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  الباحث

  
  
  
  



  و 

  

  

محمد سيد األولين  بسم اهللا الرحمن الرحيم... والحمد هللا رب العالمين...والصالة والسالم على سيدنا
  وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.  آلهواآلخرين صلى اهللا عليه وسلم وعلى 

      
بعد التوجه بالشكر هللا الذي أفاض على من كرمه، فمنحني من العطايا والنعم ما مكنني من إنجاز هذا 

  البحث.

زاز والعرفان بالجميل إلى أستاذي تويطيب للباحث أن يقدم أسمى آيات الشكر والتقدير واالع   
، سامي نجدي محمد علي، استاذ محاسبة التكاليف، كلية التجارة، جامعة المنصورة/راألستاذ الدكتو

وذلك لتفضل سيادته بقبول اإلشراف على هذا البحث ولما أحاطني به من فيض علمه وعميق خبرته 
زاه اهللا عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان وسعة صدره فلسيادته كل الشكر والتقدير واالحترام وج

  حسناته يوم القيامة.

الدكتورة/ حسناء عطية حامد، مدرس المحاسبة كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذتي      

من  ه، على تفضلها بقبول اإلشراف على هذ البحث، وعلى ما بذلتجامعة المنصورة -بكلية التجارة 
متابعة البحث، ولما قدمته لي من نصح وتوجيه حتى وصل البحث إلى هذه جهد ووقت ثمين في 

الصورة فأسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يمتعها بوافر الصحة والعافية، ومزيداً من الرقي والتقدم في 
وأن يجزيها اهللا عني خير الجزاء وان يجعل اهللا سبحانه الحياة العلمية والعملية لها وألسرتها الكريمة، 

  عالى ذلك في ميزان حسناتها.وت

               االستاذ الدكتور/ عباس أحمد رضوان ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى     
، وذلك لتفضل سيادته بالموافقة على االشتراك في  استاذ المراجعة ، كلية التجارة، جامعة المنصورة

من جهد ومن وقت ثمين لقراءة هذه الرسالة،  هعلى ما بذل لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة،
رغم مشاغله الكثيرة، مما يساعد على إثراء المناقشة بما لديه من علم غزيز، وآرائه العلمية القيمة، 

  األمر الذي يعتبره الباحث شرفاً عظيماً له، وجزاه اهللا عني خير الجزاء.

كلية  أحمد مصطفى زين على /االستاذ الدكتورى دير إلكما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتق   

على تفضل سيادته بقبول االشتراك في لجنة الحكم على الرسالة، رغم تعدد  جامعة حلوان–التجارة 
الباحث شرفاً عظيماً  همشاغله الكثيرة، وتحمله عناء السفر وهذا ما يعتبر و مسئولياته، وضخامة أعبائه

 لعلمية القيمة، وجزاه اهللا عني خير الجزاء.له لالستفادة من آرائه ا

  شكر وتقدير



  ز 

أستاذي وفي هذا المقام يسعدني ويشرفني أن أتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني وتقديري إلى      

قسم المحاسبة  سأستاذ المحاسبة والتكاليف بالكلية ورئي، الدكتور/ محمود  عبد الفتاح الجليل

لك لرعايته واهتمامه بالباحث وإعطاء النصح والتوجيهات ، وذكلية التجارة جامعة المنصورة، االسبق
العلمية أثناء فترة تسجيل الرسالة وفي بداية مراحل البحث، ولما أحاطني به من فيض علمه وعميق 
خبرته وسعة صدره فلسيادته كل الشكر والتقدير واالحترام وجزاه اهللا عني خير الجزاء وجعل ذلك في 

  .ميزان حسناته يوم القيامة

/ سماح طارق حافظ، استاذ المحاسبة كما اتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة الجليلة الدكتورة 

، لما قدمته في كلية التجارة، جامعة المنصورةوالمراجعة، ووكيل الكلية لشؤون المجتمع  والتنمية 
لتقدير من نصح توجيهاثناء فترة تسجيل الرسالة وفي بداية مراحل البحث فلسيادتها كل الشكر وا

  وجزاها اهللا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتها يوم القيامة.

مدرس المحاسبة، في  محمد السعيد السبع،كما اتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الجليل الدكتور/ 

لما قدم لي من نصح وتوجيه اثناء فترة تسجيل الرسالة وفي بداية  كلية التجارة، جامعة المنصورة،
فلسيادته كل الشكر والتقدير وجزاه اهللا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم مراحل البحث 

  القيامة.

كما يسعدني ويشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر االمتنان إلى كل أساتذتي األعزاء، وزمالئي      
الحب والتقدير،  الكرام، وذلك لما لمسته منهم جميعاً من حسن توجيه ومساعدة وإرشاد، فلهم مني عظيم

  وجزاهم اهللا خير الجزاء.
 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  
  الباحث

  

  

  

  

  

  



  ح 

 

  

 مستخلص الرسالةالمكتبة المركزية                             

جامعة  –آلية التجارة  الكلية
 المنصورة

القسم 
 العلمي

 قسم المحاسبة
الرقم 
 العام

 

 البديريظم عالء عواد آا  اسم الطالب
الدرجة 
 العلمية

  التاريخ ماجستير

ح لمبادئ الحوآمة من منظور إسالمي في تحسين عمل المراجع إطار مقتر  عنوان الرسالة
 البنوك اإلسالمية الداخلي في

