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 أبعادىالرقابةىالداخلوةىوأهموتكاىفيىمصارفىالمشاركة   
 

 . نوال بن عمارة د   
 كلية احلقوق والعلوم االقتصادية    

 جامعة قاصدي مرباح . ورقلة   

 
 ملخص:

ٌهدؾ هذا البحث إلى دراسة طبٌعة وماهٌة        
نظام الرقابة الداخلٌة فً مصارؾ المشاركة، وتحدٌد 

ومقوماتها وعبلقتها بالمراجعة أهدافها ونطاقها 
 الخارجٌة.

Abstract : 

The aim of this research to study 

the nature of the internal control 

system in the participating banks, 

and the identification of 

objectives, scope and its 

components and their relationship 

to external audit. 
 

  تمهيد

مما الشك فٌه أن لمصارؾ المشاركة سمات تمٌزها عن ؼٌرها من المصارؾ التقلٌدٌة ، 
خاصة فً تعبئة مواردها واستخداماتها فً أوجه االستثمار المختلفة ، بحٌث ال تتعامل بالفائدة 

وي أخذاً أو عطاء ، كما ٌمثل عقد المضاربة الشرعٌة أساس العبلقة بٌن المصرؾ واألعوان ذ
 الفائض ، وٌتم توزٌع عائدها طبقاً لهذا العقد أٌضا.

إن تطور حجم مصارؾ المشاركة وتعدد عملٌاتها ومجاالت استثمارها ، أدى إلى     
 صعوبة إدارتها بطرٌقة مباشرة مثلها مثل أي تنظٌم مؤسسً آخر.

العمبلء  وحفاظاً على مصالح األطراؾ ذات الصلة بها، المساهمون، العمبلء، أصحاب     
، كان لزاماً علٌها استخدام أنظمة رقابة داخلٌة وتفعٌلها لتكون بمثابة صمام األمان ودلٌل 
السترشاد للقائمٌن علٌها وألجهزة الرقابة األخرى للمحافظة على أموال المصرؾ وحماٌتها من 

ت واللوائح التبدٌد واإلسراؾ ، وذلك لبلطمئنان من تحقٌقها ألهدافها، ومدى مطابقتها للسٌاسا
 والنظم واإلجراءات وبٌان االنحرافات واالختبلفات وأوجه القصور لمعالجتها.

 وقد تم تقسٌم هذا البحث إلى المحاور األساسٌة التالٌة:

 ؛وأهداف مصارف المشاركة وخصائصها أوال: طبيعة -
 ثانيا: مفهوم وأسس وأهداف نظام الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة؛ -
 : نطاق وأساليب الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة؛ثالثا -
 رابعا: مقومات وأهمية الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة. -

ى

ىوأهدافىمصارفىالمشاركةىوخصائصكاىطبوعة:ىىأوال
 مصارف المشاركة : ماهية – 1

 لقد وردت عدة تعارٌؾ لهذه المصارؾ نستعرض بعضها :      
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شاركة على أنها "المؤسسة المالٌة التً تقوم بجمٌع األعمال تعرؾ مصارؾ الم      
المصرفٌة، والمالٌة ، والتجارٌة ، وأعمال االستثمار ، وإنشاء مشروعات التصنٌع 

 .1والتنمٌة االقتصادٌة والعمران، والمساهمة فٌها فً الداخل والخارج"
الشرٌعة كما تعرؾ على أنها"مؤسسات مالٌة مصرفٌة تتعامل فً إطار       

اإلسبلمٌة لتحقٌق أهداؾ اقتصادٌة واجتماعٌة محددة ، فما تهدؾ إلٌه هو تعبئة الموارد 
االستثمارات التً تخدم أهداؾ التنمٌة االجتماعٌة  اإلسبلمٌة المتاحة وتوجٌهها إلى

 .2إضافة إلى القٌام باألعمال المصرفٌة بمقتضى الشرٌعة اإلسبلمٌة "
أنها "أجهزة مالٌة تستهدؾ التنمٌة وتعمل فً  ة علىوتعرؾ مصارؾ المشارك      

إطار الشرٌعة اإلسبلمٌة وتلتزم بكل القٌم األخبلقٌة التً جاءت بها الشرائع السماوٌة ، 
وتسعى إلى تصحٌح وظٌفة المال فً المجتمع ، وهً أجهزة تنموٌة اجتماعٌة مالٌة ؛ من 

لمعامبلت ، وتنموٌة من حٌث أنها حٌث تقوم بما تقوم به البنوك من وظائؾ فً تٌسٌر ا
تضع نفسها فً خدمة المجتمع ، وتستهدؾ تحقٌق التنمٌة فٌه ، وتقوم بتوظٌؾ أموالها 
بأرشد السبل بما ٌحقق النفع للمجتمع ، واجتماعٌة من حٌث أنها تقصد فً عملها 

الدخار وممارستها إلى التنمٌة الذاتٌة لؤلفراد ، وتدرٌبهم على ترشٌد اإلنفاق ، وعلى ا
ومعاونتهم فً تنمٌة أموالهم ،بما ٌعود علٌهم وعلى المجتمع بالنفع والمصلحة ، هذا 
فضبل عن اإلسهام فً تحقٌق التكافل بٌن أفراد المجتمع بالدعوة إلى أداء الزكاة وجمعها 

 .3وإنفاقها فً مصارفها الشرعٌة"
قت على ومن خبلل استعراضنا لتعارٌؾ مصارؾ المشاركة نجد أنها اتف    

 العناصر التالٌة : 
 وعطاء؛ مصارؾ المشاركة هً مؤسسات مالٌة ومصرفٌة تعمل فً مجال المال أخذاً  -
 ٌعتبر مصرؾ المشاركة منظمة اقتصادٌة واجتماعٌة واستثمارٌة؛ -

 مصارؾ المشاركة تزاول أعمالها وفق أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة؛ -

ار، من خبلل استخدام األموال المتاحة فً أسالٌب المشاركة الفعلٌة فً اإلنتاج واالستثم -
 جدٌدة للتموٌل كالمضاربة، المرابحة ، المشاركة ...؛

 .تعتمد مصارؾ المشاركة على مبدأ المشاركة فً األرباح والخسائر  -  

 أهداف مصارف المشاركة : – 9
تحقٌق  مصارؾ المشاركة كباقً المؤسسات المالٌة ، واالقتصادٌة تسعى إلى        

 نوجزها فٌماٌلً : مجموعة من األهداؾ 

 الهدف االستثماري: -1.9
تهتم مصارؾ المشاركة باألنشطة االقتصادٌة فً مٌدان التموٌل واالستثمار     

 والخدمات المصرفٌة ، لتوفٌر المناخ االستثماري المبلئم من خبلل :
ومساهمات كانت محبوسة إن صٌػ التموٌل بالمشاركة تجذب ودائع ومدخرات  -1.1.2    

 ؛4بأٌد ترفض التعامل بالفوائد الربوٌة
توفٌر الخدمات والتموٌبلت البلزمة للقطاعات المختلفة فً مجاالت اإلنتاج ،  -2.1.2    

 اإلنتاج؛ والحث على االستؽبلل األمثل لعناصر
 تحقٌق أعلى عائد ممكن للمساهمٌن والمستثمرٌن ؛ -3.1.2    
 ؛5مة فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌةالمساه -4.1.2    
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للمساعدة على العمل على توفٌر االستشارات االقتصادٌة والمالٌة واإلدارٌة،  -5.1.2    
 اتخاذ قرارات رشٌدة للحفاظ على أموال المودعٌن وتنمٌتها.

 الهدف التنموي: -9.9
حٌث مصارؾ المشاركة تساهم فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة،     

تتماشى معامبلتها المصرفٌة مع الضوابط الشرعٌة، وذلك من اجل توفٌر المناخ 
 اإلٌجابً فً النواحً التالٌة : االستثماري والشروط األساسٌة لتحقٌق التقدم بالتأثٌر

تشجٌع االستثمار وذلك بإٌجاد فرص وابتكار صٌػ عدٌدة لبلستثمار تتناسب مع  -1.2.2
 مؤسسات المختلفة ؛قدرة ومطالب األفراد وال

وبذلك ٌزداد االعتماد على  الوطن،العمل من اجل المحافظة على األموال داخل  -2.2.2
 ؛6الموارد واإلمكانٌات الذاتٌة األساسٌة واإلستراتٌجٌة التً توظؾ داخل البلدان اإلسبلمٌة

سبة لفئة إن إلؽاء الفائدة وتخفٌض التكالٌؾ ٌؤدي حتما إلى تشجٌع االستثمار بالن -3.2.2
الحرفٌٌن والمستثمرٌن الصؽار ، وبالتالً خلق فرص عمل جدٌدة ، مما ٌوسع قاعدة العاملٌن ، 

 والقضاء على البطالة ، فٌزداد  الدخل الوطنً ؛
االهتمام بالعنصر البشري وتحقٌق التنمٌة النفسٌة والعقلٌة لئلنسان، من حٌث التعلٌم  -4.2.2

 .7اإلنسان ؼاٌة التنمٌة وأداتها عتباروالتدرٌب ، وإٌجاد الحوافز ، وا
 

 الهدف االجتماعي: -2.9
تعمل مصارؾ المشاركة على الموازنة بٌن تحقٌق الربح االقتصادي ، وبٌن    

