلاح وح تتتتل)FASBابي تتسالقتتنلاحاع واتتتسالا تتللاج تتترلاعتتسيي لاحا سستتثتلاألا يكتتتىل)
ل(.SASB, 2019ويي هسلانلاحا عاسال)
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احس سستتتتسالاحا تتتت ي تلاحادع قتتتتتلثسحداويتتتتللاألأضتتتت ل)احاستتتتد ام(،لواح تتتتاوللاحاتتتتسحى.لإال ستتتتسق لاحداويتتتتلل
األأض لق ت لدوج تالاحاتوا  لال د تس  تلوأس تتل اارلاألاتوالل  تولاحا ت وقسالاحدتىلد قتقلاحدتساتلل

اتتسل ستتسق لاح تتاوللاحاتتسحىلق تت لد ل تتتلإ د سجتتسالاحفبتتساللتتينلاحد ا تتتلال د تتس  تلوالجداسق تتتلواحليب تتت،لك
ل.ٖاحا  واتلانلاحأ اسالاحا  ي ت

أدثتتس لى تت لابي تتسالالأد تتس يل و تت لدمايتت ليتتىلاحستت واالاألأيتت ةلإهداتتسملاحثتتس  ينلاحا سستتلينلل  استتتلوا 
للىنل)ابضتتسيى(لقتتنلق س تت لالستتد ااتلق تت ل  اتتتلاحا  تتأة.لوثتتسح يملاتتنلدثتتسينل دتتسبجللد تت لاحث تتوا،لإ

يسحليدفتتسل تت لىيتت الىنلابي تتسالقتتنلىثعتتس لو ضتتس سلالستتد ااتليتتا  لل  جتتتلاع و تتتلق تت لاحق اتتتلاحاقتت  ةل
(.لويتىل ;and Hussainey, 2016 Alotaibie.g., Villiers and Marques, 2013ح ا  تأةل)

لثسحث تتتاليتتتىلاجتتتسللا تتت  االو دتتتسبجلابي تتتسالقتتتنلالستتت د ااتلاحاقسلتتتل،للليوجتتت لإهداتتتسملىتتتتس  اىلكتتتسال
لقنلق ملادسسول دسبجلاح  اسسالاحا  و ةل  ;e.g., Farook et al., 2011)ثسحل و لالسالا ت،ليضالف

Harun et al., 2020)احدتىلإأدلت الى ت لابي تسالقتنلالستد ااتلق ت ل  اتتلاحل ت لالستالاى،لوهتولل
للاسلسوال  سوللاحث الاح سحىلد سوحال ع يفسلوقا  فس.

 مشكم  البحث -2
تسلث تأنلىثعتس لوا دو تسالالستد ااتلثتسحل و لددا لل لقساف ا ك تلاحث اليىلقت ملوجتو لإرتس لي قت ل لتولف

ابستتالا ت.لياتتنلاحاال تت لوجتتو لدثتتسينللتتينلادر ثتتسالاحا عاتتسالاحاف  تتتلاح وح تتتلث تتأنلا دو تتسالو رتتسول
لقتتتنلقاوا تتتتليسحل تتتتلاعتتتسيي لوا  تتتس االالستتتد اات،لود جسهتتتللق س تتت لهتتتاالاح تتتوعلاتتتنلاحدقتتتس ي ،ليضتتتالف

احقتتتسباينلق تتتت لإقتتتت ا هسلح رل عتتتتتلاحف يتتتت ةلحمقاتتتتسللاحا تتت ي تلابستتتتالا ت،لوا  عكتتتتسرلاحتتتت لق تتتت لاألثعتتتتس ل
 ل  ;Platonova, et al. 2018 ؛ٕٛٔٓواحقضتس سلاحواجتثلابي تسالق فتسليتىلهتاالاح تأنل)اح سل ستى،ل

Maali et al. 2002.) 

لو اكنلل و ةلا ك تلاحث اليىل و ةلاحدسسالالاحدسح ت:
اسلهىلأ سبصلاحل و لابستالا ت لواتسلهتىلاألسترلاح ت ق تلواحد ع ا تتلحاجتسللقا فتسلاتنلا عتو ل
ا سسلى لواسلهىلىهملاحاثس  االاحدتىل اكتنلالسد  تس للفتسليتىلاجتسللابي تسالقتنلالستد ااتلثتسحل و ل

                                                 
للينلل و لدجس يتلو  كسالإسد اس لودأاين.لوددومعلهامللٖٓٓق  لاحااسسسالاحاسح تلالسالا تلثأت  لل ق  لٖ ااسستلاس

و  لىعف لاحاسيلاحس ويل وللاحداويللل.%لس و فسٕٓ%لإح ل٘ٔ وحت،لود اوليىلاحعسحملثاع للانلل٘ٚاحااسسساليىل  ول
ا  س للٖٙٛ وللاحادوايقتلا لاح  يعتلابسالا تلا دفعالانلىنلاأل The Banker ابسالاىليىلاحعسحملاحايلىج دالاج ت

ل.https://uabonline.org))إد س لاحا س الاحع ب تللٕٚٔٓا  س ل ول لقسمللٜٓ٘ٔإح للٕٙٓٓ ول لقسمل



 أثر مستوى اإلفصاح المحاسبي عن اإلستدامة على قيمة البنك اإلسالمي .......              اتمر حممود حمـمد صاحل د/ 
   

  5  

 

هتتللابستتالا ت لواتتسلهتتولاستتدوحلوا دتتوحلابي تتسالاحا سستتلىلقتتنلالستتد ااتليتتىلاحل تتو لابستتالا ت لول
ليا  لاسدوحلابي سالاحا سسلىلقنلالسد ااتلق  ل  اتلاحل  لابسالاى 

  هدف البحث -3
أدثتس لى ت لاستدوحلابي تسالقتنلالستد ااتلق ت ل  اتتلاحل ت ل يدا للاحف الاحعتسملح ث تاليتىل  استتلوا 

ل(لدرتتوي لاا تت لح ي تتسالقتتنٔابستالاى.لويدر تتثلد قيتتقلاحفتت الاحستتسلقلاستتدتاسللاحجوا تثلاحدسح تتت:ل)
تتتسلحال تتت ا االاحاف  تتتتلاحا سستتتل تلواأل كتتتسملاح تتت ق ت.ل) (لد  يتتتللا دتتتوحلابي تتتسالقتتتنلٕالستتتد ااتلويقف

(لد  ي لى  لابي سالٖالسد ااتليىلدقس ي لاحل و لابسالا تلواوا عفسلق  ل ثكتلاحاع واسالاح وح ت.ل)
لثسحسوو.قنلالسد ااتلق  لاحق اتلاحاق  ةلح ل  لابسالاىلانلوجفتل ع لاحادعسا ينل

  أهم   ودوافع البحث -4
لح ث وال لحاسسي دا لىتس  ا ت لىها ت لاا لالسد اات لقن لابي سا لاجسل ليى لاحا سسلى لاحث ا  عدل 

(ليىلهاالاح   .لكاسلدعف ل e.g., Platonova et al., 2018; Harun et al., 2020األج ل تل)
احل و لابسالا تلانلابي سالقنلى  ردفسلد سوللاحاما سلاحدىل  لدعو لق  ل ىهايدالاحعا  تلانلأالل

احليب تلوابجداسق ت،لوهولاسل عكرلا س كدفسلاحفعسحتليىلد قيقلىه االالسد ااتلح اجداعسالاحدىلدعالل
لقنلٗييفس لابي سا لى   لد سوحا لاحدى لاح  اسسا لاععم لىن لهو لاحث ا لهاا ل واي  لىهم لان لو عدل  .

(لودفدق لإح لاح حيللe.g., Karim, 1995 الد  ي  تل ع يتل)السد ااتلق  ل  اتلاحل و لابسالا تلكس
،ل (e.g., Salehi et al., 2019)احدج يلى،لىول  اسسالدااليىلليبسال ولليي لق ب تلا للإي انل

(.لودوج ل)يىل  و لق ملاحثس ا(ل   ةليىلal et e.g., Rahman ,.2010وثع لاح وللاًسيو تل)
لدسدت   لاحدى لاحدرل ق ت لابسالا تللاح  اسسا لاحل و  ليى لالسد اات لقن لابي سا لوا دوح اسدوح

لاحع ب تلث فتلقسات،لواحا  يتلا فسلث فتلأس ت.

و كدستتثلاحث تتاليتتىلاجتتسللابي تتسالقتتنلالستتد ااتليتتىلاحل تتو لابستتالا تلىها تتتلأس تتتلثعتت لعفتتو ل
احل تتتو لثعتتت لاح  استتتسالاحدتتتىلدو تتت الإحتتت لإ أفتتتس لاستتتدوحلابي تتتسالالأد تتتس يلقتتتنلالستتتد ااتليتتتىل

 Usmani, 2002; Maali et)(،لوكاح لاحل و لابسالا تلZhang, 2013؛لٕٙٔٓ احدق ي  تل)   يل،

                                                 
(لإحتت لوجتتو لدف يتت االٜٔ-ى الاحدتت اق سالال د تتس  تلاحاد تتسق ةلاح سجاتتتلقتتنلا د تتس لييتت ورلكو و تتسلاحاستتدج ل)كوييتت ل ٗ

أريتت ةللستتدق ا لو اتتولاحقرتتسعلاحاتتسحى،لوحدج تتثلاحدثتتسرالال د تتس يلوح تتس ملاحستت ل ت،لد تتسولل كواتتسالاحتت وللاحاأد فتتتلاحاوام تتتل
لتتتينلاح فتتتسالق تتت لاستتتدا ا يتلاح تتت كسالواحا تتت وقسالاب دسج تتتتلودق يتتتللأستتتسب هسلاحاسح تتتت،لوبتتتينلاح فتتتسالق تتت لد قيتتتقلىهتتت اال

ود جتت ملا د تتس لاحوثتسء،لواحدتسيتتللواحدضتتسانلالجداتتسقى،لوا  جتتسملا تت وقسالاحل  تتتللالستد ااتلأس تتتلاحادع قتتتلثسح تت تلاحعساتتت
ل(.ٕٕٓٓاحد د تل)احا كملاحا  يلحث والاح ىيلاحعسم،لاحفيبتلاحعساتلح   سثتلاحاسح ت،ل
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al., 2003)لوثسحدتتتتسحىلدعفتتتت لىها تتتتتلالسد  تتتتس لثاتتتتسل تتتت  لقتتتتنلاحفيبتتتتسالاحاف  تتتتتلاح وح تتتتتل.(IFAC, 

IASB)٘(لواج رلاعسيي لا سسثتلالسد ااتل،SASBلوهيبتتلاحا سستثتلواحا اجعتتلح ااسستسال،)احاسح تتل
اتتنلاعتتسيي لوا   تتس االحد ستتينلاحا دتتوحلاحاع واتتسدىلحدقتتس ي لالستتد اات،لودتتويي للٙ(AAOIFIابستتالا تل)

اع واسالاالباتلدسسق لق  لدج ثلا ستللاحوكسحت،لوق ملاحداس لليتىلاحاع واتساللتينلاحل تو لوى ت سثل
 حيين.احا سحيلييفس،لواقسل تلىولاحدفوولق  لد لااالاحاسد ا ينلواحا   ينلاحاس

 حدود البحث   -5
 قد تت لهتتاالاحث تتالق تت لد تتسوللى تت لاستتدوحلابي تتسالقتتنلالستتد ااتلق تت ل  اتتتلاحل تت لابستتالاى،ل
وثسحدتتسحىليأتت  لقتتنل رتتسولاحث تتالاحا تت  االاحد ع ا تتتلواحااسستت تلح ي تتسالقتتنلالستتد ااتليتتىلاحل تتو ل

لثقت  لابسالا ت،لوحنليدع  لاحثس الحا   االو دسبجلابي تسالقتنلالستد ااتليتىلاحل تو لاحدق ي  تتلإل
اتسلدستتد ماالاحاعسحجتتلاحع ا تتتلحا تك تلاحث تتا.لوىأيت فا،ليتتئنلدعات مل دتتسبجلاحث تالستتدتونليتىل تت و لاحعي تتتل

لا للاحث ا.ل

 خط  البحث  -6
حد قيتتقلىهتت االاحث تتالوابجسثتتتلقتتنلدستتسالدالدتتملدقستت االإحتت ل تتقين؛لاألولل عتت يلواًأتت لدرل قتتى.ل

احا فجتتينلالستتدق ابىلوالستد ثسرى.لإاليد سستتثلاحاتت فجلوثسح ستثتلح  تتقلاح عتت ي،ليقت لاقداتت لاحثس تتالق ت ل
الستتتتدق ابىلاتتتت لا   تتتتتلاستتتتدع ا لود  يتتتتللاح  استتتتسالاحستتتتسثقتلاحدتتتتىلد سوحتتتتالاففتتتتوملوىثعتتتتس لالستتتتد اات،ل
وق س تت لابي تتسالقتتنلالستتد ااتليتتىلاحقرتتسعلاحا تت يىلث تتفتلقساتتت،لويتتىلاحل تتو لابستتالا تلث تتفتل

اح عتتت يلود  يتتت لاحاد يتتت االاألسسستتت تلح ث تتتا.للي اتتتسل ستتتسق للأس تتتت،لوثسحدتتتسحىلإاكس  تتتتل تتت سيتلابرتتتس 
احا فجلالسد ثسرىلق ت لا تدقسوليت  لاح  استتلاتنلأتالللاستد دس لاحعال تتلاحادو عتتللتينلابي تسالقتنل
الستتد ااتلو  اتتتلاحل تت لابستتالاى.لىاتتسلاح تتقلاحدرل قتتىليقتت لدتتملاتتنلأتتالللالقداتتس لق تت لاتت أللد  يتتلل

                                                 
 International Federation of Accountants (IFAC) الد س لاح وحىلح ا سسلين  5

 International Accounting Standards Board (IASB)       وح تاج رلاعسيي لاحا سسثتلاح    
 The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial للهيبتتلاحا سستثتلواحا اجعتتلح ااسستسالاحاسح تتلابستالا تدفت ال  6

Institutions (AAOIFI)إحتتت لدرتتتوي ليكتتت لاحا سستتتثتلواحا اجعتتتتلح ااسستتتسالاحاسح تتتتلابستتتالا ت،لوا قتتت ا لودفستتتي لوا اجعتتتتلاعتتتسيي لل
احا سستثتلواحا اجعتتلحد ت لاحااسستتسا،لواحت لثاتسليدفتقلاتت لى كتسملواثتس سلاح ت يعتلابستتالا تلبتدستسثل قتتلاستدأ اىلاحقتتوابمل

حتتت يفس،لوالستتتدفس ةلاتتتنلأتتت اسدفس.لودعدلتتت لاحل تتتو لابستتتتالا تلاحاسح تتتتلحد تتت لاحااسستتتسا،لود تتتجعيفملق تتت لالستتتد اس لواليتتت اعل
احا تت يتلواحع ب تتتلاتتنلاألقضتتسءلاحا تتس كينلثسحفيبتتت،لكاتتسلدعدلتت لاحفيبتتتلاحعساتتتلح   سثتتتلاحاسح تتتلثا تت لاتتنلاألقضتتسءلاحا ا لتتونل

ل.(ٕٚٔٓلد  لاحفيبتل)هيبتلاحا سسثتلواحا اجعتلح ااسسسالاحاسح تلالسالا ت،ل
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 دتوحلابي تسالقتنلالستد ااتلحعي تتلاتنلاحل تو لابستالا تلاحعسا تتليتىلاحا دوحلح ت  لقنلاستدوحلوا
لا  لوثع لاح وللاحع ب ت.