البنوك االسالمية  يوطبيعة العمليات واالنشطة ف ياستهدفت الدراسة مناقشة مبادئ الحوآمة من منظور إسالم 
 يطبيعة عمل المراجعة الداخلية ) ف -الموضوعية -ات  تحسين عمل المراجع الداخلي (الكفاءة المهنيةو مقوم

مبادئ الحوآمة و  مقترح مشتق من مبادئ الحوآمة التقليدیة  يالبنوك االسالمية بهدف إعداد إطار تكامل
          .البنوك االسالمية   يقواعد لجنة بازل یعمل على  تحسين عمل المراجع الداخلي  فو  االسالمية 

 مبادئ االطار المقترح الى عدة نتائج من اهمها وجود ارتباط معنوي ایجابي بين الميدانية وقد توصلت الدراسة 
، طبيعة عمل المراجعة الداخلية)   -الموضوعية –المراجع الداخلي آكل (الكفاءة المهنية تحسين عمل ومقومات 

المراجع الداخلي آكل (الكفاءة تحسين عمل مقومات على  ق مبادئ االطار المقترح آما یوجد تأثير معنوى لتطبي
   .طبيعة عمل المراجعة الداخلية)  -الموضوعية –المهنية 

ر رورة       اوأخي ا ض ن أهمه ي م يات والت رض التوص م ع ادت ه إيج ادي الفقي ذي المتخصص االقتص  ال
ين  يجمع  ه  ب ا يحقق   االقتصادي  والتخصص  الشرعي  الفق د  مم دة  فوائ ود  عدي ى  تع ات  عل  الشرعية  الهيئ

ات ة والمؤسس المية المالي دار، و اإلس وعة إص ادية موس المية اقتص م إس ل  تض ا آ اج م ه تحت  إلي
ة  المؤسسات  ام  من  اإلسالمية  المالي ا  لتكون  شرعية  أحك ات  مرجع وى  لهيئ ة  الفت  تستعين  الشرعية  والرقاب

  .لذلك احتاجت متى إليها وترجع بها

 ) ١٠وعات ذات الصلة ( ال تزيد عن رؤوس الموض

  هيئة الرقابة الشرعية -٣               الكفاءة المهنية    -٢ الحوآمة االسالمية                -١ 
  طبيعة عمل المراجعة الداخلية -٦     هيئة الحسبة                 -٥الموضوعية                         -٤
 . البنوك االسالمية -٩       مبادئ حوآمة الشرآات  -٨               لجنة بازل            -٧

  



  ط 

  
 رقم الصفحة  العنوان

 ب آیة قرآنية ♦
 ج اإلهداء ♦
  د  لجنة االشراف ♦
  هـ  لجنة المناقشة والحكم ♦
 ز -و الشكر والتقدیر  ♦
 ح العربى المستخلص  ♦
 م -ط فهرس ال ♦

 ١٥ -٢ الفصل االول :االطار العام للدراسة

 ٢ بيعة الدراسةط ♦
 ٤ الدراسات السابقة  ♦
 ١٢ مشكلة الدراسة ♦
 ١٣ الدراسة أهداف ♦
 ١٣ فروض الدراسة ♦
 ١٤ الدراسة    أهمية ♦
  ١٤  حدود الدراسة ♦
 ١٥ الدراسة منهجية ♦
  ١٥  خطة  الدراسة ♦

ومدى  سالميمن منظور إمبادئ الحوآمة الفصل الثانى :
 يةمالئمتها لطبيعة العمليات فى البنوك االسالم

٢٥ -١٧ 

 ٣٠ -١٨ . ماهية الحوآمة االسالمية والتعريف بمبادئها المبحث االول :
 ١٨  مفهوم  الحوآمة التقليدیة -٢/١/١/١ 
 ١٩ مفهوم الحوآمة المصرفية ٢/١/١/٢
 ١٩ مبادئ الحوآمة التقليدیة  ٢/١/١/٣
 ٢٢ لجنة بازل وعالقتها بالحوآمة ٢/١/٢

 

 فهرس المحتويات 



  ي 

 ٢٤ (الحوآمة الشرعية) ميةمفهوم الحوآمة اإلسال   ٢/١/٣
 ٢٦ أهمية الحوآمة االسالمية  ٢/١/٣/١
  ٢٧ الحوآمة في المنهج االسالميمبادئ  ٢/١/٤
ة ٢/١/٥/١ ة التقليدی ات المالي ي المؤسس ة ف ادئ الحوآم ين مب اق ب ه االتف أوج

 واإلسالمية
٢٨ 

ه اال ٢/١/٥/٢ ة التقلي ختالف أوج ي المؤسسات المالي ة ف ادئ الحوآم ين مب ةب دی
 واإلسالمية

٢٩ 

 ٤٢-٣١ طبيعة العمليات في البنوك االسالمية :المبحث الثاني
  ٣١ مفهوم ونشأة البنك االسالمي  ٢/٢/١/١
  ٣٢ خصائص البنك االسالمى ٢/٢/١/٢
  ٣٣ األنشطة التي یقوم بها البنك االسالمي ٢/٢/١/٣

  ٣٤ اإلسالمية القيام بها البنوكأنشطة محرمة ومحظور على  ٢/٢/١/٤

  ٣٤ صيغ االستثمار في المصارف االسالمية ١/٥/ ٢/٢
ة  ٢/٢/٢/١ وم وطبيع كمفه ي البن بة ف رعية والحس ة الش ة الرقاب هيئ