تحقٌق الربحٌة االجتماعٌة ،  وإذا أمعنا النظر فً وظائؾ مصارؾ المشاركة نجد أنها 
اع التكافل االجتماعً حٌث تكون تستند على مبدأ المشاركة ، وهو بحد ذاته نوع من أنو

هناك عدالة فً توزٌع العائد بما ٌساهم فً عدم تركٌز الثروة وفً تقلٌل التفاوت بٌن 
، أي انه ٌسعى للجمع بٌن األهداؾ العامة ألي مشروع اقتصادي وتحقٌق العائد 8الدخول

 العادل والتعاون بٌن مختلؾ الفئات من خبلل :
 بلت المصرفٌة التقلٌدٌة ؛إٌجاد البدٌل للمعام -1.3.2
 ؛9وتحقٌق رفاهٌة المجتمع وعبلج مشاكله االجتماعً،المساهمة فً تحقٌق التكافل  -2.3.2
 المساهمة فً تدعٌم البنٌة االجتماعٌة بتحصٌل وإنفاق الزكاة ؛ -3.3.2
 توفٌر رعاٌة اجتماعٌة متمٌزة للعاملٌن فً المصرؾ والمؤسسات التابعة له. -4.3.2

مما سبق أن مصارؾ المشاركة تسعى إلى تحقٌق التعاون والتكامل بٌن  وٌتضح   
مختلؾ الوحدات االقتصادٌة فً المجتمع ، وذلك لرفع مستوى الكفاءة واألداء فٌها ، كما 
أنها تتحمل مسؤولٌة دفع عجلة التنمٌة فً المجتمع ، من خبلل إٌجاد القنوات الشرعٌة 

ستثمار، إضافة إلى الحرص على تحقٌق المسئولٌة لتعبئة الموارد وتوجٌهها ألؼراض اال
 االجتماعٌة ، والحث على التكافل  االجتماعً بٌن أفراد المجتمع .

 خصائص مصارف المشاركة : – 2
األخرى بجملة من  المصارؾتتسم مصارؾ المشاركة بالتعامل عن باقً     

 الخصائص ، ونلخصها فٌماٌلً :
 التعامل بالفائدة :أساس المشاركة واستبعاد  -1.2 
تختلؾ عبلقة المتعاملٌن فً مصارؾ المشاركة عنها فً المصارؾ التقلٌدٌة فً   

، حٌث تقوم فً تعبئة مواردها أو فً توظٌفها استبعاد الفائدة من بٌن عملٌاتها سواء
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مصارؾ المشاركة باستقبال األموال على أساس المضاربة، وذلك من خبلل حسابات 
المصرؾ باستثمارها باستخدام الصٌػ واألدوات التموٌلٌة القائمة على  االستثمار، لٌقوم

المشاركة فً األرباح، مما ٌعنً أن المودعٌن سٌكون لدٌهم الثقة بالحصول على العائد 
وعائده متوقفٌن على ناتج  تقدمهوبهذا ٌصبح العائد على رأس المال الذي  اإلٌجابً،
 .المشروع

رص التام على فحص المشروع وتقدٌر إنتاجٌته ، وهذا ٌدفع المصرؾ إلى الح  
وعدم االعتماد فً تخصٌص ، وذلك باختٌار مشروعات مؤهلة لمعدل عاٍل من الربح

األموال االستثمارٌة على مقدرة المقترض على رد القرض وفائدة ثابتة علٌه ، إنما على 
 . 10سبلمة المشروع والقدرات التنظٌمٌة لشرٌك العمل

 
 نحو االستثمار الحالل:أعماله ل توجيه ك - 9.2
تسعى مصارؾ المشاركة لبلستثمار فً المشارٌع التً تحقق النفع للمجتمع ،    

وذلك باستعمال أسلوب المشاركة فً تموٌل مشارٌعه التنموٌة ، الذي ٌعتمد على التعاون 
عن  بٌن صاحب المال وطالب التموٌل فً حالة الربح أو الخسارة ، وهذا ما ٌجعله ممٌز

النظام التقلٌدي الذي ٌسعى لتحقٌق أعلى سعر فائدة ممكن دون االهتمام لطبٌعة المشارٌع 
 التً ستوظؾ فٌها األموال .

فمصارؾ المشاركة تسعى إلى التقٌد بقاعدة الحبلل والحرام ، مما ٌترتب علٌه ما     
  11ٌأتً :

 نافعة التً تخدم المجتمع ؛ توجٌه االستثمار وتركٌزه فً إنتاج السلع والخدمات ال -1.2.3
 تحري أن ٌقع المنتج فً دائرة الحبلل؛ -2.2.3
تحكٌم مبدأ احتٌاجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد الذي ٌعود  -3.2.3

 على الفرد .

 ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية :  -2.2
لخدمة أهداؾ التنمٌة االقتصادٌة تسعى مصارؾ المشاركة على توجٌه نشاطها      

واالجتماعٌة ، وتعتبر أن التنمٌة االجتماعٌة أساساً ال تؤدى التنمٌة االقتصادٌة ثمارها 
بتعبئة مدخرات األفراد واستثمارها فً مختلؾ  المصرؾبذلك ٌقوم وإال بمراعاته ، 

تنمٌة أوجه النشاط االقتصادي خدمة لمصالح المجتمع ، ومن هنا ٌكون ارتباط ال
لذلك ٌهتم المصرؾ بالعائد االجتماعً إلى جانب العائد  ؛االقتصادٌة بالتنمٌة االجتماعٌة

الفردي ، وهذا احد المعاٌٌر الرئٌسٌة التً تحتم الصلة الوثٌقة بٌن العقٌدة والقٌم والتنظٌم 
 .12االقتصادي فً اإلسبلم

ق التكافل بٌن أفراد وٌتضح دور مصارؾ المشاركة فً التنمٌة االجتماعٌة وتحقٌ    
المجتمع بإخراج الزكاة وتوجٌهها إلى مصارفها الشرعٌة ، باعتبارها فرٌضة مالٌة تمثل 
تدفقات نقدٌة ومالٌة وعٌنٌة ٌتم تحوٌلها من األؼنٌاء إلى الفقراء ، وذلك لتقلٌص الفجوة 

جتماعً بٌن الطبقتٌن ، والزكاة تلعب دوراً كبٌراً فً تحقٌق التوازن االقتصادي واال
 وبث روح التكافل بٌن أفراد المجتمع ، وتشجٌع االقتصاد من خبلل : 

تشجٌع األفراد على ممارسة النشاط االقتصادي بأٌدٌهم والدخول فً مخاطرة  -1.3.3 
بأموالهم ، وعدم االعتماد على فوائد اإلقراض الربوي ، ولكن المشاركة بها فً المشارٌع التً 

 . 13افعةتنتج السلع والخدمات الن
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تعمل الزكاة على استمرارٌة تداول األموال ، وانتقالها من ٌد إلى ٌد أخرى ،  -2.3.3
 وتدوٌرها فً األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة بالشكل الذي ٌحفظ لبلقتصاد حٌوٌته وكفاءته؛

 ؛14توفٌر أفراد منتجٌن للمجتمع والقضاء على البطالة -3.3.3
إلى زٌادة االستثمار من خبلل زٌادة الطلب والذي بدوره ٌزٌد إن إٌتاء الزكاة ٌؤدي  -4.3.3

 من المقدرة اإلنتاجٌة التً تؤثر فً زٌادة الدخل الوطنً .

 

ىثانواى:ىمفكومىوأسسىوأهدافىنظامىالرقابةىالداخلوةىفيىمصارفىالمشاركة
 مفهوم الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة: -1

فً لرقابة فً اللؽة " رصد الشًء با تعرؾ ؽرض دراسته والمحافظة علٌه، فقد ورد 
شًء" نه  ٌب ع حافظ الذذي ال ٌؽ هو ال ٌب  عرب أن الرق سان ال صد بالرقابذة و  .15ل ٌق

ؽرض " الداخلٌة على أنها فة ب ٌة المختل ستوٌات التنظٌم بر الم تتم ع الجهود المنظمة التً 
قذذرارات صذذٌاؼة الذذنظم ، وضذذبطها ،والتفتذذٌ، علٌهذذا ، ومعالجذذة ثؽراتهذذا ، أو اتخذذاذ 

بتطوٌرهذذا ، إنهذذا مجمذذل تذذأثٌرات عناصذذر البنٌذذان التنظٌمذذً للبنذذك والمذذوارد البشذذرٌة 
''تتضذذمن الرقابذذة  وتعذذرؾ كذذذلك علذى أنهذذا .16"والمادٌذة المذذدارة لتحقٌذذق أهذداؾ البنذذك

ٌة  حدة لحما ستخدمها الو تً ت سقة ال قاٌٌس المن طرق و الم ٌة و ال طة التنظٌم ٌة الخ الداخل
شجٌع على  الموارد ومراجعة دقة ها و الت البٌانات المالٌة واإلدارٌة وإمكانٌة االعتماد علٌ

 .17االلتزام بالسٌاسات الموضوعة و تحقٌق الخطط و األهداؾ المحددة مسبقا"
وتعرؾ الرقابة الداخلٌة فً مصارؾ المشاركة على أنها " الخطة التنظٌمٌة        

ب وإجراءات الرقابة الداخلٌة، و الشاملة للرقابة و التً تتضمن أسس وعناصر وأسالٌ
تهدؾ إلى المحافظة على األموال و تنمٌتها بالتوظٌؾ المشروع ،و تقٌٌم المعلومات 
المحاسبٌة وؼٌر المحاسبٌة والتً تعتمد علٌها فً اتخاذ القرارات كما تساعد على التأكد 

قصور و من أن المؤسسة تتبع األسس و السٌاسات والفتاوى الشرعٌة و بٌان أوجه ال
 .18تذلٌل العقبات، حتى ٌحقق المصرؾ أهدافه بأقصى كفاءة ممكنة"

ظراً        ٌة للمصرؾ ن مت بالخطة التنظٌم فاهٌم اهت ظم الم سبق أن مع ما  وٌتضح م
ٌة  ما أن الخطة التنظٌم ٌة ، ك بة الداخل لكونها نقطة البداٌة فً وضع وتنفٌذ أي نظام للرقا

ٌة، و  تبٌن بوضوح خطوط السلطة والمسؤولٌة وقنوات االتصال وعدد المستوٌات اإلدار
 فصل الوظائؾ و أسالٌب التنسٌق.