لل سءلق  لاسلسلق،لسواليدملد سوللاسلدثق لانلاحث الانلأالللاسدع ا لاحع س  لاحدسح ت:
لاألسرلاح  ق تلواحد ع ا تلحاجسللقاللاحل و لابسالا ت.لٔ-ٙ
لحل و .احا عو لاحا سسلىللسد ااتلالٕ-ٙ
لى  لابي سالقنلالسد ااتلق  ل  اتلاحل  لابسالاى.لٖ-ٙ
لاح  استلاحدرل ق ت.لٗ-ٙ
لا س  تلاح دسبجلواحدو  سالواجسلالاحث الاحاقد  ت.ل٘-ٙ
 األسس الشرع   والةنظ م   لمجلل عمل البنوك اإلسالم   6-1

ددتواي لحت يفملىاتوالليسبضتتلقتنللُ عْ لاحل  لابسالاىلثا سثتلااسستلاسح تلدقومللت و لاحوست طللتينلاتن
 سجتتتتسدفملوي يلتتتتونليتتتتىلاستتتتد اس هسلوبتتتتينلاتتتتنل  دتتتتسجونلإحتتتت لهتتتتاملاألاتتتتواللحد فيتتتتالا تتتت وقسدفملود ل تتتتتل
ا د سجتتتسدفملاحاأد فتتتت.لويتتتدملكتتتللاحتتت ليتتتىل رتتتسولضتتتواثطلاح تتت يعتلابستتتالا تلثاتتتسليأتتت ملدتسيتتتللاحاجداتتت ل

ابستالا تلهتىلاحدتّيت لاحفقفتىلحاجتسللقاتلللٚود قيقلاحع احتللينلىي ا م.لودعدلت ل تو ةل ت كتلاحاضتس بت
احل تتتو لابستتتالا ت،ل يتتتاليتتتدملد  تتتيللىاتتتواللاحاتتتو قين،ل تتتمليتتتدملاستتتد اس هسليتتتىلاأل  تتترتلال د تتتس  تل

س. لاحاأد فتلا لدج ثلاحاعساالالاحا  اتل  قف

و عداتتتت لال د تتتتس لابستتتتالاىلق تتتت لاجاوقتتتتتلاتتتتنلاألستتتترلاح تتتت ق تلواحضتتتتواثطلاحعّق  تتتتتلاحدتتتتىلدتتتت عمل
الاحاسح تلحمي ا لواحا عاسال األلاحاجدا .ليفىلعتللال د تس لابستالاىليتئنلاحاسحت لاح ق قتىلاحاعساال

ح اتسللهتتولزلقتملوجتتل،لوىنلاب ستسنلاستتدأ  لي تتاللستدأ ااالوال دفتتسعلثتاليتتىلاح تو لاحاثس تتتل تت قفسل
لي ا تثلاب ست لوجتلو سنليتىلكتللىقاسحتا،لثاسل عو لق  الوق  لاحاجدا لككللثسحأي لواح تالا،لوىنلزلقتمو

ل(.ٕٓٓٓوى الس  سسثاليىلاًأ ةلقنلد  يسدالي اسلىدسملانلاوا  ل)احور سن،ل

وا  رال فسلانلاألسرلواحضواثطلاح  ق تلاحدىل عدا لق يفسلال د س لابستالاى،ليتئنلاحعاتللاحا ت يىل
اتنلىهافتسلاتسللثسحل و لابسالا تليدسملثاجاوقتتلاتنلاحأ تسبصلاحدتىلدايتمملقتنلاحل تو لاحدق ي  تت،لواحدتى

لي ى:

 اسةبعلد المعلمالت المحرم  شرًعل - أ

                                                 

(لدع الاحاضتس بتلق ت لى فتسلا تس كتليتىلاأل بتسالىولاحأستسب للتينلرت يينلٖٔاح  قىلح ا سسثتلاحاسح تل  مل)ويقفسلح اع س لل ٚ
تتتتسلح ستتتثتلادفتتتتقلق يفتتتتسللي فاتتتسل)هيبتتتتتلاحا سستتتتثتل ى تتت هاسلثسحاتتتتسلل)ى تتت سثل اارلاألاتتتتوال(لواًأتتتت لثسحعاتتتلل)احاضتتتتس ث(لويقف

ل(.ٕٚٔٓواحا اجعتلح ااسسسالاحاسح تلابسالا ت،ل
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دعاللاحل و لابسالا تلق  لإسدقثسللىاتواللاحاستد ا ين،ل تملالستدفس ةلا فتسلاتنلأتالللوستسبللو ت  ل
تت م،لوابيجتتس ل ا تت وقتلاد وقتتتلا تتل؛لاحاضتتس بت،لواحا تتس كتل)ىولاح تت كت(،لواحا اث تتت،لوالسد تت سع،لواحسف

احل  لاأسر لاحدجس ةلق  لدعسا الثتسحل  لواح ت اءلوالستد اس ل)هيبتتلاحا سستثتلل.لويد الٛا لوق لثسحدا   
ل(.ٕٚٔٓواحا اجعتلح ااسسسالاحاسح تلابسالا ت،ل

و  ل  االجا  لاح  اب لاحساسو تلاح بسلثسقدثس ملانلثتسثلىتتللىاتواللاح تسرلثسحثسرتل،ل يتال قتوللزل
َبسلَللَ قُلدعسح :ل) لَاِحَ لِثأ ُفْملَ سُحوالإ َاسلاحوِايَنلَ ْأُتُ وَنلاح ِّ ْ َرسُنلِاَنلاْحَاّرِ لَكَاسلَ ُقوُملاحوِايلَيَدَأثوُرُالاح و وُاوَنلِإلو

َبسلَيَانلَجسَءُملَاْوِقَعتت لِاتنلَ بِّتِالَيتس َدَف لَيَ تاُل َملاح ِّ ُلاْحَلْ َ لَوَ  و لَّللاو َبسلَوَىَ لو ِلللَاتسلَستَ َ لَوَىْاتُ مُلاْحَلْ ُ لِاْ ُللاح ِّ ِإَحت لَّللاو
لل*َوَانلَقتسَ لَيُأوَحِبتَ لَىْ تَ سُثلاح وتسِ لُهتْملِييَفتسلَأسِحتُ وَنل لُكتلو ُلَللُ ِ تثَّ تَ َ سِالَوَّللاو َبتسلَوُيْ ِبتىلاح و ُلاح ِّ َ ْاَ تُقلَّللاو

لَىِ  ملل ل.ٜ(َكفوس ل

احا ت ملاحتايلي رلتقلق  تاللٓٔاتنلاح بتس و  لىجا لاحع اسءلق  لىنلاحميس ةليىلاح يونل عيت لاألجتللهتو
اح  وصلاح  ق تليىلاحق حنلاحت يملواحس تلاح لو تلاح  يفت.لوُ عدل لال ىلد  يملاحدعساللثسح بسلهولاحستلثل
اح ب رليىلميس ةلاب ثسللق  لاحل تو لابستالا ت،ل يتاليتا يلاستدثعس لاحاعتساالالاح بو تتلإحت لاحاستسهاتل

 بتتتتل تتتو لالستتتد الللاحاتتتسحى،لوثسحدتتتسحىلاحدوميتتت لاحعتتتس لليتتتىلد قيتتتقلاحع احتتتتلالجداسق تتتتلاتتتنلأتتتالللا س
ل(.Usmani, 2002ح   وااللينلىي ا لاحاجدا ل)

  المشلرك  في الةنم   االقةصلد   واالجةملع   -ب
 عداتتت لاحل تتت لابستتتالاىلق تتت لالتتت ىلاحا تتتس كتليتتتىلالستتتد اس لاتتتنلأتتتالللاحاستتتسهاتليتتتىل اورلىاتتتوالل
احا  وقسالاحاثس تل  قفس،ل مليدملدأ  صلاأل بسالىولاحأسسب لاحا ققتتللتينلاحل ت لوى ت سثل ستسثسال

هيبتلالسد اس لق  لىسسرل سثتلا سقتلانلاح بيلللق  لىسسرلال  لاقروعلىول سثتلانل ىرلاحاسلل)
(.لكاتتسلدستتفملاحل تتو لابستتالا تليتتىلاحد ا تتتلٕٚٔٓاحا سستتثتلواحا اجعتتتلح ااسستتسالاحاسح تتتلابستتالا ت،ل

ال د س  تلح اجداعسالاحدىلدعاتللييفتسلاتنلأتالللاحد كيتملق ت لاحا ت وقسالااالاح فت لاحعتسم،لواحدعساتلل
ملال د تس ي.لإال فدت  ليىل  و لاح قو لاحادس تلح ل  لق  لىسسرلاح اولاح ق قىلااتسل  ت لاتنلاحدضتأ

                                                 
دعتتت الاحا اث تتتلق تتت لى فتتتسلل تتت لستت عتلثا تتتللاحتتت انلاحتتتايلإ تتتد اهسلثتتالاحثتتتسب لاتتت لميتتتس ةل بتتيلاع تتتوملادفتتتقلق  تتتال.لو  تتتي لل ٛ

السد تت سعلإحتت لققتت لاحل تت لحستت عتلىولقتتينلاو تتويتليتتىلاحااتتتلار تتوثل تت عفس.لو عتت الققتت لاحستت ملق تت لى تتالل تت لُيتت ي لي تتال
لا لدأجيللدس  ملاحال  لاحادفقلق  ال)ه  (.ٕٚٔٓيبتلاحا سسثتلواحا اجعتلح ااسسسالاحاسح تلابسالا ت،لاح انل سلف

ل[.ٕٙٚل-ٕ٘ٚسو ةلاحثق ة،لاًيدسن]للل ٜ
يوج ل وقسنلانلاح بس،لىوحفاس:ل بسلاحفضللاحايلي دجلانلاحميس ةليىلى  لاحل ي ينلانلاألاواللاح بو تلق  لاًأ لثسلثلل ٓٔ

لاح سدجلقنلل  ل   ل ل لاح سيبت ل بس لو س يفاس لاحل  لاحجو ة. لودعدل ليواب  لىولث   لحأ لا لدأجيللاحقث . بويللثعضا
ل(.ٕٚٓٓاح سدجتلانلإ  ا لاحاسللألجللثفسب ةل ف يتلىولس و تلانل بسلاح سيبتلاحا  اتل  قفسل)لقل لاح فس ،ل
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ىنلدتتتونلجا تت لاحا دجتتسالاحا تت ي تلاحدتتىل قتتومللفتتسلاحل تت لابستتالاىلق تت لىستتسرلاحل تت لواح تت اءلاح ق قتتىل
ل(.ٕٓٔٓانلأالللاثس حتلاألاواللثس  ل ق ق تلاوجو ةل)اح يخ،ل

  تتلوويقفسلحاثس سلاح  يعتلابسالا تليئ اللل اكتنلي تللاحاعتساالالال د تس  تلقتنلاألهت االاألأال
ح اجداتتت .لوحتتتاح ليدو تتت لىنلدستتتفملاحل تتتو لابستتتالا تليتتتىلاحد ا تتتتلالجداسق تتتتلاتتتنلأتتتالللاتتتسلدق اتتتالاتتتنل
احقتت و لاح ستت تل)ثتتالليسبتت ة(،لواحدل قتتسالألوجتتالاحلتت ،لوا قرتتسءلاحمكتتسةلحاستتد قيفس.لوااتتسللل تت لي تتالىنل

ح ت واا،لواحقضتسءلق ت لى عاتلاح اس تلالجداسق تلاحسسثقتلسوالدستسق لق ت لد قيتقلاحع احتتليتىلدوميت لا
لاحفق .

 وجود هيئ  الرقلب  الشرع   -ج
دأضتت لاحل تتتو لابستتتالا تل)ا تتللىيلل تتت (لح  سثتتتتلاحل تت لاحا كتتتميلثسقدثتتتس ملىق تت لستتت رتل ق  تتتتل  سل تتتتل
ثسحجفتتتسملاحا تتت يىلأليل وحتتتت،لكاتتتسليوجتتت للتتت األلكتتتللل تتت لإستتتالاىلهيبتتتتل  سثتتتتل تتت ق تلحدقتتت  ملدأتيتتت ل

لاحا سحي(لثأنلاعساالالاحل  لددوايقلا لاثس سلاح  يعتلابسالا ت.لح اسد ا ينل)ويي هملانلى  سث

وددضتتانلهيبتتتلاح  سثتتتلاح تت ق تلاجاوقتتتلاتتنلاحفقفتتسءلواحع اتتسءلاحاعدلتت ينليتتىلاحفقتتالابستتالاىلحف تتصل
احعا  سالاحا  ي ت،لوالدفس  سا،لوققو لاحا يو  تتلواحقتوابملاحاسح تتلويي هتسلاتنلاحدقتس ي لح دأتت لاتنلدرليتقل

ودد سثال ال  سالهيبتل (.Farook et al., 2011احل  لحاثس سلاح  يعتلابسالا تلث كللس  مل)لإ ا ة
لا فاتسلاتنلحح تسالاح وكاتتل لاسلا ل ال  سالاحا اج لاحأس جى،لثسقدثس لىنلكتالف اح  سثتلاح  ق تلإح ل  ل

الاحفساتتتلحدرليتتقلاحاستتدأ اتليتتىلادسثعتتتلقا  تتسالاحل تت .لكاتتسلدعدلتت لهيبتتتلاح  سثتتتلاح تت ق تلإ تت حلاًح تتس
ك عتتتتتسمل  تتتتتسلىل اأ تتتتتىل ستتتتتسق لق تتتتت لراأ تتتتتتلى تتتتت سثللShariah Governanceلٔٔ وكاتتتتتتلاح تتتتت يعت

ل(.Hasan and Hassan, 2011احا سحيلث أنلسالاتلاعساالالاحل  لانلاح س  تلاح  ق تل)

وي اتتسليدع تتقللوا تت لاحل تتو لابستتالا تليتتىلليبتتتلاألقاتتسللاحا تت يت،لياتتنلاحاع تتوملىنلا تت لدعدلتت لاتتنل
ىوابللاح وللقسحا فسلوق ب فسلاحدىلا دض الاح ت سقتلاحا ت ي تلابستالا تلق ت اسلدتملإ  تسءلل تو لال أتس ل

واحايل سمللجا لاحمكتسةللٜٔٚٔ.ل ملدملثع لاح لإ  سءلل  ل س  لالجداسقىلقسملٖٜٙٔقسمللٕٔاحا   ت
ل(.ٕٔٔٓواحق و لاح س تلو  يفسلإح لاسد قيفسل)سا سنلواثس  ،ل

                                                 
لل ٔٔ لاح  يعت لاحل  لابسالاىللShariah Governanceد ي ل وكات للفس لاحدىل قوم إح لاحد ديثسالاحد ع ا تلواحااسس ت

لحضاسنلوجو ل  سثتل اأ  تلاسدق تلق  لا حلدوايقلاحعا  سالاحا  ي تلا لى كسملاح  يعتلابسالا ت.
 ت،ل ياللئ  سءلل و لال أس لاحا   تلثاياليا لثا سيعتلاح  ف لٖٜٙٔ سملاح كدو لى ا لاح جس ل"  االز"ليىلقسمللٕٔ

ل(.ٕٔٔٓكس الثا سثتل  س يقلا أس لح  س لاحفال ينل)سا سنلواثس  ،ل
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الاألأي ةلدرو فاليىلى اءلاحل و لاحا  يتلاحدىلدعاتللث تكللإستالاىلثسحتساتلل)ل ت لو  ل ف الاحس وا
%لاتتتنلٗي  تتتللابستتتالاى،لوب تتت لىلتتتولعلتتتىلابستتتالاى،لوب تتت لاحل كتتتت(.لإالدا تتتللى تتتوللد تتت لاحل تتتو ل

إجاسحىل  اتلى وللاحل و لاحعسا تليىلاحقرسعلاحا  يىلاحا  يلثع لاسدثعس لاحفت وعلابستالا تلح ل تو ل
ا  تتتس لج  تتتاللٖٕ٘ل تتتو (،ل يتتتال قتتت  لإجاتتتسحىلى تتتوللاحل تتتو لابستتتالا تلاح ال تتتتلثال تتت للٓٔ  تتتتل)احدق ي

،لوهولىيضللانلاع لل اولٕٛٔٓ%لاقس  تفلثعسملٗ.ٗٔثاع لل اول   مللٜٕٔٓا  يليىل فس تلقسمل
.لوثسبضتتسيتلإحتت لاتتسلستتلق،لٜٕٔٓ%لحعتتسملٛ.ٚإجاتتسحىلاحقرتتسعلاحا تت يىلاحا تت يلثسحتساتتللاحتتايلل تت ل

ادو  لىنلدم ه لاح  تلاحسو  تلح ل و لابسالا تلثسحقرسعلاحا  يىلاحا ت يلاتنل يتالاحو ابت ليانلاح
واحداتتتو الالوقتتت  لاحادعتتتسا ين،لواحتتت لثستتتلثلدوجتتتالاح وكاتتتتلاحا تتت يتل  تتتولالهداتتتسملثأ تتت لىهتتتملى واال

سملحعتلٚٔاحداويللابسالا تلاحادا  تليىلاح كو لانلأاللل  و لدع  الال س ونلسوول ىرلاتسلل  تمل
ولب دتالاحد فيا تتتلاحدتتىلدت قملدرليتتقل تتكو لاح ت كسا،لوكتتاح لا تت وعل تس ونلاح تتكو لاحستت س  تللٕٛٔٓ