 االسالمية 
٣٦  

  ٣٧ مهام هيئات الرقابة فى البنوك االسالمية  ٢/٢/٢/٢
  ٣٩ )التقليدیةالتجاریة (بين البنوك االسالمية و أوجه االختالف  ٢/٢/٣

  ٤٢  خالصة الفصل

وظيفة المراجع الداخلي في البنوك اإلسالمية  الفصل الثالث :
 ومقومات تحسينها

٧٠-٤٤  

  ٥٩-٤٥ مفهوم وطبيعة وظيفة المراجع الداخلي في البنوك المبحث االول :
  ٤٥ مفهوم وطبيعة المراجعة الداخلية٣/١/١
  ٤٨ اهداف المراجعة الداخلية فى البنوك ٣/١/٢
  ٤٩ ة الداخلية فى البنوكأهمية المراجع ٣/١/٣
  ٥٠ وظيفة المراجع الداخلى فى البنوك ٣/١/٤
  ٥٢ حقوق وواجبات المراجع الداخلى فى البنوك ٣/١/٥
  ٥٣ مقومات تحسين عمل المراجع الداخلى ٣/١/٦

  ٧٠-٦٠ المبحث الثانى :إطار مقترح لمبادئ الحوآمة االسالمية 



  ك 

ار   ٣/٢/١ ة ااط ةاالسالمية (لحوآم رعية الرقاب ي  ) الش دماتف ات الخ مؤسس
 المالية  

٦٢  

رح   ٣/٢/٢ املى اطار مقت ة واالسالمية  تك ة التقليدی ين الحوآم ةب د لجن وقواع
 بازل

٦٣  

  ٧٠ خالصة الفصل  
  ٨٦-٧٢ الفصل الرابع :الدراسة الميدانية

  ٩٠-٨٨ النتائج والتوصيات 
  ٩٧-٩٢  قائمة المراجع

  ١٠٦-٩٩  المالحق 
  ١٠٩-١٠٨  الملخصات 

    

  

  

  

  

  



  ل 

  

 رقم الصفحة  اسم الجدول  رقم الجدول

دد ق  ٤/١ ةوائم ع ن عين تالمها م م اس ي ت ا والت م توزیعه ي ت اء الت االستقص
 ٧٣ الدراسة

 ٧٣ بنوك التى تم توزیع قوائم االستقصاء بهانة  وفقًا للتوزیع مفردات العي ٤/٢

 ٧٤ للتخصصنة  وفقًا توزیع مفردات العي ٤/٣

 ٧٤ مفردات العينة وفقًا للمؤهل العلميتوزیع   ٤/٤

 ٧٥  للوظيفةمفردات العينة وفقًا توزیع   ٤/٥

ا في ٤/٦ توزیع مفردات العينة وفقًا للشهادات المهنية التي تم الحصول عليه
 ٧٥ مجال المراجعة

ة ٤/٧ ة الخاص دورة التدریبي ى ال ول عل ًا للحص ة وفق ردات العين ع مف توزی
 ٧٦ ميةبمبادئ الحوآمة اإلسال

  ٧٦  الثبات والصدق لقائمة استقصاء الدراسة تمعامال  ٤/٨

  ٧٧ نتائج التحليل الوصفي لبيانات المستقصى منهم بشأن متغيرات الدراسة  ٤/٩

 ٧٩  نتائج التحليل الوصفي آلراء المستقصى منهم ٤/١٠

 ٨٠  معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة  ٤/١١

دار الجز   ٤/١٢ امالت االنح ين مع ة ب ي للعالق رح   ئ ار المقت ادئ اإلط ىمب عل
 ٨٢    البنوك االسالمية  آكل في  تحسين عمل المراجع الداخلى 

رح   معامالت االنحدار الجزئي للعالقة بين   ٤/١٣ اءةو مبادئ االطار المقت الكف
 ٨٣  المهنية

ين   ٤/١٤ ة ب ي للعالق دار الجزئ امالت االنح رح مع ار المقت ادئ اإلط مب
 والموضوعية

٨٤ 

رح    معامالت االنحدار الجزئي للعالقة بين   ٤/١٥ ادئ اإلطار المقت ة مب وطبيع
  ٨٥  ةالداخلي ةعمل المراجع

 فهرس الجدوال



  م 

  

  

  

  

  
 

 

رقم  اسم الشكلرقم الشكل  
الصفحة 

  ٢١  نميةالتعاون االقتصادي والت مةعن منظ الصادرة الحوكمة قواعد   )٢/١(

 ٦٧ إلطار المقترحمبادئ ا )٣/١( 

 شكالفهرس اال
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 طبيعة الدراسة   -١
كان الشكل القانوني  يا"اقتصاديا يختلف عن باقي الكيانات االقتصادية االخرى أ ا"تعد البنوك كيان      

للبنك او البيئة االقتصادية التي يعمل بها ، ذلك ألن البنوك تعتمد في ممارسة نشاطها على نوعين مـن  
الموارد الخارجية  سـواء كانـت    و -والتي تشمل كافة حقوق الملكية - الموارد الذاتيةوهما الموارد 

على شكل ودائع من العمالء او قروض متوسطة وطويلة االجل من الغير بالنسبة للبنوك التقليديـة، أو  
  )١(على شكل حسابات استثمارية بمختلف اشكالها بالنسبة للبنوك اإلسالمية.