ٌة      بة الداخل سطة إدارة الرقا وتتم عملٌة الرقابة الداخلٌة فً مصارؾ المشاركة بوا
التذذً تتبذذع رئذذٌس مجلذذس اإلدارة مباشذذرة و تتذذولى دراسذذة و بحذذث المسذذتندات والذذدفاتر 

ومذذدى  بلطمئنذذان مذذن تحقٌقهذذا لؤلهذذداؾ،لذلذذك و،المختلفذذة حذذول مصذذرؾ المشذذاركة 
مطابقتهذذا للسٌاسذذات و اللذذوائح و الذذنظم واإلجذذراءات و بٌذذان االنحرافذذات واالختبلفذذات 
فً المصرؾ لتتضمن  ٌة  بة الداخل ٌات الرقا وأوجه القصور لمعالجتها ، وقد تتوسع عمل

قدٌم التوصٌات  ساعد عملٌات تقٌٌم األداء بصفة عامة ، و تقٌٌم األداء و ت تً ت مة ال البلز
 فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة.

 
 الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة:أسس  -9



 .........................................................................................أ.ىنوالىبنىصمارةأبعادىالرقابةىالداخلوةىوأهموتكاىفيىمصارفىالمشاركة   

 152 9990لسنة    90العدد                          القتصادية وعلوم التسيير            مجلة العلوم ا

يقصد باألسس القواعد والمبادئ التي تحكم عمليات الرقابة الداخلية وتضبط     
 عمل المراقب، ومن أهمها ما يلي:

مصرؾ  ٌستشعر الذي ٌتولى عملٌة الرقابة فً اإليهاو بهراقبة اهلل: -1.9

المشاركة بان هللا ٌراقبه فً كل تصرفاته وأعماله وأنه سوؾ ٌحاسبه وعلٌه أن ٌخشى 

 .19هللا وال ٌخشى من ٌراقبهم ، كما ٌجب علٌه أن ال ٌجامل أحداً فً عمله

ٌة  الرقابة توجيهية وإرشادية: -9.9 لٌس القصد من الرقابة تصٌد األخطاء ولكن تنم
ستقببل جوانب الخٌر واستكمال ودراسة أ وجه القصور والتجاوزات والعمل على تجنبها م

صل  توجٌهٌة وإرشادٌة ، لذلك فهً لى التناصح والتوا نة ع نواع اإلعا من أ عاً  وتمثل نو
 فً سبٌل تحقٌق أهداؾ المصرؾ.

ٌذ  الرقابة الفورية : -2.9 ٌجب أن تتم الرقابة الداخلٌة أوال فأول وأن تتزامن مع التنف
حرافذذات فذذور حذذدوثها وأسذذبابها والعمذذل علذذى عبلجهذذا قبذذل أن حتذذى ٌمكذذن معرفذذة االن

بة  عن الرقا ٌة  بة الداخل ٌز الرقا ما ٌم هذا  بر  ضاعفة، وٌعت ضراراً م سبب أ ستفحل وت ت
 الخارجٌة.

البذذد أن ٌشذذعر المراقذذب والعذذاملون الذذذٌن ٌراقذذب   االطمئنااان بعاادد الثقااة: -2.9
قدرتهم وإخبلصهم ، تصرفاتهم وأعمالهم بأن الثقة متوافرة تماماً وال  فاءتهم و ٌشك فً ك

 وأن الهدؾ من الرقابة االطمئنان من عم وجود أخطاء.
ومن جهة أخرى ٌلزم أن ٌعرؾ الجمٌع أن مهمة المراقب مكملة ألعمالهم وتؽطٌة    

 لهم حتى ال ٌقع فً األخطاء فً المستقبل.
شذذاط قائمذذا مذذادام النرقابذذة وٌقصذذد بذذذلك اسذذتمرار عملٌذذة ال االسااتمرارية: -2.9

شاؾ  فً اكت ٌة  ما ٌضمن الفور ومستمرا، بمعنى أال تكون وقتٌة أو حسب الطلب، وهذا 
جود  ستوجب و ما ٌ فورا، م ها  صور لمعالجت جه الق براز أو فات، وإ فات واالنحرا المخال

 .لعملٌات الرقابةخطة وبرنامج زمنً 
بةٌقصد بالشمولٌة هنا أن تؽطً الشمولية:  -2.9 فة األ عملٌة الرقا قود كا شطة والع ن

كانوا  سواء  التً ٌمارسها المصرؾ،  كما تباشر على جمٌع األفراد بالمستوٌات اإلدارٌة 
ٌة،أي أن نطاق ال20بالمستوٌات العلٌا أو الدنٌا بة الداخل جب أن  رقا شاركة ٌ لمصارؾ الم

هذ ا ٌتسع لٌشمل الجوانب المالٌة والمحاسبٌة الخاصة بتنفٌذ كافة أنواع األنشطة والعقود، 
فاءة  من ك حة للتحقق  بالموارد المتا صة  ٌة الخا نب اإلدار من الجوا كد  لى التأ باإلضافة إ
ها  تً ل شرعٌة ال كام ال استؽبللها، وبالخطط والبرامج الموضوعة الخاصة بالفتاوى واألح
ٌاس  صة بق ٌة الخا نب االجتماع ٌرا الجوا ٌذها وأخ من تنف جوانب مالٌة ومحاسبٌة للتحقق 

مع وتحدٌد التكالٌؾ ا الجتماعٌة لؤلنشطة من ناحٌة، وتقوٌم المنافع االجتماعٌة على المجت
 من ناحٌة أخرى.

ضوعية: -2.9 ٌة  المو كون عمل ضوعٌة أن ت نً بالمو بةونع ٌدة  الرقا ها مؤ وتقارٌر
شاهد  قب  ٌة، فالمرا صٌة والذات بالنواحً الشخ ها  عدم تأثر ضوعٌة و تة المو لة الثاب باألد

مة على ما نظره وحققه وقومه و كون قائ جب أن ت قة، ٌ شهادة موضع ث حتى تكون هذه ال
 .21على أدلة ال ٌأتٌها الشك
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وٌقصد به أن ٌلحق بمبلحظات المراقب االقتراحات والتوصٌات  النقد البناء: -2.9

البدٌلة القابلة للتطبٌق، وإبراز المنافع الناتجة عن تطبٌقها، وال ٌجب تؽٌٌر نظام إال بعد 

 إٌجاد البدٌل األفضل.

وٌقصد بذلك ثبات األسس ومرونة اإلجراءات  الجهع بيو الثبات والهروىة: -0.9

واألسالٌب واألدوات التً تستخدم والتً ٌجب أن تتكٌؾ حسب الظروؾ والمتؽٌرات 

المحٌطة بالمصرؾ، وعلى المراقب فً مصارؾ المشاركة أن ٌأخذ بأحدث األسالٌب 

كام ومبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة كأسالٌب مع أح ضالتقنٌة الحدٌثة مادام ذلك ال ٌتعار

 . 22الحاسبات االلكترونٌة ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت العالمٌة

وهذا األساس ٌعطً للمراقب القدرة على الثبات واالستقرار وعدم التخبط ،نظرا 

مجال  ًلثبات القواعد والمعاٌٌر التً تقوم علٌها ، وأن ٌأخذ بأسالٌب التقدم العلمً ف

نفٌذ األعمال من خبلل المرونة فً تنفٌذ اإلجراءات، حتى ٌمكن أن ٌتكٌؾ حسب ت

 الظروؾ والمتؽٌرات المحٌطة بالمصرؾ .