ل(.ٕٕٓٓاحايلي قملدرليقلاح كو لاحس س  تلث   لداويللاحاوام تلاحعساتلح  وحتل) و ى،ل

ويأ تتتتصلاحثس تتتتالااتتتتسلستتتتلقلإحتتتت لىنلاحل تتتتو لابستتتتالا تلدأضتتتت لحاجاوقتتتتتلاتتتتنلاألستتتترلاح تتتت ق تل
واحد ع ا تتتتلاحدتتتىلدتتت عملاجتتتسللقا فتتتس.لكاتتتسلىنلحفتتتسلإرتتتس فالبقتتت ا لدقس ي هتتتسلاحاسح تتتتلواحتتتايل عكتتترلستتتاسدفسل

سليجثلىنلد دمملثالإ ا ةلاحل  لق  لإأد س لودرليقلاحس سسسالاحا سسل ت. للوىه ايفس،لو ا للىسسسف

 المنظور المحلسبي السةدام  البنوك  6-2
،لإلولىنلاععتملاح  استسالSustainabilityدع  الح اءلاحثتس  ينل توللل ا تتلعفتو لاففتوملالستد ااتل

د تتي لإحتت لى تتاللتت ىلالهداتتسملاحتت وحىلثاففتتوملالستتد ااتلثعتت ل تت و لدق يتت لاح ج تتتلاح وح تتتلح ليبتتتلواحد ا تتتل
.لو تتت لى تتتس لاحدق يتتت لاح تتتس  لقتتتنلاح ج تتتتلٜٚٛٔاألاتتتملاحاد تتت ةلقتتتسملل)ل و دال تتت (لاحدتتتىلى  تتتأدفسلا عاتتتت

احستتسثقتلإحتت لى  تترتلالستتد ااتلق تت لى فتتسل"د ل تتتلا د سجتتسالاألج تتسللاح سح تتتل ونلابضتت ا لثقتت  ةلاألج تتسلل
ل.ٖٔ(WCED, 1987احقس اتلق  لد ل تلا د سجسدفس"ل)

ضتت و ةلا اقتتسةلاً تتس لاح سدجتتتلقتتنللوثتتسح ع لإحتت لاحاستتدوحلاحت تتىلح اجداتت ،ليتتئنلالستتد ااتلد تتي لإحتت 
لاتتتنلاحليبتتتتلاحرل ع تتتت،لواحعتتت والالجداسق تتتتلحميتتت ا ليتتتىلاحو تتتالاح تتتسحىل احقتتت ا االال د تتتس  تلق تتت لكتتتلل

(.لوق تتت لاستتتدوحلاحا  تتتأة،ليتتتئنلاففتتتوملالستتتد ااتل  تتتي لإحتتت ل  تتتسملاحا  تتتأةلIFAC, 2011واحاستتتدقللل)
تلقنلاماوحتل  سرفسلاحس عىلىولاحأ اىلحدتوينل  اتليىلث وكاتلوا  ا ةلاً س لاحليب تلوالجداسق تلاح سدج

ل(.SASB, 2019األجللاحرويلل)

                                                 
لWorld Commission Environmental and development"لWCED"للللاح ج تلاح وح تلح ليبتلواحد ا تل ٖٔ
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وق  لاح يملانلاسدأ املاحثع لحاففوملالسد ااتلواففوملاحاسبوح تلالجداسق تلكات ا يين،لإلولى فاتسل
تتسليد تت لثسح تتاولل يتتالدستتع لاحا  تتأةل حدعميتتمل  تتي انلإحتت ل تتيبينلاأد فتتين.لإالدعدلتت لالستتد ااتلاففواف

اح اولاحاسدا لق  لاحا حلاحرويلليىلجا  لاحجوا ثلسواءلال د س  ت،لىولاحليب تت،لىولالجداسق تت،ليتىل
الي كتتتملق تتت لاأل  تتترتلواحقضتتتس سل  تتتي ةلاألجتتتللا تتتل:ل تتتسلا تتت و ف  تتتينلدا تتتللاحاستتتبوح تلالجداسق تتتتلاففواف

اكتتتنلاحقتتتوللثتتتأنلجا تتت لالحدتتتماملثتتتسحقوا ين،لواحعاتتتللاحأيتتت ي،لود ستتتينلعتتت والاحعاتتتل.لوث تتتفتلقساتتتتل 
احا  لالح يفسلراواليىلىنلدتونلاسبوحت،لوحتنلاحق يللا فسلهملانليت قونلى فتمل ققتوالالستد ااتليعتالفل

 Integrated)(.لو عدلتتتتتتت لاففتتتتتتتوملاحدقتتتتتتتس ي لاحادتسا تتتتتتتتلIFAC, 2006.ل قتتتتتتتالفلقتتتتتتتن:لٕٙٔٓ)  تتتتتتت يل،ل

Reporting)اتتنلاحافتتسه ملاألأتت حلاحا دثرتتتلثاففتتوملالستتد اات،ل يتتالدعدلتت لاحدقتتس ي لاحادتسا تتتلوستتي تلل
اد سللاأد  ةلقنلالسد اديج سا،لوحح سالاح وكات،لواأل اءلاح سحى،لواحدو عسالاحاستدقل  تلح ا  تأةليتىل

 ,IIRC)لضتتتوءلاحليبتتتتلاحأس ج تتتت،لثاتتتسل ستتتسق لق تتت لدتتتتوينل  اتتتتلح ا  تتتأةليتتتىلاألج تتتينلاحق تتتي لواحرويتتتل

ل.(2013

تتسلح رتتتس لاحافتتتسه اىلاح تتتس  لقتتتنلاج تتترلاعتتتسيي لا سستتتثتلالستتتد ااتل) (،ليتتتئنلSASB, 2019وويقف
لاحاع  لاح ساللحالسد ااتليدضانلأاستلىثعس لىسسس تق  لاح  ولاحدسحى:

 امل  تي لاحُثعت لاحليبتىلحالستد ااتلإحت لاً تس لاحليب تتلحعا  تسالاحا  تأةلستواءلاح سدجتتلقتنلاستدأالبيئ    -أ
احاوا  لاحرل ع تلويي لاحادج  ةلكا أالالحعوااللاب دس ،لىولد  لاحا تس ثتلح اأ جتسالاتنل
د تتتوا،لوا ثعس تتتسا،لو فس تتتسالضتتتس ةلثسحليبتتتت،لواحدتتتىل تتت لدتتت عكرلق تتت لاأل اءلاحاتتتسحىلواحد تتت ي ىل

لح ا  أة.

داتت للتدستتسثليتت دثطلاُحثعتت لالجداتتسقىلثاتت حلد ل تتتلاحا  تتأةلحدو عتتسالاحاجرأس الماالل االجةماالعي   -ب
 تتت ق تلاحثقتتتسءلاتتتنلأتتتاللل تتت  دفسلق تتت لإ ا ةلاحعال تتتسالاتتت لاألرتتت االاحأس ج تتتتلاح ب ستتت تلا تتتلل
احعاتتتتالء،لواحا عاتتتتسالاحا   تتتتتت،لواح كواتتتتت.لكاتتتتتسليدضتتتتانل ىرلاحاتتتتتسللالجداتتتتسقىلاحقضتتتتتس سل
احا دثرتتتتلث قتتتوولاب ستتتسن،لو قتتتوولاأل   تتتسا،لود ا تتتتلاحاجداتتت لاحا  تتتى،لواحد ستتتينلاحاستتتدا ل

لا دجسالواحأ اسا،لواح فسالق  لأ و  تلاحعاالء،لودأف  لاحدتسحي .حجو ةلاح

  ي لاحُثع لاحث  يلإح لات حل ت  ةلاحا  تأةلق ت لاحدعساتللات لاحقضتس سلاحا دثرتتلرأس الملل البشري   -ج
ثتتسحاوعفينلواحعتتسا ينل)ستتوءالثعقتتو ل سلدتتتلىولاا دتتت(،لثسقدثتتس هملاتتنلىهتتملقوااتتللد قيتتقلاحق اتتتل

وي دثطلل ىرلاحاسللاحث  يلاحجوا ثلاحدىل  لدا  لق ت لاح ت تلواحستالاتلليىلاألجللاحرويل.
 احاف  ت،لواحدع  ملواحد  يث،لوكفسءةلاحعسا ينلثسحا  أة.

ل
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ل

 عكرلاُحثع لاحأسصلثسللدتس لو اوا لاألقاسللاأل  لاحدتسا ىلحمثعتس ل  14االبةكلر ونموذج األعملل -د
حث تت ي(لق تت لقا  تتسالدتتتوينلاحق اتتتلح ا  تتأة.لإالاح ال تتتلاحستتسثقتل)احليبتتى،لوالجداتتسقى،لوا

دستتتسق لاللدتتتتس االيتتتىلرتتت ولد تتت   لودستتتويقلاحا تتتدجلق تتت لد قيتتتقلاحتفتتتسءةلواحفعسح تتتتليتتتىل
اسد الللاحاوا  لىوليي هسليىلاألجللاحرويتل،لواحت لاتنلأتالللاأل  ترتلاحدتىلدادت لأتس  ل

ل  و لاحا  أةلحد اللاحعاالءلواحاو  ينلويي هملانل  كسءلاح جسا.

يدع تتتقلُثعتتت لاح يتتتس ةلواح وكاتتتتللتتئ ا ةلواعسحجتتتتلاحقضتتتس سلاحا دثرتتتتللليبتتتتلريااالدة األعمااالل والحوكمااا    -هاااا
األقاسللىولاحااس سسالاحعساتليىلاح  سقتلواحدىل  لددعس  لا لا فعتلى  سثلاحا سحيل
يتتتىلاحا  تتتأة،لوثسحدتتتسحىل تتت لددستتتلثليتتتىلوجتتتو لاحدمااتتتسالىول يتتتو لا دا تتتتلق تتت لاجتتتسللقاتتتلل

وددا تللىهتملق س ت لاح يتس ةلواح وكاتتليتىلات حلالحدتماملثسحاعتسيي لواحقتوا ين،لوا  ا ةللاحا  أة.
لاحاأسر ،لواكسي تليسيللاألاواللواحفسس ،لوسالسللاحدو ي ،لواحدعس  ليىلاحا سحي.

ودعدل لاألثعس لاحسسثقتلثا سثتلابرس لاح ع يلاحايلاقدا لق  الاج ترلاعتسيي لا سستثتلالستد ااتليتىل
(.ليع ت لاحت يملاتنللSASB, 2019اعتسيي لالستد ااتلاحاالباتتلحتتلل رتسعل ت سقىلق ت ل ت ةل)ا تدقسول

اأتتتدالالدتتتأ ي ل ضتتتس سلالستتتد ااتلق تتت لاا تتت االاأل اءلثتتتسأدالالرل عتتتتل  تتتس لاحا  تتتأة،لإلولىنلاععتتتمل
 سأ تت(ل ضس سلالسد ااتل)احع احتللينلاألج سل،لو قوولوواجثسالاحع   لاحث  ي،لواحد وا،لواحد يت االاحا

ل(.Heinrichs et al., 2016ددسملثسحرسث لاحعسحاىل)

وث تتأنل وايتت لواما تتسلابي تتسالقتتنلالستتد ااتل اكتتنلاحقتتولللتتئنلادأتتسالاحا  تتلالحقتت ا لابي تتسالقتتنل
و يمل اع واسالالسد ااتل أ ال أنلىيل  ا ل كونلانلأالللاقس  تلاحدتسحي لواحا سي لاحا دثرتلثسحق ا .

اتتنلاحدتتتسحي لستتواءلد تت لاحدتتىلدتت دثطللئقتت ا لودجفيتتملاحاع واتتسا،لىولاحدتتىلدتت دثطلد اتتللاحا  تتأةلاحع يتت ل
ل  تتت لودو تتتيللد تتت لاحاع واتتتسا،لإلولىنلإدأتتتسالاحا  تتتأةلحقتتت ا لابي تتتسالقتتتنلد تتت لاحاع واتتتسالي ثتتت لاتتتنل
إ  اتفتسلد قيتتقلاحع يت لاتتنلاحا تسي لواحاما تتسلاتنلهتتاالابي تسالواحدتتىلدفتوولاحدتتتسحي لاحا دثرتتلثتتال)  تت يل،ل

ل(.ٕٙٔٓ

و ت لدضتتانلاأل ثلاحا سستتلىلاحع يتت لاتتنلاح ع يتتسال)ىولاحاتت األ(لاحدتتىلدفستت ل وايتت لىول تتوايملاب ا ةل
  تتتولابي تتتسالقتتتنلالستتتد اات.لإالدعداتتت ل ع يتتتسالاح تتت ق تلاحقس و  تتتت،لوال د تتتس لاحس سستتتى،لوى تتت سثل

 تأةل ت ق تلاحثقتسءلاحا سحيلق  لايد ا لوجو لقق لاجداسقىللينلاحا  أةلواحاجدا .لو دت لدتدستثلاحا 

                                                 
لا د س  تلىولاجداسق ت.(لإح لالسد اديج تلاحدىلدرثقفسلاحا  أةلحدتوينل  اتلBusiness Model  ي ل اوا لاألقاسلل)ل ٗٔ
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يجتتتثلىنل كتتتونله تتتس لدرتتتسلقلإحتتت ل تتت لكليتتت للتتتينلاحقتتت ملاحدتتتىلددل سهتتتسلو تتت ملاحاجداتتت لاحتتتايلدعاتتتللي تتتال
(Magness, 2006لو تتت لدفتتتىلاحا  تتتأةلثاستتتبوح سدفسلاحاجداع تتتتلو كتتتونلحفتتتسل و لإيجتتتسلىليتتتىلد قيتتتقل.)

ىلابي تتسالقتتنلالستتد ااتلالستتد اات،لإلولى فتتسل تت لدواجتتالدف يتت االيتتىل تت ق تلوجو هتتسلثستتلثلإأفس فتتسليتت
ل(.Newson and Deegan, 2002ث و ةلاالباتلدوضيلا حلاسدجسلدفسلحدو عسالاحاجدا ل)

لحد قيتقل و  لى   لا ي ولاحل و لىنلاحد كيملق  لاح يسه تلاحاسح تلأل  سثلاحا سحيلو  مليي لكسال
تتتسلثقضتتتس سل(،للتتتلليدعتتتينلق تتتيفملىPlumlee et al., 2015اح تتتفسي تلواحقسل  تتتتلح استتتسءحتل) نليفداتتتوالى ضف

السد ااتلكوسي تلاعممةلحساعتلاحل  ليىلاحاجدا .لو  لدع  الاح  اسسالاحدىلد سوحالاحاما تسلىولاحا تسي ل
لاحاد دثتلق  لإي سالاحا  لالقنلىثعس لو ضس سلالسد اات.لو اكنلل و ةلهاملاحاما سلق  لاح  ولاحدسحى:

ة،لوثسحدتسحىلاحدوا تللاحفعتسللات لى ت سثلاحا تسحيلد سينلاح فسي ت،لودوض يل ا تتلوىهت االاحا  تأ .ىل
ل(.Shalihim et al., 2020ود  ي ل  ا ادفمل)

دتتتوينل  اتتتلح ا  تتأةليتتىلاألجتتللاحرويتتل،لواحتت لاتتنلأتتالللابي تتسالقتتنلاحاع واتتسالاحدتتىلدعكتترل .ثل
 (.Plumlee et al., 2015السدأ املاحت ءلواحفعسللح اوا لاحادس تل)

ابي تتتسالقتتنلالحدتتتماملثتتتسحقوا ينلواحادر ثتتسالاحد ع ا تتتتلاحادع قتتتتلاتدستتسثل تتت ق تلاحثقتتتسءلاتتنلأتتتاللل . ل
 (.Magness, 2006ثقضس سلالسد ااتل)

إ ا ةلاحاأتتتسر لاحليب تتتتلوالجداسق تتتتليتتتىل سحتتتتل اتتتجل ضتتتس سلالستتتد ااتلاتتت لقا  تتتتلادأتتتسالاحقتتت ا اا.ل . ل
 ج تتلواحدعساتتللوثسحدتسحىل اكتنلد  يت ل قتتس لاحقتوةلواحضتع لاح اأ  تت،لوكتتاح لاحفت صلواحدف يت االاحأس

 (.KPMG, 2008اعفسل)

ميتتس ةل  تتتلد لتتااالاحا   تتينلاحاتتسحيينلواحاستتد ا ينليتتىل سحتتتلاحدتساتتلللتتينلابي تتسالاحاتتسحىلثتتسحقوابمل .هل
 (.Dhaliwal et al., 2012احاسح تلا لابي ساليي لاحاسحىلقنلالسد ااتل)

ا سستتتتثتلاب ا يتتتتت،ليتتتتا يل اتتتتجلاع واتتتتسالالستتتتد ااتلاتتتت لاقتتتتسي رلاأل اءلإحتتتت لدرتتتتوي لااس ستتتتسالاح .ول
ود ويتتللىستتسحيثل  تتسرلودقيتت ملاأل اءلاتتنلاجتت  لوستتي تل  سل تتتلإحتت ل عتتسملادتساتتللح د ستتينلاحاستتدا ل

(Adam and Forst, 2008.) 