بالمصارف والمؤسسات اإلسالمية على وجه الخصوص حيث تقـدمت الـى     االهتماموقد تزايد 
الى عدد من الدول االوربيـة   هذا االهتمام  متدابل   مركز الصدارة ليس على صعيد الدول اإلسالمية

زمـات  ألـى  هذه الدول إتعرض اقتصادات  بعد التي أنشأت منافذ للمعامالت االسالمية في مصارفها 
منأى عن هذه االزمة المالية العالميـة   بالمصارف االسالمية وبقاء  ات مالية كبيرة مالية حادة وانهيار

لتؤكد مجددا سالمة المبادئ التي تقوم عليها الصيرفة االسالمية كونها ترتكز على منظومة من القـيم  
لـى  وصل عدد المؤسسات المالية االسالمية ا . وترتب على ذلك أن  )٢(التي تضمن لها االستمرارية 

       بلغ اجمـالي ودائعهـا حـوالي      ،رف وشركات تاميناحوالي الف مؤسسة مالية اسالمية ما بين مص
مليـار دوالر   ٤٠٠) مليار دوالر امريكي ولديها محفظة اسـتثمارات ماليـة تزيـد عـن      ٢٠١,٤( 

  )٣(أمريكي.

حدوث أزمة ثقـة   ية فالعالميوالبنوك تسببت االزمة المالية العالمية وانهيار كبرى الشركات وقد 
من ناحية واإلدارة والمراجعين من ناحية أخرى خاصة بعـد ثبـوت تواطـؤ مكتـب      بين المساهمين

إصدار قـوائم   يف) مع إدارة شركة أنرون في امريكا ربعة الكبرىأندرسون ( أحد مكاتب المراجعة األ
ـ عين وما يقدمواالدارة والمراجي ثقة المساهمين ف انعداممالية مضللة مما ترتب عليه  ه مـن تقـارير   ن

كان ال بد من البحث عن حلٍّ يتمثل في تطبيق آليات معينـة تضـمن اإلدارة الرشـيدة     وبالتالي .مالية
  )٤(. اهم هذه االليات من Governanceالحوكمة  وأصبحت .ألموال واستثمارات هؤالء المساهمين

صدر تقرير منظمة التنمية والتعـاون  م عندما ١٩٩٩وكان اول اعتراف رسمي بمفهوم الحوكمة عام 
نها النظام الذي تستخدمه المنشاة فـي عمليـة االشـراف    بأاالقتصادي والذي عرف حوكمة الشركات 

                                                            
هد العربي االسالمي للبحوث المع  مشاآل وافاق" -تطور العمل المصرفي االسالمي) "  ١٩٩٧آامل صالح،( -١

  .٧والتدریب، البنك االسالمي للتنمية ، ص
) " واقع التطبيقات المحاسبية في المصارف االسالمية العراقية من وجهة نظر مهنية" ٢٠١١ابتهاج اسماعيل یعقوب، ( -٢

  ٥٦،ص ٨٩العدد  العراق، ، الجامعة المستنصریة،مجلة االدارة و االقتصاد
"  نحو اطار فكري للمحاسبة من منظور اسالمي لتحسين جودة التقارير المالية) "  ٢٠١٥السبع (  محمد السعيد  -٣

  . ٣رسالة دآتوراه  غير منشورة ، آلية التجارة ، جامعة المنصورة، ص 
 "، المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح على الحوآمة قواعد تطبيق أثر، "٢٠٠٩ماجد إسماعيل أبو حمام ،  ٤

 .٢غزة، ص -رسالة ماجستير، آلية التجارة، الجامعة اإلسالمية 
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والرقابة على عملياتها ،كما انها تمثل النظام الذي يتم من خالله توزيع الحقوق والمسـؤوليات علـى   
ة والمديرين وحملة االسهم وأصحاب المصـالح  مختلف االطراف في المنشاة بما في ذلك مجلس االدار

  )١(االخرى

تعني أن العمل االداري في االسالم له مقومات عقائدية قائمـة  فأما الحوكمة من منظور اسالمي 
على العقيدة االسالمية تضع لها قيودا ومحددات ،وترسم لها طريقـا يحكـم سـلوك القائـد االداري     

واء في عالقاتهم ببعضهم البعض أو عالقاتهم مع المجتمع المحـيط  والمنظمة  واالفراد العاملين فيها س
بهم ،ومن ثم تصبح االدارة االسالمية ذات رسالة شاملة لكل العبادات والمعامالت واالخالق في اطـار  

  )٢(االجزاء األخرى. عن متكامل يستحيل فصل جزء منها 

 النجاح؛ حيث نحو البنوك عمليات توجيه في مامه دورا الداخلية المراجعة وظيفة وحديثًا تلعب          

فـي كافـة    التنفيذيةاإلدارة  ، وتزويداوتقييم أدائه والتشغيلية واإلدارية المالية األنشطة فحص في تساعد
 تحـت  تقـع  التـي  وحماية األصولالداخلي الضبط  تحقيق في للمساعدة الالزمة بالمعلومات المستويات

  .)٣(مسؤوليتهم

زادت أهمية المراجعة الداخلية مع البدء في تطبيق المتطلبات الجديدة التي بدأت تفرضـها  وقد         
)، حيـث  The Sarbanes-Oxley Act 2002قوانين بعض الدول، ومنها قانون الشركات األمريكـي (  