       
 نظام الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة :أهداف  -2

 تتمثل أهم أهداؾ الرقابة الداخلٌة فً مصارؾ المشاركة فٌماٌلً :     
هد – طوٌر األ فً ت ساهمة  لى الم برامج إ سالٌب وال طرق واأل سات وال طط والسٌا اؾ والخ

ٌرات  فً ضوء المتؽ ٌة و تائج الفعل فً ضوء الن بأول  ها أوال  األحسن، وذلك من خبلل مراجعت
 ؛23التً تحدث فً محٌط المصرؾ، وهذا بدوره ٌساهم فً رفع كفاءة األداء

- ٌ عن طر صٌػ االستثمار المحافظة على أموال المصرؾ والمودعٌن وؼٌرهم وتنمٌتها  ق 
 والضرورٌات والواجبات وتجنب اإلسراؾ والتبذٌر؛ اإلسبلمٌةالمشروعة حسب األولوٌات 

 ؛24توفٌر الدقة فً البٌانات المحاسبٌة وإمكانٌة االعتماد علٌها -
م -  سٌر الع حول  لتقدٌم تقارٌر دورٌة إلى الجهات المعنٌة لكً تطمئن على  لرأي  بداء ا وإ

 فً تحقٌق أهداؾ المصرؾ ؛ كفاءة أداء اإلدارة
ٌجب أن تعمل على ضمان تقٌد المصرؾ التام بالقوانٌن واللوائح وأخبلقٌات العمل  -

 ؛25القٌاسٌة والقٌم االجتماعٌة
ضوء  -     فً  ضل  لى األف طوٌر إ ٌا ألجل الت لى اإلدارة العل صٌات إ صائح والتو قدٌم الن ت

 اإلمكانٌات والطاقات المتاحة ؛
فً تقدٌم البٌانا  - ها  ضاح دور شاركة ،إلٌ ت والمعلومات إلى الجهات المعنٌة بمصارؾ الم

ٌة  جاه تنم ٌه ت قاة عل سؤولٌات المل صرؾ بالم ٌام الم ٌة وق صادٌة واالجتماع ٌة االقت جال التنم م
 .26المجتمع

قد    من أن األداء  لى التحقق  وتأسٌسا على ماسبق نستنتج أن الرقابة الداخلٌة تهدؾ إ
جب تم وفقا لما هو مق لك ٌ ٌق ذ ستخدام ، ولتحق ستخدمت أفضل ا موارد ا له ، وأن ال رر 

حددة  سالٌب م عاٌٌر وأ فق م سٌر األداء و بة  أن تتوفر أجهزة ذات كفاءة عالٌة تقوم بمراق
 مسبقا.
 

ىاى:ىنطاقىوأسالوبىالرقابةىالداخلوةىفيىمصارفىالمشاركةلثثا  
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 نطاق الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة  -1
 مصارؾ المشاركة لتشمل المجاالت اآلتٌة:  ًف الرقابة الداخلٌة تسع نطاقٌ     
 الرقابة الداخلية المحاسبية -1.1

هً تلك الرقابة التً تختبر دقة وإمكانٌة االعتماد على البٌانات المحاسبٌة،        
وهً تصمم لضمان التسجٌل الصحٌح للعملٌات المالٌة، وتلخٌصها بطرٌقة منطقٌة 

ؾ منها هو اختبار دقة البٌانات المحاسبٌة المسجلة بالدفاتر والحسابات وعلٌه فالهد
 .27ودرجة االعتماد علٌها

وتتم الرقابة المحاسبٌة عن طرٌق فحص وتقٌٌم الدورات المستندٌة والدفاتر 
المحاسبٌة والسجبلت والتقارٌر وذلك لبلطمئنان على كفاءتها فً المحافظة على أموال 

لمودعٌن وتنمٌتها بالطرق المشروعة، وكذلك االطمئنان من أن المصرؾ وعلى أموال ا
البٌانات والمعلومات المستنبطة من النظام المحاسبً تتسم باألمانة والصدق وٌمكن 
االعتماد علٌها فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة، خاصة قرارات األداء واالستثمار والتموٌل 

 والمفاضلة بٌن البدائل المختلفة. 
أن أهداؾ الرقابة الداخلٌة المحاسبٌة تنقسم إلى أهداؾ عامة وأهداؾ  كما      
 28وتتمثل األهداؾ العامة فٌما ٌلً: تنفٌذٌة،

 حماٌة األصول من سوء االستعمال و التبلعب أو االختبلس؛ -
 إمكانٌة االعتماد على السجبلت المالٌة إلعداد القوائم المالٌة. - 

 قابة الداخلٌة المحاسبٌة فهً:أما األهداؾ التشؽٌلٌة للر     
 تنفٌذ العملٌات طبقاً لتعلٌمات المستوٌات اإلدارٌة المفوضة بذلك؛ -
 ؛29تسجٌل العملٌات بما ٌسمح بإعداد القوائم المالٌة و تحدٌد المسؤولٌة عن األصول -  
 استخدام األصول طبقا للتعلٌمات اإلدارٌة؛ -

 ة واإلجراءات التصحٌحٌة.مقارنة األصول الدفترٌة باألصول الفعلٌ -
سائل    من الو عة  خبلل مجمو من  سبٌة  ٌة المحا بة الداخل هداؾ الرقا ٌق أ ٌتم تحق و 
 منها: 
 ظام القٌد المزدوج فً إثبات العملٌات بالدفاتر؛ن إتباع -
 استخدام حسابات المراقبة اإلجمالٌة كحساب إجمالً المدٌنٌن؛ - 
 ة؛استخدام نظام موازٌن المراجعة الشهرٌ -
إتباع نظام الجرد المستمر ومطابقة أرصده بطاقات الصنؾ مع ماهو موجود فعبل  -  

 ؛30بالمخازن من الوقت ألخر
 وجود جهاز كؾء وفعال للمراجعة الداخلٌة؛ -
صحٌح  -  سوٌة وت ٌود الت ماد ق اعتماد العملٌات بواسطة أشخاص مسئولٌن باإلضافة إلى اعت

 .31األخطاء

 الضبط الداخلي -9.1
ٌعتبر نظام الضبط الداخلً أحد فروع الرقابة الداخلٌة المختصة بضبط وحماٌة        

موارد المصرؾ وموجوداته من االختبلس أو سوء االستعمال أو الضٌاع عن طرٌق 
توزٌع العمل وتقسٌمه وتحدٌد االختصاصات والمسؤولٌات بحٌث ٌتم التحقق ومراجعة 

فٌقوم كل موظؾ بمراجعة عمل الموظؾ السابق  العمل بطرٌقة مستمرة وتلقائٌة متتالٌة،
 .32له وكبلهما ٌعمل باستقبلل دون ازدواج عمل كل منهما



 .........................................................................................أ.ىنوالىبنىصمارةأبعادىالرقابةىالداخلوةىوأهموتكاىفيىمصارفىالمشاركة   

 155 9990لسنة    90العدد                          القتصادية وعلوم التسيير            مجلة العلوم ا

 33وٌهدؾ نظام الضبط الداخلً فً مصارؾ المشاركة إلى ما ٌلً:    
سوء  - ختبلس و سرقة واال من ال ها  شاركة وحماٌت صارؾ الم جودات م لى مو ظة ع المحاف

 االستخدام؛
 األعمال طبقا للنظم واللوائح واإلجراءات وما فً حكمها؛سبلمة وكفاءة تنفٌذ  -
 سرعة اكتشاؾ الؽ، والسرقة واإلهمال واألخطاء وعبلجها. -
 

ناك     لداخلً، وه ضبط ا سبٌة وال بة المحا بٌن فرعً الرقا باط  وٌتضح أنه هناك ارت
هو  لداخلً و ضبط ا هدؾ ال ٌق  مل على تحق قد تع سبٌة  بة المحا فً الرقا وسائل تستخدم 

 ٌوضح الترابط بٌن هذه النظم الفرعٌة لتحقٌق أهداؾ الرقابة الداخلٌة ككل.
 الرقابة الداخلية اإلدارية: -2.1
وتشتمل الخطة التنظٌمٌة والوسائل واإلجراءات المختصة بعملٌة اتخاذ       

القرارات التً من شأنها رفع أو قٌاس األداء والطرق واإلجراءات النً من شأنها رفع 
 .34ة الوظٌفٌة والعمل على تطبٌق السٌاسات اإلدارٌةالكفاٌ
 وٌحقق المصرؾ هذا الهدؾ عن طرٌق:  
 اختٌار األفراد على أساس سلٌم وتدرٌبهم وتحدٌد مكافأتهم؛ -
وضع السٌاسة الخاصة بقٌاس انجاز األفراد عن طرٌق اإلشراؾ الفعلً والرقابة بأنواعها  -

 المختلفة؛
من - تً  سائل ال ستخدام الو ٌات  ا ثل المٌزان جاز م ٌٌم اإلن هداؾ وتق هذه األ ٌق  شأنها تحق

 التقدٌرٌة، التكالٌؾ المعٌارٌة الكشوؾ اإلحصائٌة.

وتتضمن الرقابة اإلدارٌة فً مصارؾ المشاركة فحص وتقٌٌم النظم واألسس         
 والسٌاسات واألسالٌب اإلدارٌة التً تطبقها المؤسسة لبلطمئنان على كفاءتها فً تسٌٌر

األنشطة المختلفة والتأكد من أن األداء الفعلً ٌتم وفقا لها وبٌان التجاوزات وأسبابها 
 والبدائل المقترحة لعبلجها، وٌدخل فً نطاق الرقابة اإلدارٌة:

سلطة  -   ٌد خطوط ال كذلك تحد فه و مع أهدا مراجعة وتقٌٌم الهٌكل الوظٌفً، ومدى توافقه 
 والمسؤولٌة؛

ها  مراجعة وتقٌٌم األسس - مدى مبلءت ٌان  ها المصرؾ وب تً ٌطبق لوائح ال سات و ال والسٌا
 لطبٌعة الظروؾ المحٌطة به؛

ٌان  - ٌة وب ستوٌات اإلدار ها الم قوم ب تً ت مراجعة وتقٌٌم اإلجراءات اإلدارٌة لتنفٌذ المهام ال
 دورها فً سرعة اإلنجاز واالتصال والبعد عن البٌروقراطٌة ؛

خذها  - مدى أ فة و ها اإلدارات المختل تً تطبق ٌة ال طرق اإلدار ٌٌم األسالٌب وال مراجعة وتق
 بأسالٌب التقنٌة الحدٌثة .