د قيقلايمةلد سيست ت،لود فيتملاحعتسا ين،لوجتاثلاحاميت لاتنل اورلاألاتواللاتنلأتالللابي تسالقتنل .مل
) حيتتتلل واقتت لواعتتتسيي لل   سل تت كسبفسليتتتىلاح جتتساى  تترتلالستتد ااتلاحدتتتىلدعكتترلاهداتتسملاحا  تتتأةلثقضتتس

 (.ٕٙٔٓ وكاتلاح  كسا،ل
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وي اتتسليدع تتقلثتتسحجفو لاح وح تتتلواحا   تتتلحتت قملابي تتسالقتتنلالستتد اات،ليتتئنلابي تتسالاحا سستتلىلقتتنل
الستتتتد ااتل  عتتتت للئهداتتتتسملكليتتتت لاتتتتنلجس تتتتثلاحا عاتتتتسالاحاف  تتتتتلاح وح تتتتت،ل يتتتتالىتتتتت لالد تتتتس لاحتتتت وحىل

تلإ  ا لاع واسالالسد ااتلضانلاحدقس ي لاحس و تلحدق  ملاع واسالاالبات،لو اكنلح ا سسلينلق  لىها 
ل(ل.لIFAC, 2006القداس لق يفسلث أنلى اءلاحا  أةل)

لٕٓٔٓويتتتىل فتتترلاحستتت سو،لى تتت  الهيبتتتتلاحا سستتتثتلواحا اجعتتتتلح ااسستتتسالاحاسح تتتتلابستتتالا تلقتتتسمل
احاستبوح تلالجداسق تتت.لويفت الاحاع تتس لاحستسلقلث تتفتل(لاحادع تتقلثسبي تسالقتتنلٚاع تس لاح وكاتتتل  تمل)

ىسسس تلإح لد ق ملى  رتلاحاسبوح تلالجداسق تتلثسحااسستسالاحاسح تتلابستالا تل)وا فتسلاحل تو (،لواحدأتيت ل
ق تت لابي تتسالث تت ولو تتفسي تلثسح ستتثتلأل تت سثلاحا تتسحيليتتىلاحااسستتت.لود قستتملااس ستتسالابي تتسال

تتسلحفتتاالاحاع تتس لإحتت لإي تتس  جتت اءاالدج لفتتس،لويقف سالإحماا تتتل)ا تتللابيتت ا االواح فقتتسالاحاأسحفتتتلح  تت يعتلوا 
ي تتتس سالإأد س يتتتتل)ا تتتللاحقتتت  لاح ستتتن،لواحو تتت ( )هيبتتتتلاحا سستتتثتلل٘ٔو قس تتتتلاحعتتتسا ين،لواحمكتتتسة(،لوا 

ل(.ٕٓٔٓواحا اجعتلح ااسسسالاحاسح تلابسالا ت،ل

الوثتتلإحت لاجاوقتسال ستثلللاع تس فالٚٚ(لSASBو  لى ت  لاج ترلاعتسيي لا سستثتلالستد ااتل)
(لواحتتايلرتتو ملاحاج تترلحفتتاالاح تت  .لويدضتتانلكتتللاع تتس لSICSكتتو لاحد تت ي لاحقرتتسقىلحالستتد ااتل)

ح ا سستتتثتلقتتتنلالستتتد ااتلاجاوقتتتتلاتتتنلق س تتت لاحاع واتتتسالاحدتتتىلدا تتتللاوضتتتوقسالابي تتتسالاحافاتتتتل
سق لق ت ل  تسرلودقيت ملاأل اءل سل فس،لكاسليدضانلىهملاحاقسي رلاحا سستل تل)احتا تتلىولاحو تف ت(لاحدتىلدست

ودجت  لاب تس ةلإحت لىنلدوجتالاج ترلاعتسيي لا سستثتلالستد ااتل  تول يىلكللجس ثلانلجوا ثلاحق تسر.
لاتتنلاحثتتس  ينل ا اقتتسةلى تت لالأداليتتساللتتينلاح تت سقسالق تت لاعتتسيي لابي تتسالهتتولاستتدجسثتلحارسحتتثلكتتلل

(e.g., Williams et al., 2011; Heinrichs et al., 2016،)وى  سثلاحا سحيلثض و ةلدج ثلل
احاعتتسيي لواب  تتس االاحعساتتتل)ييتت لاحادأ  تتت(لح ي تتسالقتتنلالستتد اات،لأل فتتسلددجسهتتللاحدثتتسينللتتينل

لا األلوىثعس لابي سالقنلالسد ااتل ديجتللأدالالرل عتل  سقتلاحا  أة.

فيبتتلاحعساتتلح   سثتتلوثسح سثتلح جفو لاحا  يتليىلاجسلل قملابي سالقنلالسد اات،ليق لى   الاح
احاسح تلاجاوقتلانلاحقواق لواب  س االح الاحا  لالاحاسج تلثسحلو  تتلاحا ت يتلق ت لإ ت ا لدق يت ل
ادوامنلقتنلالستد اات،لث يتال  تداللاحدق يت لق ت لإ جتسماالاحا  تأةليتىلاحاجتسلالال د تس  تلواحليب تت،ل

ستتتد اديج سدفسلواحدمااسدفتتسلدجتتتسملاحاجداتتت لاحتتتايلوالجداسق تتت،لوكتتتاح ل تتت ملواثتتتس سلاحا  تتأة،لواحعال تتتتللتتتينلا
ل(.ٕٙٔٓدعاللي ال) حيلل واق لواعسيي ل وكاتلاح  كسا،ل

                                                 
)هيبتل ع الاحو  لق  لى ال ثرلاحعينل)األ ل(لوق ملاحد  اليىلا تيدفسلا ل  الاحا فعتلق  لاحاو والق  الل ٘ٔ

ل(.ٕٚٔٓاحا سسثتلواحا اجعتلح ااسسسالاحاسح تلابسالا ت،ل
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و ع فالحاسلدا  الالسد ااتلانلقساللافمليىلد ا تلاحاجدا ،ليق لادأاالاحفيبتلاحعساتتلح   سثتتلاحاسح تتل
ق تت لاح  تتوللٖٕٓٓحا تت لثا تت لاجاوقتتتلاتتنلابجتت اءاالح دوايتتقلاتت لاستتد اديج تلاحد ا تتتلاحاستتد ااتل

ل(: 2020احدسحىل)احفيبتلاحعساتلح   سثتلاحاسح ت،

 ,Environmental, Social (ESGدرتوي لاحاا ت لاحا ت يلح استبوح تلالجداسق تتلح  ت كسال) -
Governance انلأالللاحدعسونللينلا كملاحا ي ينلاحا  يلاحدسث لحوما ةلالستد اس لواحلو  تتلل

للو ك يسلل.لا   احا  يتلوااسستلاسد س  

وضتت لىولل سباتتتلحا ا لتتىلاحليبتتتلاحتت وحيينلاحاستتدق ينلحداكتتينلاحجفتتسالاح ايثتتتليتتىلإ تت ا لاحستت  اال -
احأضتتت اءلحالأد تتتس لاتتتنللتتتينلىقضتتتسءلد تتت لاحقسباتتتتلحدقيتتت ملواأدثتتتس لاحا تتت وقسالاحأضتتت اءلاح تتت  قتل

لح ليبت.

ءلاحا كتتملاب   اتتىلح داويتتللوايتتقلاج تترلإ ا ةلاحفيبتتتلاحعساتتتلح   سثتتتلاحاسح تتتلق تت لا تت وعل تت ا للئ  تتس -
احاستتتتد ام،لحدستتتت ي لوديتتتت ةلاحد تتتتولل  تتتتولال د تتتتس لاألأضتتتت لواحداويتتتتللاحاستتتتد ام،لودتتتتتوينلاحقسقتتتت ةل
احاع واسد تتتلواحث   تتتلاحالماتتتلحاعسو تتتلاحفيبتتسالواحا  تتلالق تت لادأتتسالابجتت اءاالواحقتت ا االاحالماتتتل

  يقىلويىلا رقتلاح  ولاألوسط.ح دوايقلا لاحاعسيي لاحليب تلوالجداسق تليىلاحا  طلابي

ا ضتتاالاحفيبتتتلاحعساتتتلح   سثتتتلاحاسح تتتلحاثتتس  ةل"الدفتتسولاحعتتسحاى"لحماتتملاحاد تت ة،لحد تتثيلاحااسستتتل -
ضتتتانلاحفيبتتتسالواحااسستتتسالاح كوا تتتتلق تتت لاستتتدوحلاحعتتتسحملاحا ضتتتاتلحد تتت للٕٙٓاح كوا تتتتل  تتتمل

 ث  ب س.الدفس  ت،لو س ىلهيبتل  سل تلاسح تلثع لهيبتلسوولاحاسلل

ويأ صلاحثس الااتسلستلقلإحت لىنلاففتوملالستد ااتليدضتانلاجاوقتتلاتنلاألثعتس لدا تللإرتسف ل ع يفتسل
 اكتتتنلالقداتتتس لق  تتتالب تتت ا لاعتتتسيي لاحق تتتسرلوابي تتتساللاحا سستتتلىلقتتتنل ضتتتس سلالستتتد اات.لكاتتتسلىنل

ويتتل،لو عكتترلابي تتسالقتتنلالستتد ااتلحتتالاتت  و لإيجتتسلىلق تت ل  اتتتلاحا  تتأةليتتىلاألج تتينلاحق تتي لواحر
ا حلويسءلاحا  أةلثاسبوح سدفسلاحاجداع ت.لودع  الاحاثس  االاح وح تلواحا   تلحت قملابي تسالاحا سستلىل

لقنلالسد ااتلحدويي لاحاع واسالاحاالباتلحق ا االى  سثلاحا سحيليىلهاالاحاجسل.

ةحميل أثار اإلفصالح عان االساةدام  عماى ق ما  البناك اإلساالمي واشاةقل  فار   6-3
 بحثال

ي اتتسليدع تتتقلثاففتتوملواقتتتسي رل  اتتتلاحا  تتتأة،ليقتت لى تتتس الاحاعتتسيي لاحا تتت يتلح دقيتت ملاحاتتتسحىلح ا  تتتلال
إحت لىنلقا  تتلاحدقيت ملهتىلدقت ي للٕٚٔٓ(لحست تلٔاح س  ةلقنلاحفيبتلاحعساتلح   سثتلاحاسح تلثتسحق ا ل  تمل)

قدثتتس لكسيتتتلاح قتتوو،لواحاما تتس،ل  اتتتل قتتوولاحا ت تتتلح ا  تتأةلا تتللاحدقيتت مليتتىلدتتس يخللا تت  لحأتتافاليتتىلال
واحادر ثتتسا،لواحقيتتو لاحدتتىلددع تتقلث  تتتلاحا ت تتتلى فتتسلكتتسنل تتك فسلاحقتتس و ى.لكاتتسلق يتتالاحاعتتسيي لاحستتسثقتل
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ل اففوملاحق اتلق  لى فسلاحاقسلللاحاسحىلاحاق  لكسع لقس للح ا  أةلا للاحدقي م.لو كونلهتاالاحدقت ي لل تسءف
 تليدملدوع ففسلويقفسلألسسحيثلاحدقي ملاحا سسثت،لويىلضوءلاح ت  لق  لاجاوقتلانلاليد اضسالاحاسدقل 

اتتنلاحدقيتت م.لواتتنلىهتتملد تت لاليد اضتتسالاحاستتدقل  تلايدتت ا لاستتدا ا يتلاحا  تتأةلكك تتسنل تتسبملواستتدا ليتتىل
ىقاسحتتا،لوىنله تتس ل تت  ةللحتت حلهتتاالاحت تتسنلق تت لدوحيتت لاحا تتسي لاحاستتدقل  تلاتتنلأتتالللالستتدأ املاألا تتتلل

ل(.ٕٚٔٓسلق ال سلالاحد ف تل)احفيبتلاحعساتلح   سثتلاحاسح ت،لأل وحا،لي ا

تسلح  دتسبجلال د تس  تلح  تس لاحا  تأة،لوثسحدتسحىل اكتنلالقداتس ل ودعدل لاألسعس لاحسو  تلحمسفملا أ ف
ق تتت لد تتت لاألستتتعس لق تتت لدقتتت ي لاحق اتتتتلاحستتتو  تلح ا  تتتأة.لو اكتتتنل  تتتسرل  اتتتتلاحا  تتتأةلاتتتنلأتتتاللل اتتتسا ل

ل اتنلاستدوحلواتت أالالقا  تتلاحق تسر.ليع تت لستليللاحا تسل؛لاقداتت الثعت لاح  استتسالاأد فتتل ستثلكتتلل
(e.g., Benson and Davidson, 2009لق ت لاستدأ امل ستثتلاحق اتتلاحستو  تلح قتوولاحا ت تتلإحت ل)

احق اتتتتلاح يد يتتتتلح تتتسيىلاأل تتتوللكاق تتتسرلستتتو ىلحق اتتتتلاحا  تتتأة.لوك اتتتسلما الهتتتاملاح ستتتثتلقتتتنلاحوا تتت ل
 ع ىلىنلدو عسالاحادعسا ينليىلاحسوولادفسب تلث أنلاأل بسالاحاسدقل  تلح ا  تأة،لااتسللاح   ي،ليئنلهاا

لي عكرلإيجسثفسلق  لاحق اتلاحاق  ةلح ا  أة.

 ;Crisostomo et al., 2011)وانل س  تلىأ ح،لدعدا ليسحل تلاحث والاحا سسل تلاحاعس  ةل
Harum et al, 2020)،ق ت لاق تسرللTobin’s Qكاق تسرلستو ىلحق اتتلاحا  تأةلوهتولقثتس ةلقتنلل

لاتتن:لاحق اتتتلاحستتو  تلحمستتفملاحعس  تتتلواحق اتتتلاح يد يتتتلحالحدمااتتسالإحتت لاحق اتتتلاح يد يتتتل  ستتثتلاجاتتوعلكتتلل
يتىلدقت ي ل  اتتلاحا  تأةلأل تالىت ت لاالءاتتلاتنللTobin’s Qحم ول.لو فضتللاععتملاحثتس  ينلاق تسرل
يلاقس  تتلثسحاقتسي رلاحدتىلد كتملق ت لاح ب  تتلواأل اءلاحد ت ي ىلوجفتل ع لاحاستد ا ينلوى ت سثلاحا تسح

ليقطلح ا  أة.

اتنلاحاقتسي رلروي تتلاألجتللاحدتىلدد سستثلات للTobin’s Qوثسبضتسيتلإحت لاتسلستلق،ل عدلت لاق تسرل
رل عتلح س لى  رتلالسد ااتلاحدىل  لددر ثلانلاحا  لالاحدض  تلثسأل بساليىلاألجللاحق ي لحد قيتقل

ل(.Servaes and Tamayo, 2013تلواجداسق تلودتوينلاحق اتليىلاألجللاحرويلل)ىه االليب 

وث أنلابرس لاح ع يلح ي سالقنلالسد ااتليىلاحل و لابسالا ت،ليق لدع ضالاأُلر لاحافسه ا تل
احدق ي  تتتلح ا سستتثتلاحاسح تتتتلح  دقتتس لحتو فتتسلللددضتتتانلاحاعتتسيي لواب  تتس االاحتسي تتتتلأليتت ا لاحاستتتسءحتل
واحا سستتثتلقتتتنلى  تتترتلالستتتد ااتلثسحا  تتلا.لو عفتتت لاحتتت لج  فتتتسليتتىلدجسهتتتللاح اتتتسا لاحدق ي  تتتتلح دقتتتس ي ل
احاسح تلاحت ي لانلاحدتسحي لاحليب تلوالجداسق تلاحدىل ت لدف ضتفسلاحا  تأةلق ت لاحاجدات لاحتايلدعاتللي تا،ل

يت لا ت و ةلاحعت  لواجس  تت.لوكاح لاحدعساللا لثع لاحاوا  لاحليب تل)ا للاحاسءلواحفواء(،لق ت لى فتسلي
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وثسبضسيتلإح لاسلسلق،ليئنلاحاقسي رلاحا سسل تلاحدق ي  تتل)ا تلل تسيىلاحت بي(لللدعكترلاً تس لاحضتس ةل
ل(.Gray, 2006ق  لا حلاسد ااتل  واالاأل  لثسلثلاحدق ملاح  سقىلح ا  أةل)

ثعت لاح ع يتسالإحت لى تاليتىلاجتسللابي تسالاحا سستلىلدوجت للHarun et al. (2020و ت لى تس ل)
اح  ب تل)احاد اأ تلا لثعضفسلاحثع (لا لل ع يتلاحوكسحت،لو ع يتلاب س ة،لو ع يتلى  سثلاحا تسحي،ل
لاتتتسلاتتت لاثتتتس سلاح تتت يعتلابستتتالا ت،لوثسحدتتتسحىل اكتتتنل واح ع يتتتتلاح تتت ق ت،لواحدتتتىلجتتتسءالادوايقتتتتلإحتتت ل تتت ل

قتتتنلالستتتد ااتلو  اتتتتلاحل تتت للالقداتتتس لق تتت لد تتت لاح ع يتتتساليتتتىلدفستتتي لود  يتتتللاحعال تتتتللتتتينلابي تتتسا
إح لى الويقفسلح ع يدىلاب س ةللAbhayawamsa and Abeysekera(لٜٕٓٓكاسلى س ل)ل ابسالاى.