ألزم اإلدارة بالتحقق من فعالية إجراءات وآليات الرقابة على اإلفصاح في التقـارير السـنوية وربـع    
 وألـزم  الماليـة،  على التقارير الداخلية الرقابة فعالية السنوية، وألزم اإلدارة بتوثيق وتقييم التقرير عن

 الداخلية، وألزم الرقابة تقييم في تتبعها اإلدارة التي اإلجراءات بشأن الرأي وإبداء بتقييم الخارجي المراجع

 والماليـة  المحاسـبية  المشـاكل  عـن  للتقرير نذاربرنامج إ بإعداد المراجعة لجنة تقوم بأن أيضا القانون

 المتطلبات هذه أدت فقد وعليه األخالقية، بالقواعد مدى االلتزام عن باإلفصاح أيضا ألزمها كما المحتملة،

 المتطلبـات  هـذه  مقابلـة  بغـرض  المنشآت دعم في الداخلية المراجعة نطاق عمل الجديدة إلى توسيع

    )٤(.اإللزامية

                                                            
)،" العالقة بين حوآمة الشرآات وجودة االرباح واثرها على جودة التقاریر المالية في  ٢٠١٠رضا ابراهيم صالح، (   -١

المجلد الثاني، ، آلية التجارة، جامعة طنطا، المجلة العلميةدراسة نظریة وتطبيقية" ، –بيئة االعمال المصریة 
 . ٣٩٥العددالثاني، ص

)، دور الحوآمة في ادارة مخاطر الصكوك االسالمية، دور الحوآمة في  ٢٠١٣سليمان ناصر& ربيعة أبن زید، ( -٢
، آلية العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسيير ،  المؤتمر الدولي الثامنتفعيل اداء المؤسسات واالقتصادیات ، 

  ١٨صن ابو علي الجزائر.جامعة حسيبة ب
  ، العدد مجلة االقتصادية الخليجية، "الدور التكاملي للتدقيق الداخلي في فاعلية التحكم المؤسسي"، ٢٠١٣م،توفيق نج-  ٣

 .٨،ص  ٢٤      
 حوآمة جودة تحسين في الداخلية المراجعة وظيفة لجودة المحددة ،"العوامل٢٠٠٨ محمد عيسى،  آامل د. سمير٤- 

 ،٤٥ اإلسكندریة، المجلد جامعة -آلية التجارة  – العلمية لبحوثل آلية التجارة مجلة "– تطبيقية دارسة مع تالشرآا
 .٢ص  ینایر، ،١ العدد
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 التقليدية واالسالمية  حوكمة مبادئ العلى ما سبق يتضح وجود عالقة قوية بين تطبيق  وترتيبا    
طبيعة هذه العالقة خاصة مع تزايـد  المراجع الداخلي، وهو ما استدعى الباحث لدراسة تحسين عمل و

أهمية التدقيق الداخلي في المصارف لما له من أثر كبير على سير العمل داخله وصوال إلـى تحقيـق   
أهدافه المتمثلة في تعظيم ربحية المساهمين وضمان استمرارية العمل فيه والحفاظ على القوة السـوقية  

  للسهم ومن ثم الحفاظ على ودائع العمالء.

  الدراسات السابقة  -٢

  باللغة العربيةالدراسات السابقة  ٢/١

 نتائج الدراسة هدف الدراسة الباحث 

١ 

،"مــدى٢٠٠٩كمــال،

تدقيقتطبيق معايير ال

ــارف ــداخلى المتع ال

عليهــا فــى البنــوك

االسالمية العاملة فـى

 ١قطاع غزة 

التعرف على مـدى تطبيـق معـايير

التدقيق الداخلي المتعارف عليها فـي

البنوك االسالمية العاملة فـي قطـاع

عزة وما هي المعوقات التي تحـول

تطبيق تلك المعايير، ومعرفة ما دون 

عــاييراذا كــان االلتــزام بتطبيــق م

التدقيق الداخلي يرتبط بمجموعة من

المتغيرات وهي (المؤهـل العلمـي،

التخصص المهني، المركز الوظيفي،

عدد سنوات الخبرة، الحصول علـى

وشــملت عينــةشــهادة مهنيــة ) .

-الدراسة مصرفين اسالميين فى غزة

  فلسطين.

بعـضاوضحت الدراسة ان البنوك االسالمية تطبق 

اظهرت الدراسـة ان،كما ر كافيةالمعايير بدرجة غي

البنوك االسالمية تطبق المعايير المتعلقة باالستقاللية

 والموضوعية بدرجة كبيرة .

وجود تفاوت فـي تطبيـق أيضا أوضحت الدراسة 

ين ممايبذل العناية المهنية من قبل المدققين الداخلو

يستوجب مراعاة االصول المهنية والعلمية في هـذا

متابعة التطورات الحاصلة علـىالخصوص وخاصة 

االخذ في االعتبار عند بـذلو معايير التدقيق الداخلي

  العناية المهنية كفاءة ادارة المخاطر والرقابة .