   الرقابة الداخلية الشرعية -2.1
شرٌعة  كام ال ساس أح من السمات الممٌزة لمصارؾ المشاركة هو قٌام أعمالها على أ

مل اإلسبلمٌة، وهذا ما تؤكده قوانٌن تأسٌسها ونظم لذي ٌتطلب الع سٌة ، األمر ا ها األسا
ما أدى  بكل الوسائل على ضمان التزامها بذلك ، والتأكد من هذا االلتزام باستمرار ، هذا 
فً  شرعٌة  بة ال ئات الرقا تدعم دور هٌ إلى ضرورة الحاجة لوجود رقابة داخلٌة شرعٌة 

 :  ًٌلمصارؾ المشاركة ،  وتظهر أهمٌة الرقابة الداخلٌة الشرعٌة فٌما 
 مساندة واستكمال دور هٌئات الرقابة الشرعٌة، وذلك نظرا لآلتً : -1.4.1
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هدؾ  - ٌق ال فً تحق شرعٌة  بة ال ئات الرقا مع هٌ أن الرقابة الداخلٌة الشرعٌة تتكامل 
عامبلت  فً م شرعٌة  كام ال تزام باألح هو ضمان االل عام ، و من الرقابة الشرعٌة بوجه 

قدر المصرؾ ، إذ شرعٌة سبلمة الرق ٌُ بة ال كن ألجهزة الرقا شرعٌة، وٌم ٌة ال بة الداخل ا
فإ خر   نالخارجٌة أن تحدد نطاق الفحص الذي تقوم به على أساس العٌنات ، ومن وجه آ

تً تضعها  شرعٌة ال ضوابط ال سات وال فق األسس والسٌا تتم و الرقابة الداخلٌة الشرعٌة 
 ؛35هٌئة الرقابة الشرعٌة للمعامبلت

ب - ئات الرقا مل هٌ عال أن ع بة الف سلوب الرقا قة، وأ بة البلح لى الرقا صر ع ة ٌقت
ٌذ  ناء التنف بة أث سابقة والرقا بة ال هً الرقا لثبلث و مل ا حل الع فً مرا ستمر  جب أن ٌ ٌ

 والرقابة البلحقة وهذا ما ٌتحقق بواسطة الرقابة الداخلٌة الشرعٌة؛ 

من  - نتظم  حو م لى ن مل ع قع الع فً موا شرعٌة  بة ال ئة الرقا جود هٌ هم عدم و أ
ساتها ، وال  شاركة وممار صارؾ الم سٌرة م شرعً ، لم ضبط ال طل ال تً تع ئق ال العوا

إال نذذادرا ،  نمعنذذى علذذى اإلطذذبلق لتشذذكٌل هٌئذذة شذذرعٌة مذذن أعضذذاء ال ٌحضذذرو
فً  فً المصرؾ إال  وألؼراض إعداد التقرٌر السنوي ، وال ٌراهم العاملون والمدٌرون 

 ؛36متابعة أعمال المصرؾ باستمرارمناسبات محدودة ، مما ٌصعب علٌهم فحص و

لذي  - خارجً للحسابات وا جع ال مل المرا شرعٌة بع بة ال ئات الرقا تشابه عمل هٌ
مل المراجذع  لى ع صرؾ، وع فً الم ٌة  بة الداخل ظام الرقا سبلمة ن مدى  لى  كز ع ٌرت

 الداخلً . 
جهذذل الكثٌذذر مذذن العذذاملٌن فذذً مصذذارؾ المشذذاركة للضذذوابط الشذذرعٌة  - 2.4.1

م مالهم م شرعً ، ألع جوهر ال قدا ال شكلٌة مفت نواحً ال ستوفٌا ال نا م ٌذها أحٌا ا ٌجعل تنف
ٌؤدي  تالً  ووجود رقابة شرعٌة داخلٌة ٌساعد على فهم العاملٌن لؤلحكام الشرعٌة ، وبال

 إلى سبلمة أعمالهم شرعا من حٌث الشكل والمضمون .

ع على عاتق إدارة من المقرر أن مسؤولٌة االلتزام بالشرٌعة اإلسبلمٌة تق  - 3.4.1

المصرؾ والعاملٌن فٌه ، وهذا ما قررته نصوص قوانٌن إنشاء هذه المصارؾ والنظم 
 .37األساسٌة لها التً على التزام المصرؾ بأحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة

ولقد عرفت هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسبلمٌة فً المعٌار رقم 
الشرعٌة على أنها"جزء ال ٌتجزأ من وسائل  ةة الداخلٌ( من معاٌٌر الضبط الرقاب3)

 .38الرقابة فً المصرؾ ، وتعمل وفقا للسٌاسات الموضوعة من قبل المصرؾ "
وإذا اعتبرنا أن الرقابة الداخلٌة الشرعٌة هً أحد مكونات نظام الرقابة الداخلٌة    

أحكام الشرٌعة فً مصارؾ المشاركة تهدؾ فً األساس بالعمل على ضمان االلتزام ب
 اإلسبلمٌة فً جمٌع معامبلت

ا الهدؾ الجوهري ٌتطلب األمر تحقٌق األهداؾ الفرعٌة التالٌة ذ، ولبلوغ هالمصرؾ
:39 

   شرعٌة مساعدة اإلدارة على أداء مسؤولٌاتها فً تنفٌذ المعامبلت على أساس األحكام ال
قا  كان متف قراره إن  ٌذ وإ بل التنف ٌة ق كل عمل لرأي ، وذلك بفحص ملؾ  بداء ا شرٌعة أو إ مع ال

 المبرر بمنعه ورفعه إلى اإلدارة المسؤولة ؛

كاك المباشذر  - من خذبلل االحت تزام بالشذرٌعة  لى االل فً موقعذه ع عاملٌن كذل  ساعدة ال م
 بالمراجعٌن الشرعٌٌن الداخلٌٌن وإمكانٌة االستفسار عن النواحً الشرعٌة المتصلة بعملهم ؛
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 وال بأول قبل التنفٌذ لمنع المخالفات الشرعٌة قبل وقوعها، مراجعة األعمال والعملٌات أ
 وأثناء التنفٌذ لسرعة اكتشاؾ هذه المخالفات والعمل على تصحٌحها أوال بأول؛

  مراجعذذة القذذوائم المالٌذذة الدورٌذذة التذذً تعذذد كذذل فتذذرة خذذبلل السذذنة لزٌذذادة مصذذداقٌتها
 الشرعٌة؛

 ًفً  العمل على تأكٌد ثقة المتعاملٌن مع المصرؾ ف شرعٌة  مه باألحكام ال سبلمة التزا
 المعامبلت معهم والتً كانت السبب الرئٌسً لتعاملهم مع المصرؾ.

ضرور       سبق  ما  ضح  م ظام  ةو ٌت ها ن لى أن شرعٌة ع ٌة ال بة الداخل ظر لرقا الن
مل  مام الع عد إت ٌذ ب سبلمة التنف من التحقق على  ها  خبلل توسٌع نطاق من  فة  ولٌس وظٌ

ها فحسب  بطرٌقة سلٌمة، لٌس الكشؾ عن شرعٌة ،و فات ال نع المخال سٌلة لم واعتبارها و
من  ىوالعمل عل عد  لى أب ها إ ما ٌتطلب توسٌع نطاق شرعٌة م تزام باألسس ال ضمان االل

 المراجعة الشرعٌة .
وبإدخذذال الرقابذذة الداخلٌذذة الشذذرعٌة ضذذمن النظذذام العذذام للرقابذذة الداخلٌذذة فذذً     

 النظام كماٌلً : مصارؾ المشاركة ، ٌمكن تصور
 نظام الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة نطاق: (91رقم) شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورؼم وجود أربعة جوانب للرقابة الداخلٌة هً المحاسبٌة واإلدارٌة والشرعٌة        
تهم فً مصارؾ اجراءإوالضبط الداخلً إال أن الواقع العملً ٌشٌر إلى تداخل 

صل بٌن عناصر نظام الرقابة الداخلٌة بل أنه على مستوى حٌث ٌصعب الف ؛المشاركة
النظم الفرعٌة نجد أن النظام ما هو إال مجموعة من اإلجراءات التً تهدؾ إلى تحقٌق 

ه اإلجراءات إجراءات محاسبٌة أو شرعٌة أو إدارٌة أو ضبط ذهدؾ معٌن سواء كانت ه
 داخلً . 

 
 اركة:أساليب الرقابة الداخلية في مصارف المش – 9

ٌات  ٌذ عمل فً تنف لداخلً  قب ا ستخدمها المرا تً ٌ طرق ال بة ال سالٌب الرقا صد بأ ٌق
 الرقابة ، ومن تلك األسالٌب ماٌلً :

 أسلوب الرقابة الشخصية :  -1.9 
الذذداخلً بنفسذذه بعمذذل زٌذذارات مٌدانٌذذة تم عذذن طرٌذذق المراقذذب الشذذرعً وٌذذ      

ن، وٌستقصذذً مذذنهم بعذذض للمصذذرؾ وفروعذذه، مذذن خذذبلل االتصذذال بذذبعض العذذاملٌ

 الرقابة الداخمية
الهحاسبية   

 

 الضبط 
 الداخمي 

ةالرقابة الداخمي  
الشرعية   

 الرقابة الداخمية 
 اإلدارية

ىظان الرقابة 
الداخمية في 

 هصارف الهشاركة
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لب  سبل التؽ ضعؾ و قاط ال هم ن لى أ عرؾ ع طوره، والت مل وت سٌر الع عن  مات  المعلو
 علٌها .