وى تت سثلاحا تتسحيليتتئنلاحاستتد ا ينل عداتت ونلق تت لاحاع واتتسالاحدتتىلدف تتيلق فتتسلاحا  تتأةلح د  تتثلق تت ل
ا سحي.لإالىنلاب س االاحجي ةلاحدتىلاحا ستللاح سدجتلقنلق ملاحداس لليىلاحاع واسا،لواحدعس  للينلاح

د ستتت فسلاب ا ةلأل تتت سثلاحا تتتسحيلدستتتسق لق تتت لإعفتتتس لجتتتو ةلحح تتتسالاح وكاتتتت،لودأفتتت  لدعس ضتتتسال
لاحوكسحتلثاسلي عكرلإيجسثفسلق  لاحق اتلاحاق  ةلح ا  أة.

و عتت فالحعتت ملإدفتتسولاحثتتس  ينلق تت لإرتتس ل عتت يل  تت  ل وق تتتلوقتت  لق س تت لالستتد ااتلاحواجتتثلق تت ل
 و لابسالا تلىنلدف يلق فس،ليق ل سملاععملاحثس  ينللدروي لاا  االابي سالاحأس تللفملواحدتىلاحل

دالبتتملرل عتتتلىث تتس فم،لثاتتسل  تتعثلاعتتالدعاتت ملاتتسلدو تت الإح تتالهتتاملاح  استتسالاتتنل دتتسبج.لليع تت لستتليلل
بوح سدفسلاا ت فالحق تسرلاستدوحلإي تسالاحل تو لابستالا تلقتنلاستلMaali et al. (2003)احا تسل،لرتّو 

الجداسق تتت.لو تتت لدو تتتللهتتتالءلاحثتتتس  ونلإحتتت لوجتتتو لدثتتسينلكليتتت للتتتينلاحل تتتو لابستتتالا تلث تتتأنلاستتتدوحل
ابي سالالأد س يلقنلاسبوح سدفسلالجداسق ت،لقالوةفلق  لا أفس لاحاسدوحلاحعسملح ي سالاحايلل  ل

الاح  استتلاح سح تتتلهتتول%لاتنلإجاتتسحىلاحاستدوحلاحادو تت ل ستثلاحاا تت لاحاقدت ا.لو عدلتت لاتنلإستتفساسٖ٘
درتتوي لاا تت لح ي تتسالقتتنلالستتد ااتليتتىلاحل تتو لابستتالا ت.لوثسحدتتسحىليتتئنلإستتد فسءلاحل تت لابستتالاىل
تتسلأل كتتسملاح تت يعت،لكاتتسل حع س تت لاحاا تت لاحاقدتت ال ستتسق لق تت لراأ تتتلاحاستتد ا ينلثتتأنلىاتتواحفملدُتت ا لويقف

للسحيليىلاحل  . سسق لق  لدويي لاحاع واسالاحاالباتلحق ا االى  سثلاحا 

),.Hussainey, 2016; Lourenco  and Alotaibi e.gوحق لدو للاحع ي لانلاح  اسسالاحسسثقتل
et al., 2012)،إحتتت لىنلابي تتتسالاحا سستتتلىلالأد تتتس يلحتتتالاتتت  و لإيجتتتسلىلق تتت لدو عتتتسالى تتت سثلل

احا سحيلث أنلاحق اتلاحاقت  ةلح ا  تأة.لو يتملدمايت ل جتملو  اتتلقا  تسالاحل تو لابستالا ت،لإللى تاليوجت ل
لق  لا  و لانلاح  اسسالاحدىلد سوحالا   االو دسبجلابي سالقنلالسد ااتليىلس سولهاالاحقرسع.ل

(لى تت لابي تتسالقتتنلاحاستتبوح تلالجداسق تتتليتتىلاحدقتتس ي لاحاسح تتتلٕٛٔٓو تت لاأدلتت لاح سل ستتىلوحأتت ونل)
احس و تلق  لد قيقلايمةلد سيس تلح حلاحل و لابسالا تلاحعسا تلثسأل  ن.لو  لدو للهالءلاحثس  ونلإح ل
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احعاتالء،لواحاجدات ليو تللىنلابي سالقنلىثعس لاحاسبوح تلالجداسق تلاحدىلدأتصلاحعتسا ين،لواحليبتت،لول
 ستتسبللافاتتتلحمرتت االااالاحعال تتتلثسحل تت لواحدتتىلدجع تتالاايتتمفالقتتنلثتتس ىلا سيستت الاتتنلاحل تتو لاألأتت ح.ل
ال تتا الى بعتتتلل تتو لإستتالا تل واتتنلاحجتت ي لثسحتتاك لىنلاح  استتتلاحستتسثقتلاقداتت الق تت لقي تتتل تت ي ةلجتت ف

لى    ت،لوثسحدسحىل  عثلدعا ملاسلدو  الإح الانل دسبج.

احعال تتللتينلابي تسالقتنلالستد ااتلواأل اءلاحاتسحىلح ل تو للPlatonova et al. (2018 تسولل)ود
.لودو للاحثس  ونلإح لٕٗٔٓإح للٕٓٓٓابسالا تلح وللاج رلاحدعسونلاحأ يجىلأالللاحفد ةلاسللينل

ح ل تتتو لوجتتتو لقال تتتتلا دثتتتس لإيجسل تتتتلاع و تتتتللتتتينلابي تتتسالقتتتنلالستتتد ااتلواأل اءلاحاتتتسحىلاحاستتتدقل ىل
ابسالا ت،لىيلىنلى  رتلالسد ااتلاح سح تلاحدىلددل سهتسلاحل تو لابستالا تلحفتسلدتأ ي لرويتللاألجتللق ت ل

ا   اال دسبجلابي ساللHarun et al. (2020ويىل فرلاحس سو،لاأدل ل) األ اءلاحاسحىلحد  لاحل و .
قدات لهتالءلاحثتس  ونلق ت لاا ت لقنلالسد ااتلثسحل و لابسالا تلح وللاج رلاحدعسونلاحأ يجى.لو  لال

لٕٓٔٓح ي سالحد  يللا دوحلاحقوابملواحدقس ي لاحاسح تلحعي تلانلاحل و لابستالا تلأتالللاحفدت ةلاتسللتينل
.لودو  الاح  استلاحسسثقتلإح لىنلابي سالقنلالسد ااتلحالدأ ي لس لىلق  ل  اتلاحل ت ،لٕٗٔٓإح ل

ستتالا تلاحأ يج تتتلقتتنل ضتتس سلالستتد ااتل تت ليتتا يلق تت لميتتس ةلإالىنلابي تتسالاحاثتتسح لي تتالاتتنلاحل تتو لاب
قتت ملاحدأتتت لوا  تتس ةلاحاأتتسوالحتت حلاحاستتد ا ينلث تتأنلاأل اءلاحاستتدقل ىلاحادو تت ،لوثسحدتتسحىلاحدتتأ ي لاحستت لىل

لق  لاحق اتلاحاق  ةلح ل  .

ق تت لويدضتتيلاتتنلالستتدق اءلاحستتسلقلح   استتسالاحا تت و ةلاحدتتىلاأدلتت الى تت لابي تتسالقتتنلالستتد ااتل
  اتتتلاحل تت لابستتالاىلوجتتو لدعتتس  للتتينل دتتسبجلد تت لاح  استتسا.لياتتنل س  تتت،لدو تت الثعتت لاح  استتسال

(e.g., Hassan et al., 2009; Harun et al., 2020لإحت لىنلابي تسالقتنلالستد ااتليتا  ل)
  تتكللستت ثفسلق تت ل  اتتتلاحل تتو لابستتالا تل)ويي هتتسلاتتنلاحا  تتلا(.لو يتتملىنل دتتسبجلد تت لاح  استتسالدعداتت ل

احاستتتدأ ملل Proxyكليتتت لق تتت لكتتتللاتتتنلرل عتتتتلابي تتتس سالاحاق اتتتتلاتتتنلاحل تتتو ،لوق تتت ل وق تتتتلاحاقتتت  
كاق سرلدق يلىلحق اتلاحل  ،لإللى فسلد ي لإح لضع لاح سيملاحاسحىلاحايل  الاحل تو لابستالا تلق ت ل

و ت القت ةل  استسالدق  ملاحامي لانلاحاع واسالقنلى  ردفسلاحادع قتلثسلستد اات.لواتنل س  تتلىأت ح؛لد
إحتت لىنلابي تتسالاحا سستتلىلقتتنلالستتد ااتلحتتالاتت  و لإيجتتسلىلاع تتويلق تت ل  اتتتلاحا  تتلالث تتفتلقساتتتل

(and Hussainey, 2016 AlotaibiGray et al., 2006; Dhaliwal et al., 2011; لوق ت ل)
ل(.Platonova et al., 2018؛لٕٛٔٓاحل و لابسالا تلث فتلأس تل)اح سل سى،ل

ل
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ق ت لاتتسلستلق،ليدو تت لاحثس تالوجتو لدتتأ ي لاع تويلحاستتدوحلابي تسالقتنلالستتد ااتلق ت ل  اتتتللوب تسءفل
لاحل  لابسالاى،لوثسحدسحىل اكنل  سيتلي  لاح  استليىل و دالاحل ي تلق  لاح  ولاحدسحى:

ل"يا  لاسدوحلابي سالاحا سسلىلقنلالسد ااتلق  ل  اتلاحل  لابسالاى".فر  الدراس   

 الةطب ق   الدراس   6-4
لأدثتتس ليتت  لاحث تتالقا  فتتسلاقداتت لاحثس تتالق تت لاتت أللد  يتتللاحا دتتوحلحعي تتتلاتتنلاحدقتتس ي لاحاسح تتتل
واحاوا تت لالحتد و  تتتلح ل تتو لابستتالا تلاحاستتج تلللو  تتسالاألو اولاحاسح تتتلاحع ب تتت.لوددضتتانلإجتت اءاال

لاح  استلاحدرل ق تلاسلي ى:
لاجدا لوقي تلاح  استلوا س  لاحل س سا. -
ج اءاالاح  است.ى -   واالوا 

   سرلاد ي االاح  است. -

  اوا لاحث ا. -

 د  يللوا س  تلاح دسبج. -

 مجةمع وعين  الدراس  ومصلدر الب لنلت 6-4-1
 دت للٕٙٔٓيدتونلاجدا لاح  استلاتنلكسيتتلاحل تو لابستالا تلاحع ب تتلاحعسا تتلأتالللاحفدت ةلاتنلقتسمل

بتداتتسللاحف كتتللاألسسستتىلل.لو عتت فاٙٔإستتالا سفلثسحتساتتلا تت يسفلق ب تتسفل ٗٙٔاحثتتسح لقتت  هسللٕٛٔٓقتتسمل
حاعسيي لاح  سقتلاحاسح تلابسالا تلاح س  ةلقنلهيبتلاحا سسثتلواحا اجعتتلح ااسستسالاحاسح تتلابستالا تل

،ل يتتتاليدتتتتتونلهتتتاالاحف كتتتللاتتتنلأاستتتتتلاجتتتسلالىسسستتت تل)احاعتتتسيي لاح تتتت ق ت،لٕ٘ٔٓيتتتىل فس تتتتلقتتتسمل
حا اجعت،لواعسيي لاح وكات،لواحاعسيي لاألأال  تت(،لوحتاح لدتملإأد تس لقتسملواحاعسيي لاحا سسل ت،لواعسيي لا

كل ا تلحد  يللل س سالقي تلاح  استتللئقدثس هتسلىوللست تلحدرليتقلاحاعتسيي لاحستسثقتلاتنل لتللاحل تو للٕٙٔٓ
سلقتنل ابسالا ت.لو سسق لإج اءلاحد  يللق  لا ا ل الالس وااليىلاح  توللق ت ل تو ةلىت ت لوضتو ف

لاالا للاح  است.لو  لدملاأد س لقي تلاح  استلويقفسلح اعسيي لاحدسح ت:احاد ي ل

تسل (لى) ىنل كونلاحل  ل)وي وقا(لإسالاىلثسحتساللوثسحدسحىلدملاستدثعس لاحل تو لابستالا تلاحدتىلدعدلت لي وقف
لحل و لدق ي  ت.

تتسلقتتنلاحل تت لابستتالاىلاحقتتوابملواحدقتتس ي لاحاسح تتتلواحل س تتسالاحالماتتتل (لث) حق تتسرلاحاد يتت االىنل كتتونلادس ف
 أالللس واالاح  است.

                                                 
16

لل.لhttps://uabonline.org))إد س لاحا س الاحع ب تل    
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) (لىنلدتونلىسفملاحل  لابسالاىلاسج تلللو  تلاألو اولاحاسح ت،ل د ل اكنلاح  وللق  لاحسع ل
 احسو ىلح سفم.