٢ 

،مــدى٢٠١٠أحمــد،

ــارف ــق المص تطبي

ــة ــالمية للرقاب االس

 ٢الداخلية

تسليط الضوء على ضـرورة وجـود

نظام رقابة في المصارف االسـالمية

مواجهـة التحـديات يمكن من خالله

ــال ــول وراس الم ــة باألص الخاص

انظمة الرقابة التي تطبقهاأن اظهرت نتائج الدراسة 

قواعد لجنـةل المعنى مع تتماشى من خال المصارف

انظمـة الرقابـةبـين  اليوجد اختالف ، وانه بازل 

في والموجودة المعمول بها في المصارف االسالمية 

                                                            
مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك االسالمية ""، ٢٠٠٩محمد سعيد آامل النونو،  آمال١-

غزة، آلية العلوم االقتصادیة والتجاریة. ص   -ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية ، رسالة "العاملة في قطاع غزة
٧١ . 

، آلية  مجلة العلوم االداريةمدى تطبيق المصارف االسالمية للرقابة الداخلية " ، ،" ٢٠١٠احمد یاسر النعساني ، ٢-
  .١٠٣-٧٩سيؤون،  العدد الثاني ، السنة االولى ، ص  -المجتمع
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والمنافسة والرقابة على االعمال حيث

ـ رقابيـة  يوفر للبنوك وسيلة  ةايجابي

  على العمل المصرفي .

مصـارف ٤وشملت عينة الدراسـة  

  .اليمن –في حضرموت إسالمية 

  

المصارف التقليدية وانما االختالف يعـود السـلوب

رف وذلــك لخصوصــية المصــرفعمــل المصــا

  .االسالمي

تفعيـل دور الرقابـةبضـرورة  اوصت الدراسـة  و

اكبر من خالل ايجاد جهـة مركزيـةالداخلية بشكل 

العمـل علـىوتقوم بهذا الدور وعلى نفس االسس 

ايجاد جهة مركزية مختصة بالمصـارف االسـالمية

  تستطيع ان تراعي الخصوصية في عملها .

٣  

، تقيـيم٢٠١١تامر ،

أثر تطبيق معايير بازل

IIعلى القوائم المالية

  ١للبنوك اإلسالمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،IIتطبيق معـايير بـازلقياس اثر

وتوضيح االختالف بين طبيعة العمـل

المصرفي االسالمي والعمل المصرفي

التقليدي، وايجاد الحلـول المقترحـة

للمشاكل المحاسـبية التـي تواجـه

البنوك االسالمية عند تطبيق معـايير

  . IIبازل 

بنك مـن ٣٠وشملت عينة الدراسة 

 البنوك االسالمية الموجودة في مصر.

 

  

السبب الرئيسي لالزمة المالية العالمية أوضحت أنو

التوسع في القروض باإلضـافة الـى بيـع الـديون

باستخدام المشتقات المالية عـن طريـق عمليـات

التوريد، والمستقبليات والخيـارات وغيرهـا مـن

تختلف البنوك االسـالمية عـن،و المشتقات المالية

لوب العمـلالبنوك التقليدية من حيث االهداف، واس

لم تـنجح معـايير،أيضا وطرق التمويل واالستثمار

، وانفي حماية البنوك من االزمات المالية  IIبازل 

العديد من الصـعوبات عنـدتواجه البنوك االسالمية 

توصلت الدراسة الـى كما  ، IIتطبيق معايير بازل 

ان البديل االسالمي يعتبر الحل االمثل لحماية البنوك

االزمات المالية  لكون البنوك االسـالميةمن مخاطر 

تعمل ضمن قواعد وضوابط االمن ، واستقرار وتقليل

المخاطر ، من حيث قيامها علـى اسـس وقواعـد

  الشريعة االسالمية التي تحرم استغالل االخر  

يجب االفصاح فـي التقـاريرأنه اوصت الدراسة ب و

المالية النهائية للبنوك االسالمية عن اسس حسـاب 

كفاية راس المال مع االفصاح عـن كيفيـة حسـاب

المخاطر المكونة لمقـام النسـبة لزيـادة التفاعـل

يجب ان يتم اتفاق البنـوك االسـالمية، و والشفافية

على توحيد الجهات المصدرة لإلرشادات والمعـايير

المحاسبية والفتاوى الشرعية التـي تـنظم العمـل

                                                            
 –على القوائم المالية للبنوك االسالمية "، دراسة نظرية  IIتقييم اثر تطبيق معايير بازل )،" ٢٠١١تامر الزیني، ( -١

  .١٦٠-١٣٥"،  رسالة دآتوراه غير منشورة، آلية التجارة، جامعة بورسعيد،  ص  تطبيقية
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ة توافـقضـرور ،باالضافة إلى المصرفي االسالمي 

المعايير المحاسـبية المنظمـة للعمـل المصـرفي

االسالمي مع المعـايير الدوليـة إلمكانيـة القيـاس

زيـادة،مع العمل على واالفصاح واجراء المقارنات

وتطوير كفاءة الكوادر البشرية في البنوك االسالمية

لتالفي العديد من المخاطر ، ومن ابرزها المخـاطر

  التشغيلية .

٤  

ــاجر ، ،إدارة٢٠١٢ه

المخاطراإلئتمانية  فى

المصارف االسـالمية
)١(  

  

  

  

  

كيفية توظيـف نظـم الرقابـة توضيح 

وتفعيل دورها ألغراض ادارة المخـاطر

التعرف علـى،وفي المصارف االسالمية 

انواع ومصادر المخاطر االئتمانية وكذلك

الطبيعة المميزة إلدارة تلك المخاطر فـي

يب تحليلهـا المصاف االسالمية واسـال 

صورة شاملة عن مختلف المخاطرلتقديم 

التي يواجهها المصرف االسالمي وذلـك

بحسب  الطبيعة المميزة لعمله مما جعلته

اكثر عرضة للمخاطر االئتمانية مقارنـة

 بالعمل المصرفي التقليدي

بنك البركة الجزائري وتم التطبيق على 

  االسالمي .