فات واألخطاء ذات  من االنحرا وهذا األسلوب من الرقابة مهم جدا، ألنه هناك العدٌد 
الطذذابع ؼٌذذر الملمذذوس الذذذي ٌصذذعب الوقذذوؾ علٌذذه مذذن خذذبلل الذذدفاتر والسذذجبلت 

 واإلحصائٌات.
 أسلوب الرقابة المفاجئة : -9.9
وٌتمثل فً قٌام المراقب الداخلً على فترات ؼٌر دورٌة لعمل رقابة مفاجئة على    

بعض مواقع األنشطة للمصرؾ وفروعه ومجاالت استثمارٌة ، والسٌما فً مجاالت 
جرد الخزائن والمخزون واالطمئنان من أن األعمال تتم أوال فأول ، وال ٌتم ترحٌل 

 .40ل مما ٌؤدي إلى تراكمهااألعما
فً  عاملٌن  فً جعل ال حه  هذا األسلوب نجا لً ل ٌق العم ولقد تبٌن من الدراسة والتطب

 ٌقظة تامة ، مما ٌجعل الحصول على البٌانات والمعلومات أوالً فأول أمر سهل .
 أسلوب نظم المعلومات لإلثبات والتحقق : -2.9

مات ٌع المعلو من خبلله تجم ٌتم  فً  هذا األسلوب  فظ  فة ، وتح شطة المختل عن األن
مات والتحقق  ملفات بطرق معٌنة ٌستفٌد منها المراقب الداخلً فً عملٌات تطابق المعلو

 من صحتها .
 أساليب المحاسبة اإلدارية : -2.9

 ومن أهم األسالٌب التً ٌمكن االستعانة بها ماٌلً : 
 أسلوب الموازنات التقدٌرٌة ؛         -
 ل المالً للقوائم ؛أسلوب التحلٌ -
 أسلوب التحلٌل الحدي ؛ -
 أسالٌب التحلٌل اإلحصائً والرٌاضً . -

 

ىرابعاى:ىمقوماتىوأهموةىالرقابةىالداخلوةىفيىمصارفىالمشاركة
ى

 مقومات الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة -1
،  ٌقوم نظام الرقابة الداخلٌة على مجموعة من الدعائم أو المقومات األساسٌة   

وتساعد هذه المقومات على تحقٌق فعالٌة النظام ولقد تعددت اآلراء بخصوص هذه 
المقومات فمجمع المحاسبٌن القانونٌٌن باْنجلترا حددها فً خطة تنظٌمٌة وإجراءات 

 .41التسجٌل واالعتماد واإلشراؾ والمراجعات اإلدارٌة
سبً لوقد أضاؾ البعض  ظم لمقومات السابقة ضرورة توافر نظام محا باع ن سلٌم وإت

 للمراجعة الداخلٌة وضرورة استخدام الوسائل اآللٌة وااللكترونٌة.
شرٌعة اإلسبلمٌة، وكشؾ أي  ولكً تنجح أنظمة الرقابة الداخلٌة فً تأكٌد االلتزام بال

 انحرافات عن هذا االلتزام فً الوقت المناسب البد من توفر المقومات التالٌة: 
عاملٌن في المصرف : حسن اختيار العاملين  -1.1 و تتمثل المعاٌٌر العامة الختٌار ال

من  ةفً توافر التأهٌل العلمً المناسب والخبرة وتوفر الشروط الشخصٌ نون م حٌث ٌكو
شرٌعة اإلسبلمٌة  كام ال ٌق أح تتوفر فٌهم األمانة والنزاهة واالستقامة والحرص على تطب



 .........................................................................................أ.ىنوالىبنىصمارةأبعادىالرقابةىالداخلوةىوأهموتكاىفيىمصارفىالمشاركة   

 159 9990لسنة    90العدد                          القتصادية وعلوم التسيير            مجلة العلوم ا

تزا كون ال قٌهم ، وأن ٌ تدرٌبهم وتف تابعتهم و ثم م ٌٌم األداء ،  عاٌٌر تق حد م شرعً أ مهم ال
الذذدوري لهذذم ، وهذذذا مذذن شذذأنه ٌذذوفر المنذذاخ المبلئذذم لحسذذن عمذذل إجذذراءات الرقابذذة 

 .42الداخلٌة
حدد خطة تنظيمية للمصرف:  -9.1 بة ، ألنه ٌ ٌة الرقا ساس عمل كؾء أ ظٌم ال إن التن

بة الدا ٌد للرقا ظام ج مل المسؤولٌات المختلفة بدقة مما ٌسهل الحصول على ن ٌة ، وٌع خل
المصذذرؾ علذذى وضذذع خطذذة ٌراعذذى عنذذد وضذذعها تسلسذذل االختصاصذذات وتحدٌذذد 
المسذذؤولٌات والواجبذذات ، وٌكذذون هنذذاك وصذذل واضذذح بذذٌن مسذذؤولٌات كذذل وظٌفذذة 
قدر  فة ب كل وظٌ فً  عاملٌن  سلطات لل ومسؤولٌات الوظائؾ األخرى ، على أن تفوض ال

تداخل  المسؤولٌات الملقاة على عاتقهم ومنع أي تعارض قد ٌحدث بٌن االختصاصات أو 
مة أي  ٌة لمبلئ نة الكاف ساطة والمرو ٌة الب توافر للخطة التنظٌم بٌن المسؤولٌات على أن ٌ

 تؽٌٌر.

فً تصمٌم نظام محاسبي مالئم: -2.1 عً  سبً لمصارؾ  ٌجب أن ٌرا ظام المحا الن
شاركة ستند ،  الم ها الم مر فٌ تً ٌ حل ال فً المرا لة  ٌة فعا بة داخل ٌق رقا لدلٌل تحق ما ا أ

ف كز  جب أن ٌر سبً فٌ فة  ًالمحا هد وتكل قل ج ٌة بأ قوائم المال عداد ال سهولة إ صمٌمه  ت
ٌة  ها الرقاب من أداء مهام ممكنة ، وأن ٌتضمن الحسابات البلزمة والكافٌة لتمكٌن اإلدارة 
ٌة  بة الداخل هداؾ الرقا سبً أ ظام المحا تائج،ولكً ٌحقق الن ستخراج الن ٌات وا على العمل

ن ٌذذتبلءم مذذع أٌتمٌذذز بالسذذهولة والوضذذوح حتذذى ٌفهذذم مذذن قبذذل العذذاملٌن ، وٌجذذب أن 
احتٌاجذذات المصذذرؾ علذذى أن ٌتمتذذع بمرونذذة كافٌذذة لمواجهذذة أي نمذذو فذذً حجذذم العمذذل 

 وتطوره.

شاركة   :ةمراجعة داخلية شرعي -2.1 إن اختٌار العاملٌن وتأهٌلهم فً مصارؾ الم
ما كجزء  شرعٌة إ ٌة  كإدارة ٌتطلب وجود مراجعة داخل ٌة أو  عة الداخل من إدارة المراج

عاملٌن على  شجٌع ال لى ت هدؾ إ شرعٌة ، ت مستقلة ٌطلق علٌها إدارة المراجعة الداخلٌة ال
خبلل إعطائهم  االلتزام بأحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة وتأهٌلهم التأهٌل الشرعً المناسب من 

ثم الم ةدورات تدرٌبٌ من  كد لترسٌخ المعانً الشرعٌة فً نفوسهم و عة للتأ عة والمراج تاب
 من االلتزام باألحكام الشرعٌة .

نواحً  فً ال ٌة  برة الكاف ٌه الخ توفر ف لداخلً أن ت شرعً ا جع ال لى المرا عٌن ع وٌت
كن أن  ما ٌم ٌد ،  ك شكل ج ٌه ب الشرعٌة والمصرفٌة ، مما ٌمكنه بالقٌام بالمهام الموكلة إل

لداخلٌٌ مراجعٌن ا سطة ال شرعٌة بوا عة ال ٌة تتم المراج نواحً المال عون ال لذٌن ٌراج ن ا
ما  شرعً ب خر  جع داخلً وآ لى وجود مرا جة إ لذلك دون الحا واإلدارٌة بشرط تأهٌلهم 

 .43ٌخفض األعباء المالٌة وٌوفر الوقت
إن اسذذتعمال الوسذذائل الحدٌثذذة ٌسذذاعد  اسااتخدام الوسااائل ا ليااة وااللكترونيااة: -2.1

سبٌ نات المحا قة البٌا من صحة ود كد  حافظ على التأ سجبلت، وٌ لدفاتر وال فً ا تة  ة المثب
من  لل  على ممتلكات المصرؾ من أي تبلعب أو إسراؾ، ألن استخدام الوسائل اآللٌة ٌق

 تدخل العنصر الشخصً وٌزٌد من الموضوعٌة .
 