سلحل و لدق ي  ت،لوكتاح لاحل تو لابستالا تلاحاا وكتتل و ع ىلبسدثعس لاحل و لابسالا تلاحدىلدعدل لي وقف
تسلإستالا فسلق ب فتسلأتاللللٕ٘افسليتىلاحلو  تت،ليقت لا تدا الاحعي تتلاح فسب تتلق ت لح  وحتلولليد اوللىسف ل كف

ا تتتتسه ةلقتتتتنلااس ستتتتسالابي تتتتسالقتتتتنلالستتتتد ااتليتتتتىلاحل تتتتو لل٘ٚ(للئجاتتتتسحىلٕٛٔٓ-ٕٙٔٓاحفدتتتت ةل)
(.لوحد  يتتتللاستتتدوحلٔابستتتالا تلاحعسا تتتتلثا تتت لوثعتتت لاحتتت وللاحع ب تتتتلكاتتتسلهتتتولعتتتسه لثتتتسحا  قل  تتتمل)

قتتنلالستتد ااتليتتىلاحل تتو لابستتالا تلاحاكو تتتلح عي تتت،لاقداتت لاحثس تتالق تت لاحدقتتس ي لوا دتتوحلابي تتسال
احاسح تلاحس و ت،لىولدقس ي لالسد اات،لىولدقس ي لاحاسبوح تلالجداسق ت،لىولدق ي لاج رلاب ا ةلح   تولل

 تتتلق تت لاحل س تتسالاحأس تتتلثع س تت لاع واتتسالاا تت لالستتد اات.لكاتتسلدتتملاح  تتوللق تت لاحل س تتسالاحأس
(،لواحاوا تت لالحتد و  تتتلBank Scope سقتت ةلل س تتسالاحل تتو لاحعسحا تتتل) ثافتت  االاح  استتتلقتتنلر يتتق

ح ل تتتتو لابستتتتالا ت،لوبو  تتتتسالاألو اولاحاسح تتتتت،لواحاوا تتتت لالحتد و  تتتتتلاحاو تتتتووللفتتتتسلحدتتتت اوللاحاع واتتتتسال
ل(.Mubasher.com; Invest.comواألسعس لاحسو  تلحمسفمل)ا سللاح :ل

جراءات الدراس أدو   6-4-2  ات وا 
حد  يتتت لاستتتدوحلوا دتتتوحلابي تتتسالاحا سستتتلىلقتتتنلالستتتد ااتليتتتىلاحل تتتو لابستتتالا ت،ل تتتسملاحثس تتتال
الإحتتتت لاحاعتتتتتسيي لاح تتتت ق تلاح تتتتتس  ةلقتتتتنلهيبتتتتتتلاحا سستتتتثتلواحا اجعتتتتتتل لدرتتتتوي لاا تتتتت لح ي تتتتسالإستتتتتد س ف

اح  ق تلاحوا  ةلثتسحق حنل(للئقدثس هسلاعسيي لا دقتلانلاح  وصلAAOIFIح ااسسسالاحاسح تلابسالا تل)
احتتتت يملواحستتت تلاح لو تتتتلاحارفتتت ة،لواتتتسلد سوحدتتتالاحاعتتتسيي لاح تتتس  ةلقتتتنلاج تتترلاعتتتسيي لا سستتتثتلالستتتد ااتل

(SASBلث أنلاسد ااتلاحل و لكقرسعلاسحىلادأ تص،لثسبضتسيتلإحت لىهتملاح  استسالاحستسثقتليتىلهتاال)
.لوددضانل سباتلق س  لاحاع واسال(e.g., Farook et al., 2011; Maali et al., 2006احاجسلل)

احدىليدتونلا فسلاحاا  لاحاقد الإ  حلوق  ينلق   فالح اع واسالاحدىلانلاحادو  لىنليا يلابي سال
لقتنلاحدوايتقلات ل ق فسلإحت لميتس ةلا فعتتلاحاع واتسالاحا سستل تلود  تي ل ت ا االى ت سثلاحا تسحي،ليضتالف

احقتوا ينلواحقواقت لاحد ع ا تتلاح ستاتتلحاجتسللقاتللاحل تو لادر ثسالاحااس سسالاح وح تتلث تأنلالستد اات،لول
لابسالا ت.ل

ود تت   لق س تت لاحاع واتتسالاحدتتىليدتتتونلا فتتسلاحاا تت لد تتالأاتترلاجاوقتتسال)ىولجوا تتث(ل ب ستت تل
اح تاوللاحاتسحىل ،لولدأاينل واق لاحل س سالوا  ا ةلاحاأسر،لولابحدماملثاثس سلوى كسملاح  يعتلابسالا تهى:ل

.لودعداتتتتت لىأال  تتتتتسالاألقاتتتتتسل،لول اتتتتتجلقوااتتتتتللابستتتتتد ااتليتتتتتىلد  يتتتتتللاببداتتتتتسن،لول د تتتتتس  تواحد ا تتتتتتلاب
احاجاوقتلاألوح لانلق س  لاحاع واسالث فتلىسسست تلق ت لاحادر ثتسالاحواجتثلق ت لاحل تو لاستد فسبفسل
 دتتت لددوايتتتقلاتتت لادر ثتتتسالاح تتت يعتلابستتتالا ت،لوثسحدتتتسحىلإتدستتتسثل قتتتتلى تتت سثلاحا تتتسحيليتتتىلاحل تتت ،ل
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احايمةلاحد سيس تلاحدىلدفدق هسلاحل تو لاحدق ي  تت،لوثاتسليت قملالستد ااتلث تو ةلييت لاثس ت ة.لودعلت لود قيقل
ثتتس ىلق س تت لاحاع واتتسالقتتنلاتتميجلاتتنلل تتو لابي تتسالابحماا تتتلوالأد س يتتتلاحدتتىلدتتا  لث تتو ةلاثس تت ةل

ا  ا ةلاحاأتسر ،لواح تاوللق  لالسد ااتلواحادع قتلثأ  لاحعا  سالاحا  ي تلق  لدأاينل واق لاحل س تسا،لول
(ل سباتتتتلٔاحاتتتسحى،لوىأال  تتتسالاألقاتتتسل،لوىثعتتتس لالستتتد ااتلاحليب تتتتلوالجداسق تتتت.لويوضتتتيلاحجتتت ولل  تتتمل)

لاحاا  لاحاقد الحق سرلاسدوحلوا دوحلابي سالقنلالسد ااتلثسحل و لابسالا ت.

 ق لس مةغيرات الدراس   6-4-3
واد يت لدتسث لواجاوقتتلاتتنلاحاد يت االاح  سل تت،لواحت لق تت ليدتتونل اتوا لاح  استتلاتنلاد يتت لاستدقلل

لاح  ولاحدسحى:

 المةغير المسةقل  مسةوى اإلفصلح عن االسةدام   - أ
ل سءلق  لاا  لابي سالقنلالسد ااتلاحسسلقلدروي مل سملاحثس اللد  يللا دوحلاحدقتس ي لاحاسح تتل

حد  يتت لق س تت لاحاع واتتسالاحاف تتيلق فتتسلواحاوا تت لالحتد و  تتتلح ل تتو لابستتالا تلا تتللقي تتتلاح  استتتل
 Dichotomous Scoring)ث تتتتأنلالستتتتتد اات.لو تتتت لاقداتتتتت لاحثس تتتتتالق تتتت ل عتتتتتسملاحدستتتتتجيللاح  تتتتسبىل

system)،ث يال أأالاحع   لاحق اتل)وا  (لإاالىي يلاحل  لق ا،لواحق اتتل) تف (لإاالحتمل قتملاحل ت لل
ثسبي تسالق تا.لو ت لدتملاستدأ املهتاالاح عتسمليت لقت ةل  استسالستسثقتلادع قتتلثسبي تسالقتنلالستتد ااتل

اتل(.لو  لدملد  يت لاا ت لابي تسالقتنلالستد اe.g., Harun et al., 2020يىلاحل و لابسالا تل)
 حتللل  لانلاحل و لا للاحعي تلانلأالللاحاعس حتلاحدسح ت:

       
∑    
  
   

  
 

ل يالىن:
SUSDISCل=لاا  لابي سالقنلالسد اات.ل

Xijل  اتلاحل  لللللل=iح ل  للj.ل
njلإجاسحىلق  لاحل و لح ل  لللللل=j 

لق تت لاتتسلستتلق،ليتتئنلاتت حلابي تتسالقتتنلالستتد ااتلحتتتللل تت لدتتملاحدعليتت لق تتاليتت ل تتو ةل ستتثتل وب تتسءف
%ل)إاالىي تتيلاحل تت لقتتنلٓٓٔابو تتتلددتت اوالاتتنل تتف ل%ل)إاالحتتمل ف تتيلاحل تت لقتتنلىحلق  تت (لإحتت ل

جا تت لاحع س تت لاحستتسثقتلث تتو ةلدف تتي  ت(لاتتنلأتتاللل ستتسثلادوستتطل  ادتتالق تت لاتت ا لستت واالاح  استتتل
لاحا سوثتلحتللل  لاحاد ي لاحاسدقل.لSUSDISCودا لل  اتلاا  لابي ساللاح الا.

ل
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 (  مؤشر اإلفصلح عن االسةدام  في البنوك اإلسالم  1جدول )
 عُاصر اإلفصاذ انًوضوع

 أوالً: اإلنخزاو بًبادئ وأحكاو

 انشرٍعت اإلساليَت

 

 ِىاسد وِصبسف أِىاي اٌزوبح. -1

 ثبٌٕضجخ ٌٍجٕه وٌٍّضبهُّٓ.لىاعذ إدزضبة أِىاي اٌزوبح  -2

 ِمذاس وإجشاءاد ِٕخ اٌمشوض اٌذضٕخ واٌصذلبد . -3

 اإلجشاءاد اٌششعُخ ٌٍزعبًِ ِع اٌعّالء اٌّزعضشَٓ. -4

 طجُعخ وأصجبة دذوس اٌّعبِالد اٌّخبٌفخ ٌٍششَعخ. -5

 اإلجشاءاد اٌّزجعخ ٌزجٕت رىشاس دذوس اٌّعبِالد اٌّخبٌفخ ٌٍششَعخ. -6

 شعُخ دىي ِذي إٌززاَ اٌجٕه ثأدىبَ اٌششَعخ.سأٌ اٌهُئخ اٌش -7

 ثشاِج رذسَت اٌعبٍُِٓ عًٍ اإلٌززاَ ثأدىبَ اٌششَعخ. -8

 ثاًََا: حأيٍَ قواعذ انبَاَاث

 وإدارة انًخاطر

 .األظشاس إٌبرجخ عٓ اٌذخىي غُش اٌّصشح ثه وإخزشاق لىاعذ اٌجُبٔبد -9

 .رأُِٓ لىاعذ اٌجُبٔبدوصف اٌّذخً اٌّزجع فٍ رذذَذ وِىاجهخ ِخبطش  -11

رصُٕف اٌجٕه دضت اٌّؤششاد اٌشصُّخ ٌٍمطاب  اٌّصاشفٍ م ِآ دُاش   -11

 اإلصزذاِخ، ورعمُذ ورىبًِ اٌعٍُّبد(.

وصف اٌّذخً اٌّزجع فٍ دِج ٔزابجج إخزجابساد اٌزذّاً اٌّصاشفٍ -12
17
فاٍ  

 خطط وفبَخ سأس اٌّبي، واصزشارُجُبد وأٔشطخ اٌجٕه.

                                                 
ى اةلهساتتلب ا ةلاحاأتسر لاتنل لتللاحل تو لللBank stress testsدعدل لاأدثس االاحد اللاحا  يىلىولاأدثس االاحض طلل ٚٔ

كجتتمءلاتتنلإ ا ادفتتسلاح تتسا تلح اأتتسر ل يتتالى تتث الهتتاملالأدثتتس االيتتىلاحستت واالاألأيتت ةلاتتنلىهتتملى واالاحستتالاتلال د اميتتتل
دتتتوي ل تتتو ةلقاتتتسلستتتدتونلق  تتتالىوضتتتسعلاحل تتتو ليتتتىلعتتتللعتتت واللأل فتتتسلىق تتت لاحاستتتدوحلاحت تتتىلواحجمبتتتىلثسحقرتتتسعلاحا تتت ي

ح ستت رساللويدتت يلهتتاال.ااك تتتلاح تت وال)ا تتللاح كتتو لال د تتس يلىولاألماتتسالاحاسح تتت(لفتتس)ستتي س يوهسا(لا د تتس  تل تتعثتلحت 
ل، ىرلاحاتسلحتاحالماتتلكدت ق ملاح  سل تلواحا ي ينلدقيت مل ت  ةلاحل تو لق ت لاقسواتتلاح ت اسالال د تس  تلواحاسح تتلوادأتسالاحدت الي ل

ل(.ٕٗٔٓودع يللالج اءاالاحد  ي  تلووض لأرطلاحروا سلاحا سسثتل)   فتلوقل لاحا  ،ل
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 ثانثاً: انشًول انًانٌ

 نخًَُت اإلقخصادٍتوا

 

اٌّجبٌغ اٌّخصصخ ٌٍّشبسوخ فٍ اٌزُّٕخ اإللزصبدَخ ورّىًَ اٌّششوعبد  -13

 .اٌصغُشح

اٌزضهُالد اٌّصشفُخ اٌّخصصخ ٌٍشّىي اٌّابٌٍ وسعبَاخ اٌعّاالء غُاش   -14

 اٌّؤهٍُٓ ٌٍذصىي عًٍ اٌخذِبد اٌجٕىُخ.

اٌزٍ ال رغطُهب عذد اٌّشبسوُٓ فٍ ثشاِج ِذى األُِخ اٌّبٌُخ ِٓ إٌّبطك  -15

 اٌخذِبد اٌجٕىُخ.

رابعاً: ديح عوايم اإلسخذايت 

 فٌ ححهَم اإلئخًاٌ

عشض ورصإُف اٌماشوض اٌزجبسَاخ واٌصإبعُخ دضات اٌمطبعابد اٌزاٍ  -16

 .َّىٌهب اٌجٕه

وصاااف اٌّاااذخً اٌّضااازخذَ فاااٍ دِاااج اٌعىاِاااً اٌجُئُاااخ واالجزّبعُاااخ  -17

 .واٌذىوُّخ فٍ رذًٍُ اإلجزّبْ

 اٌزّىًَ اٌّمذَ إًٌ دّبَخ اٌجُئخ وخذِخ اٌّجزّع.لُّخ وطجُعخ  -18

 خايساً: أخالقَاث األعًال

ِمااذاس اٌخضاابجش إٌمذَااخ إٌبرجااخ عاآ اٌّخبٌفاابد اٌمبٔىُٔااخ ثضااجت اٌغاا ،   -19

واٌزااذاوي ِاآ اٌااذاخً، واٌزالعاات فااٍ األصااىاق، واٌّخبٌفاابد األخااشي 

 .ٌمىأُٓ وِزطٍجبد اٌمطب  اٌّبٌٍ

 .ثال  عٓ اٌّخبٌفبدإجشاءاد وصُبصبد اإل  -21

ثشاِج رذسَت اٌعبٍُِٓ عًٍ اإلٌززاَ ثأخاللُبد األعّابي ولىاعاذ اٌضاٍىن  -21

 اٌّهٍٕ.

 المةغير الةلبع  ق م  البنك اإلسالمي  - ب
كاقت  لحق اتتلاحل ت لابستالاىللئقدثتس ملاتنلى تف لاحاقتسي رللTobin's Qاقدات لاحثس تالق ت لاق تسرل

انلأاللل سثتلاجاتوعللكتللاتنللTobin's Q.لو  لدملإ دسسثل  اتلاحسو  تلاحاسدأ اتليىلهاالاح أن
.لو ت لدتملاحق اتلاحسو  تلحمسفملاحعس  تلواحق اتلاح يد يتلح حدمااسالإحت لاحق اتتلاح يد يتتلبجاتسحىلاأل تول

إ دستسثلاحق اتتتلاحستو  تلحمستتفملاحعس  تتلاتتنلأتالللضتت ثلقت  لاألستتفملاحقسباتتليتتىلادوستطلستتع لاحستتفمل
ل(.Servaes and Tamayo, 2013 لثع لإ  ا لاحقوابملاحاسح تلل ال تل فو )احسو ىلح ل 

ل
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 المةغيرات الرقلب    -ج
د ي لاحاد ي االاح  سل تلإح لثع لاحعوااللاحدىل  لدا  لق  لاحاد ي لاحدسث ل)  اتلاحل ت (،لوحت فتسللل
د ألليىل رسولاح  استلا للاحث ا،لويدملإضسيدفسلحضثطلاحعال تللينلاحاد ي لاحاسدقللواحاد يت لاحدتسث ل

),.and Ellili,  Nobanee e.gود ق ملاحاق  ةلاحدفسي يتلح  اوا .لويدضيلانلد  يللاح  اسسالاحسسثقتل
); Harun et al., 20202016ىنلىهملاحاد ي االاح  سل تلاحدىل ت لدتا  لق ت ل  اتتلاحل ت لابستالاىل،لل

هى؛لاأتسر لاحل ت ل)اعلت فالق فتسلثتسح ي لاحاتسحى(،لو اتولاحل ت ،لو جتملاكدتثلاحا اجعتت.لويوضتيلاحجت ولل
 (لر يقتل  سرلاد ي االاح  است.ٕ  مل)

 مةغيرات الدراس  وطريق  ق لسهل )2جدول )
 طرٍقت انقَاس االخخصار انًخغَراث

 :انًخغَر انًسخقم
 

ِؤشش اإلفصبح عٓ االصزذاِخ 

 فٍ اٌجٕه اإلصالٍِ

SUSDISC 

 

ٔبرج لضّخ عذد عٕبصش اٌّعٍىِبد اٌزً أفصاخ عٕهاب 

واااً ثٕاااه عٍاااً اٌذاااذ األلصاااً ٌعٕبصاااش اٌّعٍىِااابد 

 اٌّزىلع اإلفصبح عٕهب.

 :انخابعانًخغَر 
 

 لُّخ اٌجٕه اإلصالٍِ

 

 

Tobin's Q 

 
 

 

ٔضجخ ِجّى   وً ِٓ اٌمُّاخ اٌضاىلُخ ٌهصاهُ اٌعبدَاخ 

إٌاااً اٌمُّاااخ اٌذفزشَاااخ  واٌمُّاااخ اٌذفزشَاااخ ٌاٌززاِااابد

 ,Servaes and Tamayo) إلجّااااابٌٍ األصاااااىي

2013). 