يزة للعمل المصرفيالطبيعة المم وأوضحت الدراسة أن

االسالمي جعلته اكثر عرضة للمخـاطر مقارنـة بالعمـل

ــدي  ان جــوهر ادارة المخــاطر،وأن المصــرفي التقلي

االئتمانية في المصارف االسالمية والبنـوك التقليديـة ال

يتعـارض مـع ضـوابط العمـل تختلف كثيرا اال فيمـا 

  .االسالمي

ــأن يضــع وأوصــت الدراســة  ــس االدارةب مجل

توزيع بشرط اتيجيات الكلية لمخاطر االئتمان االستر

، وأناالئتمان بحسب القطاع او المناطق الجغرافية 

يقوم المصرف االسالمي بعمله فـي مجـال متابعـة

الوثائق الخاصة بالمخـاطر والمتطلبـات التعاقديـة

، كمـاوااللتزامات القانونية الرهون بكـل فاعليـة  

ـ    ةضـرور أوصت ب الميةان تقـوم المصـارف االس

بتطوير النظم الداخلية لتصـنيف المخـاطر، حيـث

يساعد النظام الجيد للتصنيف فـي معرفـة درجـات

مخاطر االئتمان في االنواع المختلفة عـن التمويـل

الممنوح وذلك مـن خـالل تقسـيم االئتمـان الـى

  .مجموعات حسب درجة المخاطرة 

٥  

،مدى٢٠١٤حسين ،

ــدقيق مســاهمة الت

الحد من يف يالداخل

المخاطر التشـغيلية

المصــارف يفــ

بيان مدى مساهمة التدقيق الـداخلي

في الحد من المخاطر التشغيلية التـي

تتعرض لها المصارف االسالمية فـي

سوريا بغرض الحمايـة مـن تلـك

وشملتالمخاطر واالستمرارية بعملها 

مساهمة التدقيق الداخلي أن لدراسة الى و توصلت ا

في الحد مـن المخـاطر التشـغيلية التـي تواجـه

كبيرة بـدرة كبيـرةالمصارف االسالمية في سوريا 

ادارة مالحظـات  ضرورة تفعيـل  بواوصت الدراسة 

التدقيق الداخلي في عملية ادارة المخاطر التشـغيلية

                                                            
رسالة ماجستير، آلية العلوم  "،ادارة المخاطر االئتمانية في المصارف االسالمية)، " ٢٠١٢هاجر زراقي،( -١

  . ١٥٥واالقتصادیة والتجاریة وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس الجزائر، ص
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ياالســـالمية فـــ

   ١سوريا

مصارف إسالمية فى٣عينة الدراسة

  .سوريا 

ــورية  ــالمية الس ــارف االس ــي المص ــمان ف لض

  تها .استمراري

٦  

  

  

  

،الحوكمة٢٠١٤محمد،

ــارف ــي المصـ فـ

  ٢االسالمية 

  

  

  

  

  

عرف على مبادئ الحوكمة المطبقةالت

ة وقياس مدىالمصارف االسالمي في

المصـارف االلتزام بتطبيقهـا فـي  

  االسالمية اليمنية

مصـارف ٤وشملت عينة الدراسـة  

  اسالمية  يمنية  

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق المصـارف

الحوكمة متوسـط، سالمية اليمنية االربعة لمبادئاال

وان هناك قصور في التطبيق لبعض الجوانب يتمثـل

عدم توفر متطلبات االفصاح والشفافية بالنسـبة في

تتميز بها المصارف للعمليات المالية االسالمية  التي

ليديـة ، كمـااالسالمية عن غيرها من البنـوك التق 

م الرواتـب واالجـوراوضحت عدم العدالة في نظـا 

المصارف االربعة ،وأوصـت الدراسـة المطبق في

بضرورة اهتمام مجلس االدارة واالدارة التنفيذية فى

المصارف االسـالمية بتـوفير متطلبـات االفصـاح

والشفافية بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالعمليات

المالية االسالمية مع ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة

  ية والعمل على استقالليتها.الشرع

  

  الدراسات السابقة باللغة االنجليزية٢/٢

 نتائج الدراسة هدف الدراسة  الباحث 

 

Wafik Grais(3), 
2006 Corporate 
Governance in 
Institutions 
Offering Islamic 
Financial Services 
Issues and 
Options 
 

التعرف على طبيعة التحديات التـي

طبيق مبادئ الحوكمة وسبلتواجه ت

المعالجات الالزمة في المؤسسـات

التي تقدم الخدمات المالية اإلسالمية

مصـارف٣وشملت عينة الدراسة 

  إسالمية فى تركيا  

  

ال يوجد نموذج واحـدوتوصلت الدراسة إلى انه 

حوكمة  من المحتمل ان يسود او يطبق من قبللل

ة يعتمد علىفعالية اي اطار للحوكمف جميع البلدان

ضعف،كما أن السياقات االجتماعية واالقتصادية 

حمليفرق المراجعة الداخلية والشرعية يمكن ان 

المؤسسة المالية االسالمية تكاليف وخسائر مالية

 غير متوقعة.