 أهمية الرقابة الداخلية في مصارف المشاركة  -9
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اإلداري للمصرؾ ،  اتضح مما سبق أن الرقابة الداخلٌة تنبع من داخل التنظٌم   
وتمارس كجزء من النشاط اإلداري ، فهً تقوم على دمج الوسائل واألدوات 

واإلجراءات الرقابٌة فً الكٌان التنظٌمً للمصرؾ حٌث تمثل جزءا ال ٌنفصل من 
، وٌمثل نقطة البداٌة بالنسبة لعمل أجهزة المراجعة المختلفة إذ على إجراءات األداء

ة فحص وتقوٌم هذا النظام تتحدد كمٌة االختبارات التً ٌجب أساس ما تسفر عنه نتٌج
على أجهزة المراجعة الوقوؾ على نقاط الضعؾ أو الثؽرات الموجودة باألنظمة 
 القائمة، وتساهم الرقابة الداخلٌة فً نجاح عملٌات المراجعة الخارجٌة من خبلل :

ها ال -1.2 قوم ب تً ٌ بارات ال ٌة االخت نة وكم فً تخفٌض حجم العٌ خارجً  جع ال مرا

كان  ما  لً محل الفحص ، فكل مع الك ضوء دقة نظام الرقابة الداخلٌة المطبق على المجت

من هذا النظام دقٌقا ومحكما أدى  صبح  لذي أ خارجً ا جع الحسابات ال نان مرا لى اطمئ إ

سجبلت،  لدفاتر وال تة با ٌات المثب ٌع العمل المتعذر علٌه القٌام بمراجعة تفصٌلٌة كاملة لجم

ته اعت ًالتالوب لداخلًأصبح ٌخفض اختبارا جع ا مال المرا نه  ماداً على أع ٌادة اطمئنا لز

ظام المطبق ضعٌفا  كان الن ما  عبل، وكل ٌة المطبق ف على مدى سبلمة نظام الرقابة الداخل

ٌقذذوم ، حٌذذث المراجذذع الخذذارجً فذذً نطذذاق اختباراتذذه وبذذالعكس عوبذذه ثؽذذرات توسذذ

اٌذذة للمراجعذذة  المٌدانٌذذة،  فٌشذذتمل تقوٌمهذذا دراسذذة باختبذذارات لكفذذاءة النظذذام كنقطذذة بد

ومذذواطن القذذوة  مقومذذات للذذنظم الموجذذودة ومذذدى كفاٌتهذذا،  وتحدٌذذد مذذواطن الضذذعؾ

 والثؽرات الموجودة.

ٌد  ضوع ، وتحد ظام المو مع الن ظام  لً للن ٌذ الفع قة التنف من مطاب كد  جب التأ ما ٌ ك

تبذذارات أن النظذذام موثذذوق بذذه مجذذاالت االنحذذراؾ ومسذذبباتها ، وإذا أوضذذحت هذذذه االخ

ها،  وعملً إلى حد كبٌر،  فالمراجع الخارجً هنا ٌعتمد علٌه لوضع سجبلت مالٌة ٌعتد ب

 44ومن هنا ظهرت ضرورة فحص ودراسة نظام الرقابة الداخلٌة بؽرض: 

 تحدٌد مدى الثقة بالنظام؛ -   

 ؛ ةتحدٌد مدى أو نطاق إجراءات المراجعة البلحق -   

ظام  ةقواعد لتقارٌر نظام الرقابة الداخلٌتشكٌل  -    ٌل لتحسٌن ن قدم للعم والتوصٌات التً ت

ٌر  عن تقر صل  ٌر منف فً تقر قدم  صٌات ت هذه التو ظة أن  مع مبلح ٌه،  ٌة لد عة الداخل المراج

 المراجع الخارجً.

قة  -2.2 صٌر إذ أن د قت ق فً و ٌة للمصرؾ  إمكانٌة االنتهاء من أعمال المراجعة الخارج

جة وسبلمة  قت والجهد نتٌ نظام الرقابة الداخلٌة تسهل من أعمال المراجعة وتوفر الكثٌر من الو

 النتظام العمل وعدم ارتباكه.

فبل   -3.2 فروع،  عدة  لة وجود  فً حا صة  جرد خا ٌات ال فً عمل ٌة  بة الداخل تساعد الرقا

ح عٌستطٌ هو المراجع الخارجً زٌارة جمٌع الفروع أو إجراء الجرد فٌها فً وقت وا هذا ف د، ول

قرار  له إ قدم  مة، وت هذه المه قوم ب تً ت ٌعتمد فً ذلك على دقة أعمال إدارة المراجعة الداخلٌة ال

 بقٌامها بعملٌات الجرد وأنها صحٌحة ودقٌقة من جهة اإلجراءات والنتائج.

قارٌر  -4.2 هذه الت نت  سواء كا لداخلً إلدارة المشروع  جع ا إن التقارٌر التً ٌرفعها المرا

سما ةٌمال من  حأو انتقادٌه أو مصححة لئلجراءات المتبعة تفٌد المراجع الخارجً فً حالة ال له 
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مدى  ٌة و بة الداخل ظم الرقا قوة ن مدى  جانب اإلدارة باالطبلع علٌها فً تكوٌن فكرة سلٌمة عن 

 فاعلٌتها.

نات ال -5.2 فً البٌا خارجً  جع ال قة المرا مة ، تساهم أنظمة الرقابة الداخلٌة فً زٌادة ث مقد

ٌدا  شكل موضوعً وبع فً  مات  نات والمعلو قدم البٌا ٌة ت وتعود هذه الثقة إلى أن الرقابة الداخل

نات  عن التحٌز سواء كان هذا التحٌز عن اآلراء الشخصٌة للقائمٌن بعملٌة إعداد وجمع هذه البٌا

نه االستؽناء نتج ع ما ٌ بالواقع ،  صحٌحة  عرفتهم ال عض  والمعلومات أو كان ناشئا عن م عن ب

ها ،  من ؼٌر ثر  خاص أك ٌز  لى ترك تاج إ تً تح التفاصٌل وٌدفعها إلى التركٌز على الجوانب ال

ما  صة فٌ وٌزٌد من اعتمادها على إدارات الرقابة الداخلٌة فً القٌام ببعض أعمال المراجعة  خا

 ٌتعلق بالفروع ، اآلمر الذي ٌزٌد من فاعلٌتها.

ابذذة الداخلٌذذة ٌترتذذب علٌذذه إهمالذذه وعذذدم أن ضذذعؾ نظذذام الرقإلذذى جذذدر اإلشذذارة تو

ما إذا  ٌذكر  جع أن  ستطٌع المرا نا ال ٌ بل أحٌا خارجً ،  جع ال بل المرا من ق االعتداد به 

ٌات أو كل العمل نت  جراءا كا من  تاإل سبٌة أم ال ، و سجبلت المحا لى ال ست ع قد انعك

ع كن المهم أن ٌتأكد المراجع الخارجً من أن نظام الرقابة الداخلٌة ٌطبق ف من المم بل ، ف

فً  ناك  كون ه ثم ٌ ٌة،  ٌة واألسالٌب الفن عد العلم قا لؤلسس والقوا أن ٌكون قد وضع طب

من  ٌا،و  ٌا أو جزئ به كل تداد  عدم االع تطبٌقه أخطاء أو قصور  مما ٌجعله معٌبا إلى حد 

 هنا كان البد للمراجع الخارجً من دراٌة وفحص وتقوٌم نظام الرقابة الداخلٌة .

 
 الخالصة

التعرٌؾ بمصارؾ المشاركة وإبراز أهدافها و  لقد تعرضنا فً هذا البحث إلى     
، كما تطرقنا إلى أبعاد الرقابة الداخلٌة فً مصارؾ المشاركة ، وذلك   أهم ممٌزاتها

بالتركٌز على مفهوم وأهداؾ هذا النوع من الرقابة بالنسبة لمصارؾ المشاركة وأسسها 
 راجعة الخارجٌة ، ولقد توصلنا إلى النتائج التالٌة :ومقوماتها ، وعبلقتها بالم

 ؛وعطاء تعمل فً مجال المال أخذاً  مالٌة ومصرفٌة المشاركة مؤسسات تعتبر مصارؾ 

  االستثمارٌة والتنموٌة إلى تحقٌق مجموعة من األهداؾ مصارؾ المشاركة تسعى
 واالجتماعٌة ؛

 ؛اح والخسائراألرب على مبدأ المشاركة فً تعتمد مصارؾ المشاركة 

  ٌجب أن ٌتسم المراقب الداخلً فً مصارؾ المشاركة بالصدق واألمانة وأن ٌكون لدٌه
 معرفة شاملة بطبٌعة أنشطة المصرؾ؛

  ةوجود أرةعة جوانب هي المحاسةية ٌتمٌز نظام الرقابة الداخلٌة فً مصارؾ المشاركة
 واإلدارية والشرعية والضةط الداخلي؛

 بة الشرعٌة الداخلٌة هو العمل على ضمان االلتزام الشرعً فً إن الهدؾ األساسً للرقا
 أعمال مصارؾ المشاركة إلى جانب األهداؾ األخرى؛

  إن التصور المناسب للرقابة الشرعٌة الداخلٌة هو النظر إلٌها بصفة نظام ولٌس مجرد
 وظٌفة ٌقوم بها قسم أو إدارة؛

 كة أن تستخدم الوسائل اآللٌة ٌجب على إدارة الرقابة الداخلٌة فً مصارؾ المشار
 والكترونٌة؛
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 تساهم أنظمة الرقابة الداخلٌة فً زٌادة ثقة المراجع الخارجً فً البٌانات المقدمة؛ 

 ٌقوم المراقب الداخلً باستخدام مجموعة من األسالٌب لتنفٌذ عملٌاته؛ 

 القرارات  ٌساهم نظام الرقابة الداخلٌة الفعال فً تقدٌم التوصٌات التً تساعد فً اتخاذ
 اإلدارٌة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  لهوامشا