 

 انًخغبراث انرقابَت:
 

 ِخبطش اٌجٕه

 

 

 ّٔى اٌجٕه

 

 

 

 
 

 دجُ ِىزت اٌّشاجعخ

 

 

 
 

RISK 

 
 

Growth 

 

 

 
 

 

Audit 

 

 

ٔضجخ اٌذَىْ إًٌ إجّبًٌ أصىي اٌجٕه فً ٔهبَخ اٌفزشح 

 (.Harun et al., 2020م

ٔضجخ اٌزغُش فٍ اَشاداد ٔشبط اٌعبَ اٌذبٌٍ عآ اٌعابَ 

اٌضاابثك، ولااذ رااُ رذذَااذ وصااُط إٌضااجخ اٌضاابثمخ وٕمطااخ 

( 1فبصٍخ ثُٓ اٌجٕىن راد إٌّى اٌّشرفع مرأخز اٌمُّخ 

راد إٌّااااااى اٌّاااااإخفط مرأخااااااز اٌمُّااااااخ واٌجٕااااااىن 

 (.Nobanee and Ellili, 2016صفش(م

( إرا وااابْ ِىزااات اٌّشاجعاااخ  1ِزغُاااش وهّاااٍ َأخاااز م

( أو Big 4ششًَىب ِع أدذ اٌّىبرت األسثعخ اٌىجاشي م

 مصفش( ثخالف رٌه.
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 نموذج البحث وأدوات الةحميل االحصلئي  6-4-4
ابي تسالقتنلالستد ااتلو  اتتلاحل ت لابستالاىلاتنلأتالللدوض يل اوا لاحعال تللينلاستدوحل  اكن

ل(لق  لاح  ولاحدسحى:ٔاح كلل  مل)
ل

ل
لوبأدثس لي  لاحث الدمل  سيتلاعس حتلاب   ا لاحأرىلاحادع  لاحدسح ت:

Tobin's Q m   β0 + β1 SUSDISC +β2 RISK +β3 Growth + β4 Audit +€ 

ل يالىن:

m Tobin's Qل  اتلاحل  لابسالاى،ل يالل=m3 ,2 ,1=لل … 
β1…β3ل=لاعساالالال   ا ل

SUSDISCل=لاسدوحلابي سالقنلالسد ااتلل
RISKل=لاأسر لاحل  ل

Growthل=ل اولاحل  ل
Auditل=ل جملاكدثلاحا اجعتل

لاحأرأ€للللل=ل

الستد ااتليتىلويدضيلانل اوا لاب   ا لاحسسلق،لى اليدضتانلاا ت فالحق تسرلاستدوحلابي تسالقتنل
احل تت لابستتتالاى،لكاتتتسل ضتتتملاح اتتوا لاد يتتت االدجاتتت للتتتينلاألثعتتس لاحاسح تتتتلح ل تتت ل)كسحاأتتتسر ،لواح اتتتو(،ل

لواألثعس ليي لاحاسح تل) جملاكدثلاحا اجعت(.
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)ىولابم وا لاحأرتتى(للتتينلاحاد يتت لاحاستتدقللواحاد يتت االلاحتتاادىلاب دثتتس وح د قتتقلاتتنلإ دفتتسءلا تتك تل
.لويدضيلانلاحج وللVariance Inflation Factor (VIF)اح  سل ت،لدملا دسسثلاعساللدضأملاحدثسينل

(لحتتتتتللاد يتتتت لاتتتتنلاحاد يتتتت اا،لكاتتتتسلىنل  اتتتتتلاعساتتتتلل٘حتتتتملددجتتتتسومل)ل(VIF)(لىنل تتتت ملاعساتتتتللٖ  تتتتمل)
Toleranceئنلاح اتتتوا لللدوجتتت لثتتتالاحا تتتك تلاحستتتسثقتلألنلاب دثتتتس للتتتينلوثسحدتتتسحىليتتتل0.05ىتلتتت لاتتتنلل

احاد يتت االضتتعي لوحتت رلحتتال لحتتتلإ  تتسب ت.لويتت للهتتاالق تت لاالءاتتتلاح اتتوا ليتتىلدفستتي لى تت لاحاد يتت ل
لاحاسدقللق  لاحدسث .

 ( إحصلئ لت االرةبلط الذاةي3جدول )
 VIF Tolerance يخغَراث انًُورج

 يسخوى اإلفصاذ 

 عٍ االسخذايت
1.702 .58 

 93. 1.081 يخاطر انبُك

 96. 1.046 ًَو انبُك

 62. 1.617 حدى يكخب انًراخعت

 اإلحصلءات الوصي    6-4-5
(لاب  تسءاالاحو تف تلحاد يت االابي تسالقتنلالستد اات،لواأتسر لاحل ت ،لٗ ع  لاحجت ولل  تمل)

لو اولاحل  ،لو جملاكدثلاحا اجعت.

 لمةغيرات الدراس ( اإلحصلءات الوصي   4جدول )

 انًخوسط انًخغَراث
االَحراف 

 انًعَارً
 انحذ األقصي انحذ األدَي

 1.16 82. 08656. 9895. قًَت انبُك اإلساليٌ

 يسخوى اإلفصاذ 

 عٍ االسخذايت
.6152 .15416 .38 .90 

 95. 75. 03879. 8664. يخاطر انبُك

 1.00 000. 50225. 5333. ًَو انبُك

 1.00 000. 51395. 1.2933 حدى يكخب انًراخعت

ل
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الق تت ل دتتسبجلاحجتت وللاحستتسلق،لوق تت ل دتتسبجلد  يتتللا دتتوحلاحدقتتس ي لاحاسح تتتلواحاوا تت لالحتد و  تتتل اقداتتس ف
ل(ليدضيلح ثس الاحجوا ثلاحفساتلاحدسح ت:ٔح ل و لا للاح  استلاحوا  ةلثسحا  قل  مل)

ا تللقي تتلاح  استتلأتالللاحفدت ةللل ت لادوستطلاا ت لابي تسالقتنلالستد ااتليتىلاحل تو لابستالا ت -لى
%لدق يثفس،لودوج لاأداليسالكلي ةل سل فسللينلاسدو سالابي ساللينلٕٙ(لاسل عس للٕٛٔٓ-ٕٙٔٓ)

%ل)اح تت لاأل  ت (.لوددستتقلهتاملاح ستتثتل)إحتت لٜٓ%ل)اح ت لاأل  تت (لإحت لٖٛاحل تو لددتت اوالاتسللتتينل
دوحلابي تسالقتنلالستد ااتليتىل  لاس(لا ل دسبجلثع لاح  اسسالاحسسثقتلاحدت لاهداتالثق تسرلاست

  Hassan andاحل تو لابستالا تلاحع ب تت.ليع ت لستليللاحا تسل،لك تفالاح دتسبجلاحدت لدو تللإحيفتس

(2010)  Harahapإح لىنلاسدوحلإي سالاحل و لابسالا تلكسنليوولاحادوسطل يالدد اوالاسلل
اح دسبجلاحدىلدو ت الإحيفتسل%(.لويىلاحاقسلل،لددعس  ل ديجتلاح  استلاح سح تلا لٓٛل-ل%ٕٓلينل)

(لاحدىلى س الe.g., Farook et al., 2011; Harun et al., 2020ثع لاح  اسسالاحسسثقتل)
إحتت لإ أفتتس لاستتدوحلابي تتسالقتتنلالستتد ااتل)ىولاحاستتبوح تلالجداسق تتت(ليتتىلاحل تتو لابستتالا ت.ل

إحتتت لإأتتتتدالاللويتتت حلاحثس تتتتالىنلاحدفتتتسوالاحستتتتسلقللتتتينلاستتتتدو سالابي تتتسالي جتتتت لث تتتفتلىسسستتتت ت
لقتتتنلاحرل عتتتتل ق س تتت لاا تتت االابي تتتسالاحاستتتدأ اتليتتتىلاح  استتتسالاحا تتتس لإحيفتتتسلىقتتتالم،ليضتتتالف

لالأد س يتلحت ي لانلل و لابي سا،لواحدىللليوج لإحمامل س و ىلق  لاحل و لابسالا تللدق  افس.

نل رسحتتتتثلاحل تتتتو لثسبي تتتتسالقتتتت (SASB يتتتتملىنلاج تتتترلاعتتتتسيي لاحا سستتتتثتلقتتتتنلالستتتتد ااتل)ل -لث
أد اول واق لاحل س سا،لإللى الحمل ف تيلىيلل ت ل األض ا لاح سدجتلقنلاح أولليي لاحا  الثالوا 
ثسحعي تلقنلهاالاحع   .لو  لي ج لاحت لإحت لدأتوالإ ا ةلاحل ت لاتنلاحدتأ ي لاحست لىلح ي تس سال

لاحسسثقتلق  ل قتلاحاسد ا ينليىل   ةلاحل  لق  لدأاينلاحااد تسالو واق لاحل س سا.لل

يدضتتتيلح ثس تتتالاتتتنلد  يتتتللا دتتتوحلاحدقتتتس ي لاحاسح تتتتلوجتتتو ل تتت  ةليتتت لإي تتتس سالاحل تتتو لابستتتالا تلل- 
اوضتتتوعلاح  استتتتلقتتتنلإجتتت اءاالاحدعساتتتللاتتت لاحعاتتتالءلاحادع تتت ين،لاأتتتسحفينللتتتاح لاقس تتت لاح تتت يعتل

إالىنلاح تت يعتلابستتالا تلد تتالق تت لل.واعتتسيي لاحا سستتثتلواحا اجعتتتلح ااسستتسالاحاسح تتتلابستتالا ت
(لإح لىنلي س لزلق  ا،لا لق ملد اي الثفواب لدمي لقنلإافس للاحادع  ينلاسح فسل)إاالحمل كنلااسرالف

نل ى للاح ين،لواح فسالق  لكسيتل قوولاحل  لواسليد ا الانلا س ي لإ ا يت.ل قوللزلدعسح ل"َواِ 
ل ُ والَأْيتت   لَاْ َستتَ ةللَوَىنلَدَ تت و .لويتتىلاحاقسلتتل،لدف تتيلٛٔحوُتتتْملِإنلُك تتُدْملَدْعَ ُاتتوَن"َكتتسَنلُاولُقْستتَ ةللَيَ ِعتتَ ة لِإَحتت ر

يسحل تتتتلاحل تتتو لابستتتالا تلقتتتنلاحع س تتت لاحدسح تتتت:لاتتتوا  لوا تتتس الاحمكتتتسة،لو واقتتت لإ دستتتسثلىاتتتوالل
جتت اءاالاتت يلاحقتت و لاح ستت تلواح تت  سا،لو ىيلاحفيبتتتل احمكتتسةلق تت لاحل تت لواحاستتسهاين،لواقتت ا لوا 

لسملاح  يعت.اح  ق تل وللا حلإحدماملاحل  لثأ ك
                                                 

ل(ٕٓٛسو ةلاحثق ةل)لاً تلل ٛٔ
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ل تتت لاستتتدوحلإي تتتسالاحل تتتو لا تتتللاحعي تتتتلقتتتنلاتتت حلإحدماافتتتسلثاثتتتس سلوى كتتتسملاح تتت يعتلابستتتالا تلل- 
%،لو يملى فسل سثتليوولاحادوسطلإللى فسلللدقسلللدر عسالاحاسد ا ينلاحتاينل ت ل ضت واللجتمءلٜٙ

يقلكساللا لى كتسملانلاحعسب لاحاس يليىلاقسلللابراب سنلق  لىنل اورلىاواحفملُد ا ليىلعللدوا
لاح  يعت.

(لاعساالالإ دثس للي سونللينلاحاد ي لاحاسدقلل)ابي سالقتنلالستد اات(ل٘ويوضيلاحج ولل  مل)
لواحاد ي لاحدسث ل)  اتلاحل  (لواحاد ي االاح  سل ت.

 ( مصيوف  اإلرةبلط بين مةغيرات الدراس 5جدول )
Variable TobinQ SusDics Risk Growth AUDIT 

TobinQ 

Pearson 

Correlation 
1 .328

**
 .328

**
 .422

**
 .095 

Sig. (2-tailed)  .004 .004 .000 .417 

      

SusDics 

Pearson 

Correlation 
.328

**
 1 -.210 .076 .202 

Sig. (2-tailed) .004  .071 .514 .083 

      

Risk 

Pearson 

Correlation 
.328

**
 -.210 1 .135 -.058 

Sig. (2-tailed) .004 .071  .250 .619 

Pearson 

Correlation 
.422

**
 .076 .135 1 -.155 

Growth Sig. (2-tailed) .000 .514 .250  .185 

Pearson 

Correlation 
.095 .202 -.058 -.155 1 

AUDIT Sig. (2-tailed) .417 .083 .619 .185  

N 75 75 75 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

إ دثس للإيجسلىلواع ويللينل  اتلاحل ت لابستالاىلوكتللاتنلاستدوحللوجو يدضيلانلاحج وللاحسسلقل
%.للي اتسلٔابي سالقنلالسد اات،لواحاأسر لاحدىليدع  لحفسلاحل  ،لو اولاحل  لق  لاسدوحلاع و تل

للليوج لإ دثس لاع ويللينل  اتلاحل  لابسالاىلو جملاكدثلاحا اجعت.
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 نةيج  إخةبلر فر  البحث 5-5
  استتتلإأدثتتس لاتت حلوجتتو لقال تتتلااال لحتتتلإ  تتسب تللتتينلاستتدوحلابي تتسالقتتنلاستتدف اليتت  لاح

الستتد ااتلو  اتتتلاحل تت لابستتالاى.لويدضتتانليتت  لاحث تتالاحار تتوثلإأدثتتس ملوجتتو لقال تتتلاع و تتتللتتينل
اسدوحلابي سالو  اتلاحل  لابسالاىليىلعللوجو لق  لانلاحاد ي االاح  سل تلوهى؛لاأتسر لاحل ت ،ل

(ل دسبجلد  يللاب   ا لاحادع  لح عال تللينلٙو جملاكدثلاحا اجعت.لويوضيلاحج ولل  مل)و اولاحل  ،ل
لاحاد ي لاحدسث لواحاد ي لاحاسدقللواحاد ي االاح  سل ت.

 ( نةلئج ةحميل االنحدار المةعدد6جدول ) 

دلتتتينلح ثس تتتالاتتتنلدرليتتتقل اتتتوا لاب  تتت ا لاحأرتتتىلاحثستتت طليتتتىلعتتتللقتتت ملوجتتتو لىيلاتتتنلاحاد يتتت اال
(لاحتتتتايل  دتتتتويلق تتتت لاحاد يتتتت لاحاستتتتدقلليقتتتتطل)ابي تتتتسالقتتتتنلsig.= 0.04اح اتتتتوا ل)اح  سل تتتتتلاع و تتتتتل

(لميتس ةلاع و تتل اتوا لٙالسد اات(ليىلدفستي لاحد يت ليتىل  اتتلاحل ت لابستالاى.لويوضتيلاحجت ولل  تمل)
%ل،لٖٙ(لل  ل تواحىلAdjusted R2،لكاسليدضيلىنلاعساللاحد  ي لاحاع لل) (sig.= 0.00اح  استل)

%لاتتتنلٖٙابي تتتسالقتتتنلالستتتد ااتل)يتتتىلعتتتللوجتتتو لاحاد يتتت االاح  سل تتتت(ل فستتت ل تتتواحىللااتتتسل ع تتتىلىن
لاحد ي االيىل  اتلاحل  لابسالاى.ل

وثسح سثتلحف  لاحث ا،ليق لجسءال ديجتلد  يللال  ت ا لادستقتلات لد  يتللاب دثتس لاحستسلقلاب تس ةل
إح تتتالث تتتأنلوجتتتو لقال تتتتلإ دثتتتس لإيجسل تتتتلواع و تتتتللتتتينلاستتتدوحلابي تتتسالقتتتنلالستتتد ااتلو  اتتتتلاحل تتت ل

استتتدوحللئ تتتس ةلاعساتتتللال  تتت ا لاوجثتتتت،لوثل3.749(للtابستتتالاى،ل يتتتالل  تتتالإ  تتتسب تلابأدثتتتس ل)ل

 انًخغَراث
يعايالث 

 االَحذار 
 tقًَت 

يسخوى 

 انًعُوٍت

حفسَر انًعايالث 

عُذ يسخوى يعُوٍت 

(.05) 