                                                      
تحلٌل نظري ودراسة تطبٌقٌة على مصرؾ إسبلمً،  -نصر الدٌن فضل المولى محمد : المصارؾ اإلسبلمٌة  1  

 .                  24، ص:1985،   1دار العلم للطباعة والنشر، ط
2 

: البنوك اإلسبلمٌة واتفاقٌة تحرٌر الخدمات المالٌة ، مجلة مركز صالح كامل لبلقتصاد  محمد صفوت قابل
 . 132-131، ص:  2002،  16جامعة األزهر ، السنة السادسة ، العدد  –اإلسبلمً 

3
  BOUHADIDA.M : L’approche systémique des établissements bancaires - cas des 

banques  islamiques , Palais du livre, Blida, , 1
ere

 edition ,1999, P: 97.  
4
احمد سفر : رأس المال المخاطر ودوره فً تطوٌر سوق رأس المال اإلسبلمً ، مجلة اتحاد المصارؾ العربٌة   

 . 59، ص:  2005، أكتوبر  299، العدد 
سبلمٌة، المعهد اإلسبلمً للبحوث عبد الحمٌد عبد الفتاح المؽربً: اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً البنوك اإل 5  

 .279، ص: 2004، 1جدة ، ط للتنمٌة،والتدرٌب التابع للبنك اإلسبلمً 
6
 .30، ص : 1995، 2والتوزٌع، طمحسن أحمد الخضٌري : البنوك اإلسبلمٌة، إٌتراك للنشر   
اتحاد المصارؾ العربٌة مصارؾ اجتماعٌة ، استشارٌة ، تنموٌة ، مجلة  -فؤاد مطرجً : المصارؾ اإلسبلمٌة   7

 .101، ص:2007، أكتوبر   323، العدد 
،  1إثراء للنشر والتوزٌع ، طالمصارؾ اإلسبلمٌة ،  –مجٌد جاسم الشرع : المحاسبة فً المنظمات المالٌة   8  

 .29 ، ص: 2008
9
 .279ص: سابق،عبد الحمٌد عبد الفتاح المؽربً: مرجع   

10
 . 31ص:  ،2008،  1دار النفائس ، ط ؤشرات األداء فً البنوك اإلسبلمٌة ،إبراهٌم عبد الحلٌم عبادة : م  

، 1عبد الرزاق رحٌم جدي الهٌتً : المصارؾ اإلسبلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، دار أسامة للنشر ، عمان ، ط  11
 .193، ص: 1998

 
 .51-50، ص: 1996جمال لعمارة : المصارؾ اإلسبلمٌة ، دار النبأ ،   12  



 .........................................................................................أ.ىنوالىبنىصمارةأبعادىالرقابةىالداخلوةىوأهموتكاىفيىمصارفىالمشاركة   

 163 9990لسنة    90العدد                          القتصادية وعلوم التسيير            مجلة العلوم ا

                                                                                                                                  
13

 .197حسن أحمد الخضٌري : مرجع سابق ، ص: م  
 .32، ص: 2002كمال خلٌفة أبو زٌد ، احمد حسٌن علً حسٌن : محاسبة الزكاة ، دار الجامعة الجدٌدة ،   14  

 -، دار صادر01أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور اإلفرٌقً المصري : لسان العرب ، ج 15
 .423، ص: بٌروت ، دون سنة النشر

 16
، ص:  2000 ، 2ناصر الؽرٌب :أصول المصرفٌة اإلسبلمٌة وقضاٌا التشؽٌل ،أبو للو للنشر والتوزٌع ، ط  

226. 
17

، أمال محمد كمال إبراهٌم: المراقبة الداخلٌة و المراجعة فً األجهزة الحكومٌة، جامعة نمحمد أبو العبل الطحا  
 .16،ص: 1998القاهرة، 

18
ٌات منهج الرقابة الداخلٌة الشاملة للمصرؾ اإلسبلمً،  مجلة االقتصاد اإلسبلمً، حسٌن حسٌن شحاتة: أساس 

 .24، ص : 1986، 59بنك دبً اإلسبلمً ، العدد 
19

 .357عبد الحمٌد عبد الفتاح المؽربً : مرجع سابق ، ص:   
20

 .358المرجع سابق ، ص:    
 .35-34، ص: 2001تبة التقوى ،مكحسٌن حسٌن شحاتة: أصول المراجعة والرقابة فً اإلسبلم،  21

حسٌن حسٌن شحاتة:دلٌل إرشادات المراجعة والرقابة فً المصارؾ اإلسبلمٌة، دراسة علمٌة عملٌة مقدمة إلى  22

 . 25، ص:2003مؤسسة النقد السعودي ، الرٌاض،
23

 .82،ص:  دون سنة ودار النشرحسٌن حسٌن شحاتة : أصول المراجعة والرقابة ،  
24

 John dunn : Auditing  Theory and Practice , Prentice hall , 7 
th

 edition, 1996 , p : 161 . 
25

محمد عمر شابرا ، طارق هللا خان : الرقابة واإلشراؾ على المصارؾ اإلسبلمٌة ، المعهد اإلسبلمً للبحوث  
 .81، ص: 2000،  1والتدرٌب التابع للبنك اإلسبلمً للتنمٌة، جدة ،  ط

26
اتذة الخبراء االقتصادٌٌن والشرعٌٌن والمصرفٌٌن : تقوٌم الدور المحاسبً للمصارؾ اإلسبلمٌة  لجنة من األس 
 .310، ص: 1،1996المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً، ط،

27
القاهرة،  -عبد المنعم محمود، عٌسى محمد أبو طبل: المراجعة أصولها العلمٌة و العملٌة، دار النهضة العربٌة  
 .242-241،ص 1995،

28
علً مجدي الؽروري: استخدام منهج دوائر العملٌات فً فحص و تقٌٌم الرقابة الداخلٌة المحاسبٌة ، المجلة  

 .189،ص 1989، 02المصرٌة للدراسات التجارٌة، كلٌة التجارة،  جامعة المنصورة، المجلد الثالث عشر، العدد 
29

كفاءة وفعالٌة نظم الرقابة الداخلٌة فً المؤسسات إبراهٌم عبد الحفٌظ عبد الهادي محمد :القٌاس المحاسبً ل  
بالتطبٌق على البنوك اإلسبلمٌة ،  رسالة دكتواره )ؼٌر منشورة ( ، كلٌة التجارة ، جامعة   -المالٌة اإلسبلمٌة 

 .   15، ص :1995بنً سوٌؾ ، –القاهرة 
. 15المرجع السابق: ص:  30

  
31

دراسة مقارنة مع –فً النظام المالً اإلسبلمً والعصر الحدٌث  دماء عبد الباسط البنا : الرقابة الداخلٌة  
، 1995بنات ، –التطبٌق على دٌوان بٌت المال ، رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( ، كلٌة التجارة ، جامعة األزهر 

  .11ص: 
32

 .122محمد أحمد خلٌل:المراجعة والرقابة المحاسبٌة، دار الجامعات المصرٌة، دون سنة النشر ، ص:  
33

 .83حسٌن حسٌن شحاتة : أصول المراجعة والرقابة ، مرجع سابق  ، ص:   
34

 .264، ص:1989عبد الفتاح الصحن وآخرٌن: الرقابة ومراجعة الحسابات، مؤسسة شباب الجامعة،   
35

 صارؾحول الرقابة فً الم ةمحمد عبد الحلٌم عمر : الرقابة الشرعٌة الداخلٌة، بحث مقدم إلى الدورة التدرٌبٌ  
 .3،ص: 2004افرٌل  29-25اإلسبلمٌة، جامعة األزهر،

36
لجنة من األساتذة الخبراء االقتصادٌٌن والشرعٌٌن والمصرفٌٌن: تقوٌم عمل هٌئات الرقابة الشرعٌة فً   

  .15، ص: 1996، 1للمصارؾ اإلسبلمٌة ،المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً ، ط
37

 .04ٌة الداخلٌة ، مرجع سابق ، ص: محمد عبد الحلٌم عمر : الرقابة الشرع  
38

هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسبلمٌة: معاٌٌر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسبلمٌة ،   
 .24،ص:  2000البحرٌن ،

39
 04محمد عبد الحلٌم عمر : الرقابة الشرعٌة الداخلٌة ، مرجع سابق ، ص:     

40
 .360لفتاح المؽربً: مرجع سابق، ص: عبد الحمٌد عبد ا  

41
 .195، ص: 1976محمود شوقً عطا هللا : المراجعة ، دار النهضة العربٌة ،   

42
محمد فداء الدٌن عبد المعطً بهجت :نحو معاٌٌر للرقابة الشرعٌة فً البنوك اإلسبلمٌة ،مجلة بحوث االقتصاد   

  .27، ص: 1994، 02اإلسبلمً ، المجلد الثالث ،العدد 



 .........................................................................................أ.ىنوالىبنىصمارةأبعادىالرقابةىالداخلوةىوأهموتكاىفيىمصارفىالمشاركة   

 164 9990لسنة    90العدد                          القتصادية وعلوم التسيير            مجلة العلوم ا

                                                                                                                                  

 التً لم تأخذ طرٌقها فً التطبٌق إال نادراً. تمازال من الموضوعات المستجدا   

43
 .24-23محمد عبد الحلٌم عمر : الرقابة الشرعٌة الداخلٌة ، مرجع سابق ، ص:   

44
، 1993مدخل علمً تطبٌقً، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ، –محمد سمٌر الصبان: المراجعة   

 .211-210ص: 