 ----- 566. 566. 113. ثابج انًُورج

يسخوى اإلفصاذ عٍ 

 االسخذايت
.255 3.749 .000 

رو رأصُش ِعٕىٌ 

 ِىجت

 000. 3.834 826. يخاطر انبُك
رو رأصُش ِعٕىٌ 

 ِىجت

 000. 3.502 057. ًَو انبُك
رو رأصُش ِعٕىٌ 

 ِىجت

 ٌُش ٌه رأصُش ِعٕىٌ 305. 1.03- 021.- حدى يكخب انًراخعت

R= ِعبًِ اٌزذذَذ  
2
  .40  

Adjusted Rاٌّعذي   اٌزذذَذِعبًِ 
2

 =  .36 

 ANOVA    =11.49اٌّضزخشجخ ِٓ جذوي F لُّخ

  (F sig.= 0.00) يسخوى يعُوٍت انًُورج
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وددفتقلاح ديجتتلاحستسثقتلل (.sig. = 0.05(لوهتولى تللاتنلاستدوحلاحاع و تتلاحاقلتولل)sig.= 0.00)اع و تتل
(لث تتأنلPlatonova et al., 2018؛لٕٛٔٓ)اح سل ستتى،لاتت لاتتسلدو تتللإح تتالثعتت لاح  استتسالاحستتسثقتل

 ستسق لابي تسالوجو لدأ ي لإيجسلىلاع ويلح ي سالقتنلالستد ااتلق ت ل  اتتلاحل ت لابستالاى،ل يتال
تدستسثل قتدفمل قنل ضس سلوىثعس لالسد ااتلق  لدعميملستاعتلاحل ت لابستالاىلحت حلى ت سثلاحا تسحيلوا 
ااتتتسليتتت عكرلإيجسثفتتتسلق تتت لاحق اتتتتلاحستتتو  تلاحاقتتت  ةلح ل تتت .لوثسحدتتتسحىلدتتتمل لتتتولليتتت  لاح  استتتتليتتتىل تتتو دال

لستتتد ااتلو  اتتتتلاحل تتت لاحل ي تتتت،ل يتتتالدوجتتت لقال تتتتلااال لحتتتتلإ  تتتسب تللتتتينلاستتتدوحلابي تتتسالقتتتنلا
لابسالاى.ل

وي اتتسليدع تتقلثتتسحاد ي االاح  سل تتت،ليقتت لىعفتت ال دتتسبجلد  يتتللال  تت ا لوجتتو لقال تتتلإيجسل تتتلواع و تتتل
(sig.= 0.00)لينل  اتلاحل  لابسالاىلواحاأسر لاعل فالق فسلل  جتتلاح يت لاحاتسحىلح ل ت .لكاتسلإدضتيلل

ح  جتل اولابي ا االق  ل  اتلاحل ت لابستالاى.لل (sig.= 0.00)انلاح دسبجلوجو لى  لإيجسلىلواع ويل
ويىلاحاقسلتل،لحتمليجت لاحثس تالدتأ ي فالاع و فتسلح جتملاكدتثلاحا اجعتتلق ت ل  اتتلاحل ت لابستالاى.لوثسحدتسحىل
يدضيلح ثس الااسلسلقلوجو لدتأ ي لاع تويلحتثع لا ت  االاحل ت لاحد ع ا تتلواحستو  تل)ا تللاحاأتسر ،ل

(.لNobanee and Ellili, 2016ل ت لابستالاى،لواحت لادستس فسلات لدو تللإح تال)واح اتو(لق ت ل  اتتلاح
(لث تأنلقت ملHarun et al., 2020ويىلاحاقسلل،لددعس  لاح ديجتلاحسسثقتلا لاسدو ت الإح تال  استتل)

لوجو لدأ ي لاع ويلحاأسر لاحل  ل)كاد ي ل  سلى(لق  ل  اتلاحل  لابسالاى.ل

،ليتت حلاحثس تتالىنل دتتسبج جاتتسلف احث تتالاح تتسحىلجتتسءالادستتقتلاتت لاتتسلى تتس االإح تتال ع يدتتىلاب تتس ةللوا 
وى  سثلاحا سحيلثأنلابي سالاحا سسلىلقنلالسد ااتل ا للإ س االجي ةلدسسق لق ت لإتدستسثل قتتل
ى ت سثلاحا تتسحيلااتسليتت عكرلإيجسثفتسلق تت لدتتتوينلاحق اتتليتتىلاألج تينلاحق تتي لواحرويتل.لويتت حلاحثس تتال

االىولاحأ تسبصلاحستو  تلواحد ع ا تتلح ل ت لابستالاىلق ت ل  استتلود  يتللى ت لى اليدعتينلا اقتسةلاحا ت  
ابي سالقنلالسد ااتلق  ل  اتلاحل  لابسالاى،لواح لحضثطلاحعال تتللتينلاد يت االاح  استتل)احدسثعتتل
واحاسدق ت(لانلأالللدضاينل اوا لاح  استلاحعوااللاألأ حلاحدتىل ت لدتا  لق ت لاحق اتتللأتالالاستدوحل

ل سالاحا سسلى.ابي

ل

ل

ل

ل
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 النةلئج والةوص لت ومجلالت البحث المقةرح  5-6
  مكن بمورة أهم نةلئج البحث بشق ه النظري والةطب قي عمى النحو الةللي 

دوج لقال تلاع و تللينلاسدوحلابي سالاحا سسلىلقنلالسد ااتلو  اتلاحل  لابسالاى،لوهولاتسل -
ن(لثأها تتتتتلدتساتتتتللاع واتتتتسالالستتتتد ااتلاتتتت ل عكتتتترلوقتتتتىلى تتتت سثلاحا تتتتسحيل)أس تتتتتلاحاستتتتد ا ي

احاع واسالاحاسح تلح دق ملاح ساللأل اءلاحل  .لوثسحدسحىليئنلابي سالقنلالستد ااتل كتونلحتالات  و ل
إيجتتتسلىلق تتت لاحق اتتتتلاحستتتو  تلاحاقتتت  ةلح ل تتت لابستتتالاى.لكاتتتسليوجتتت لدتتتأ ي لإيجتتتسلىلواع تتتويلحتتتثع ل

 اح او(لق  ل  اتلاحل  لابسالاى.احأ سبصلاحد ع ا تلواحسو  تل)ا للاحاأسر ،لول

 يملىنلاحل تو لابستالا تلدقت ملثعت لاحا دجتسالاحا ت ي تلاحادايتمةل)ا تللاحمكتسة،لواحقت  لاح ستن،ل -
واحو تت (لواحدتتىلدستتسهملث تتكلليعتتسلليتتىلد قيتتقلاحاجتتسللابجداتتسقىلحالستتد اات،لإللى تتالاسماحتتالد تت ل

تتتسلحادر ثتتتتسالاح تتت ل يعت،ل يتتتالدقتتت ملد تتت لاحل تتتو لاستتتتسهاسالاحل تتتو لللدقتتتومللتتت و هسلابجداتتتسقىلويقف
ا تتت و ةلحداويتتتللاحا تتت وقسالاح تتت ي ة،لويي هتتتسلاتتتنلاحفبتتتسالاحا  واتتتتلاتتتنلاحأتتت اسالاحا تتت ي ت.ل
وثسبضتتتسيتلإحتتت لاتتتسلستتتلق،ليتتتئنلاععتتتملاحل تتتو لابستتتالا تلللدف تتتيلقتتتنلرل عتتتتلوىستتتثسثل تتت وال

  والهاملاحاأسحفسا.احاعساالالاحاأسحفتلح   يعت،لواسلهىلابج اءاالاحادثعتلحدج ثلدت ا ل 

دعاللاحل و لابسالا تليىلا  ليىلعللل  تلد د تلضع فتلاقس  تللل  تلاحل و لابسالا تلاحعسا تل -
يتتىلاج تترلاحدعتتسونلاحأ يجتتى،لإالللدوجتت لهيبتتتل تت ق تلا كميتتتلثسحل تت لاحا كتتميلاحا تت يلحا ا ثتتتل

 األقاسللاحا  ي تلحد  لاحل و لانلاح س  تلاح  ق ت.

 إنةهى إل ه البحث من نةلئج يوصي البلحث بمل يمي وفي ضوء مل 
ضتتتتت و ةل تتتتتالاحقتتتتتسباينلق تتتتت لإ ا ةلاحل تتتتتو لابستتتتتالا تلثأها تتتتتتلد قيتتتتتقلاحدتساتتتتتلللتتتتتينلالقدثتتتتتس اال -

ال د تتتس  تلوالقدثتتتس االاحليب تتتتلوالجداسق تتتتل دتتت لدتتتتونلىقاسحفتتتسلااالرل عتتتتلاستتتد اات،لوثسحدتتتسحىل
 د ققلاحق اتليىلاألج ينلاحق ي لواحرويل.

ىها تتتل  تتسملاحجفتتسالاحاع  تتتللد عتت ملقاتتللاحل تتو لابستتالا تللوضتت لاًح تتسالاحدتتىلد فتتملهتتاملاحل تتو ل -
(،لSASBق تتت لابحدتتتماملثسحاعتتتسيي لوال  تتتس االاح تتتس  ةلقتتتنلاج تتترلاعتتتسيي لا سستتتثتلالستتتد ااتل)

(لث تتتتتأنلابي تتتتتسالقتتتتتنلAAO IFIوهيبتتتتتتلاحا سستتتتتثتلواحا اجعتتتتتتلح ااسستتتتتسالاحاسح تتتتتتلابستتتتتالا تل)
 ت.السد اا

ضتتتت و ةلابهداتتتتسملثسًح تتتتسالاحدتتتتىلدتتتت قملإي تتتتسالاحل تتتتو لابستتتتالا تلقتتتتنلالستتتتد ااتلا تتتتل؛لدوق تتتتتل -
احاستتد ا ينل)وييتت هملاتتنلى تت سثلاحا تتسحيليتتىلاحل تت (لثأضتت ا لاحد كيتتملق تت لاحعسبتت لاحاتتس يليقتتط،ل
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وكتتتاح لا اقتتتسةلاحدأهيتتتللاحع اتتتىلواحعا تتتىلألقضتتتسءلهيبتتتتلاح  سثتتتتلاح تتت ق ت،لاتتت لضتتتاسنلابستتتدقاللل
  اىلحفسل األلاحل  لابسالاى.احد ع

وبنااااًلء عمااااى ماااال ةوصاااال إل ااااه البحااااث ماااان نةاااالئج وةوصاااا لت   قةاااارح البلحااااث إجااااراء بحااااوث 
 مسةقبم   في المجلالت الةلل   

ى تت لرل عتتتلاحل تت ل)إستتالاىلىولدق يتت ي(لق تت لاحعال تتتللتتينلاستتدوحلابي تتسالقتتنلالستتد ااتلو  اتتتل -
 احل  لابسالاى 

أداليساللينلاح وللق  لااس سسالابي سالقتنلالستد ااتليتىلاحل تو لى  لاحعوااللاحااسس تلوالل -
 ابسالا ت.

ى تت لاستتدوحلابي تتسال بتت لاحستت ويلقتتنلاستتد ااتلاحل تتو لابستتالا تل)واحدق ي  تتت(ق  لىستتعس لاألستتفمل -
لكاق  لح ق ات.
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 المراجع
 العرب   بللمغ  المراجعأواًل  

.لادتتسالبناك البحارين اإلساالمي(.لاحافيت ليتىلقا  تسالاحل تتو لابستالا ت.لٕٓٔٓاح تيخ،ل ات ليتس وو.ل)
 Mufeed-https://www.bisb.com/sites/default/files/Al-ق تتتتتتتتتتت ل

transactions.pdf 

(.لى تتتت لابي تتتتسالقتتتتنلٕٛٔٓاح سل ستتتتى،لمي تتتتثل ستتتتسن.لإ اتتتتسنلى اتتتت لاحف ي تتتتى،لو  تتتتسلل لاحتتتت ثعى.ل)
احاستتتبوح تلالجداسق تتتتليتتتىلاحدقتتتس ي لاحستتت و تلق تتت لد قيتتتقلايتتتمةلد سيستتت تلحتتت حلاحا تتتس ال

مجما  الجلمعا  اإلساالم   لمدراسالت االقةصالد   واإلداريا  السالا تلاحعسا تليىلاأل  ن.ل
 .ٓٛٔ-ٔ٘ٔ:لٖاألردن  -

(لحست تلٔ(.لاحاعسيي لاحا  يتلح دقيي ملاحاسحىلح ا  لا.ل  ا ل  تمل)ٕٚٔٓاحفيبتلاحعساتلح   سثتلاحاسح ت.ل)
 .www.fra.gov.eg.لادسالق  لاحاو  لالحتد و ىلٕٚٔٓ

.لادتتتتسالق تتتت لاحاو تتتت لٜٕٔٓسمل(.لاحدق يتتتت لاحستتتت ويلح فيبتتتتتلحعتتتتٕٕٓٓاحفيبتتتتتلاحعساتتتتتلح   سثتتتتتلاحاسح تتتتت.ل)
 .www.fra.gov.egالحتد و ىل

. المركاااز (.ل ستتتملاالاتتتيلالستتتد ااتليتتتىلماتتتنلييتتت ورلكو و تتتسٕٕٓٓاحفيبتتتتلاحعساتتتتلح   سثتتتتلاحاسح تتتت.ل)
ادتتتتتتتتسالق تتتتتتتت لاحاو تتتتتتتت لالحتد و تتتتتتتتىللالمصااااااااري لبحااااااااوث الاااااااارأي العاااااااالم )بصاااااااايرة(.

www.fra.gov.eg. 

. كم اااا  الدراساااالت (.لاحعسبتتتت لق تتتت لالستتتتد اس ليتتتتىلاحل تتتتو لالستتتتالا تٕٕٓٓاحور تتتتسن،ل ل تتتت ي .ل)
 الةجلري   الهيئ  العلم  لمةعم م الةطب قي والةدريب الكويةي.

. مجم  ح تلب ا ةلاحاأسر لاحا  ي ت(.لاأدثس االاحد اللكلٕٗٔٓ   فت،ل ب  ،لوبنلماثتلقل لاحا  .ل)
 .ٛٚل–ل٘٘:لٜاحجماب لل–لدجديد االقةص

. مركز الماديرين المصاري  وزارة ٕٙٔٓ حيلل واق لواعسيي ل وكاتلاح  كساللجافو يتلا  لاحع ب تت.
 .www.egx.com.eg.لادسالق  لاحاو  لالحتد و ىل اإلسةثمل

-لٜٕٔٓ(.ل  استتتلقتتنلدرتتو ل جتتملاحا تت ي تلابستتالا تليتتىلا تت ل)ٕٕٓٓى اتت ل تتو ى.ل)لستت  اسن،
 .ٗٔ-ٔ:لٕلالمركز الجلمعي بأفمو –مجم  أراء لمدراسلت االقةصلد   واإلداري  (.لٕٕٓٓ

https://www.bisb.com/sites/default/files/Al-Mufeed-transactions.pdf
https://www.bisb.com/sites/default/files/Al-Mufeed-transactions.pdf
http://www.fra.gov.eg/
http://www.fra.gov.eg/
http://www.fra.gov.eg/
http://www.fra.gov.eg/
http://www.egx.com.eg/
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(.لا سسثتلاحا س الابسالا تليىلضوءلاحاعسيي لٕٔٔٓسا سن،ل سينل ،لواوس لقا لاثس  .ل)
. دار احا سستتتثتلواحا اجعتتتتلواحضتتتواثطلح ااسستتتسالاحاسح تتتتلابستتتالا تاح تتتس  ةلقتتتنلهيبتتتتل

 الم سرة لمنشر والةوزيع والطبلع . األردن.

. دار المحاادثين لمةحق قاالت العمم اا  (.ليقتالاحاعتتساالاليتىلستتو ةلاحثقت ةٕٚٓٓقلت لاح فتس ،ل ل ستتن.ل)
 والنشر. القلهرة.

  جتتتلثستتوولاألو اولاحاسح تتتلاحستتعو يلقتتنل(.لاتت حلإي تتسالاح تت كسالاحإٙٔٓ  تت يل،ل سستت لستتعي .ل)
 -مجم  البحاوث المحلساب   احد ا تلاحاسد ااتلوا   االاح لابي سا:ل  استلدرل ق تت.ل

 .ٖٓٛ-ٖٗٔ:لٕلجلمع  طنطل

(:لاحاستتتتاوح تلٚ(.لاحاع تتتتس ل  تتتتمل)ٕٓٔٓهيبتتتتتلاحا سستتتتثتلواحا اجعتتتتتلح ااسستتتتسالاحاسح تتتتتلابستتتتالا ت.ل)
 .. البحرين ساليىلاحااسسسالاحاسح تلابسالا تالجداسق تلح   كت:لاحس و لوابي

(.لاعتتتتتسيي لاحا سستتتتتثتلواحا اجعتتتتتتلٕٚٔٓهيبتتتتتتلاحا سستتتتتثتلواحا اجعتتتتتتلح ااسستتتتتسالاحاسح تتتتتتلابستتتتتالا ت.ل)
 .. البحرينواح وكاتلوالأال  سا
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