                                                            
، "مدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية في المصارف االسالمية ٢٠١٤حمد دحدوح، أحسين    ١

، ٣٦دمشق، المجلد  جامعة لوم االقتصادیة والقانونية،آلية الع"، لبحوث والدراسات العلميةا " مجلةسوريا في 
 .٣٦٩، ص ٥العدد

 ،مجلة الدراسات االقتصادیة االسالمية، " الحوآمة في المصارف اإلسالمية اليمنية " ٢٠١٤محمد فرحان محمد امين ،  ٢-
  .٥، ص  ٢، العدد  ٢٠مجلد  في اليمن ،االسالمية

3 - Wafik Grais, (2006), "Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial 
Services- Issues and Options"Journal of Islamic Economics, Banking and Finance ,vol 
1,pp22-28 
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وأوصت الدراسة بضرورة التعامل مع وحـدات  

وفرق المراجعة الداخلية تعامل علمـي وعملـي

ـ  ق مـع ابعـاد الشـريعةومهني لتحقيق التواف

االسالمية وكذلك ضرورة وضع معـايير تعطـي

الثقة لقطاع االعمال لتنفيذ العقود، كذلك ضرورة

تمتــع الفــرق االستشــارية بالكفــاءة المهنيــة

االتفاق مـع مـدققين خـارجيين وواالستقاللية 

  يمتلكون ويتميزون بسمعة جيدة

٢

Maria Bhatti 
,2010  ) 1(Toward 
Understanding 
Islamic Corporate 
Governance 
Issues in Islamic 
Finance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

معرفة التطورات الحديثة للمسـائل

القانونية المرتبطة بالحوكمة  فـي

صناعة التمويل االسالمي بناء على

تقديم نموذج وتقييم  الهرم التعاقدي

ــالمية ( ــة  االسـ )ICGالحوكمـ

ومناقشة بقائه في هيكـل شـركات

حيث يستند النمـوذج ، ٢١القرن 

التي تطالب  و الى مؤسسة الحسبة

االفصـاح بإمساك دفاتر تعبر عـن 

مـةءوالشفافية والمصداقية والمال

ــريعة ــادئ الش ــى مب ــاء عل بن

  واالخالقيات االسالمية.

  

توصلت الدراسـة الـى ان نمـوذج الحوكمـة  

االسالمية يمكن ان يوفق بين اهـداف الشـريعة

اصـحاب المصـالح ، حيـث  االسالمية واهداف

للتطبيق على ان تضع قوانين علـى  السيكون قاب

،الممتلكات والحقوق التعاقدية المالية االسـالمية 

ان نموذج الحوكمة  االسالمية يتماشى مع ماكما 

حددته منظمة التنمية والتعاون االقتصادي بجانب

هذا النموذج  سيشجع علـى.فالشريعة االسالمية

ال، وعالقات سوقية اقوى ، كمـاتكوين راس الم

سيؤكد على   الشفافية ، وجميعها مبادئ ترتكـز

  على الشريعة االسالمية.

واوصت الدراسة بأن نموذج الحوكمة االسـالمية

يؤكد علـى وضـع قـوانين الشـريعةيجب أن 

االسالمية على الممتلكـات والحقـوق التعاقديـة

والتركيز على الموردين والعمـالء والمنافسـين

وبالتالي يعتبر اكثر انسجاماً من نظرية الوكالـة

  في حوكمة الشركات التقليدية.

٣Ali ,(2011) ,  ( )2  

"Organization of ( 
Audit Department 

عاليـة وظيفـةفالتأكد من مـدى

سـاتالمؤس المراجعة الداخلية في

لهـاتوصلت الدراسة إلى ان المراجعة الداخليـة  

الدور االكبر فى منع الغـش والتالعـب وكشـف

                                                            
1- Maria Bhatti (2010) " Toward Understanding Islamic CorporateGovernance Issues in 

Islamic FinanceVolume", Journal Asian Politics & Policy, Vol 2, Number 1,pp25-28. 

  
2- Ali Idiab Mohamed,( 2011) ,Organization of Audit Department in Islamic Banks and Commercial 
Banks: the Description and Responsibilities of Internal Auditor ,Journal of Basic and Applied 
Sciences,Vol  5,pp12-20. 
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in Islamic Banks 
and Commecial 
Banks: the 
Description and 
Responsibilities of 
Internal Auditor" 

الماليــة الدوليــة االســالمية فــي

  ماليزيا.

مؤسسات ٥لدراسة وشملت عينة ا

ماليزيا حيث تـم مالية اسالمية في

ــة االستقصــاء (أداة ــع قائم توزي

دراســة) علــى مــديري اقســامال

ــي ــة ف ــة الداخلي ــذه المراجع ه

  المؤسسات 

  االخطاء 

وأوصت الدراسة بـأن يكـون قسـم المراجعـة

الداخلية مستقل عن جميـع االدارات، وضـرورة

عقد  دورات تدريبية للمراجعين للتعـرف علـى

جوانب المراجعة الشرعية ، وضرورة توفير إطار

شامل لمبادئ توجيهية لبرامج عمـل المراجعـة

  لية الداخ

٤

)١(AzmiAbd . 
Hamid , 2011
The Comparison 
of the" 
Characteristics of 
the Anglo-Saxon 
Governance 
Model and the 
Islamic 
Governance of 
IFIS

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

بيان االسباب واالثار التـي لحقـت

بالمؤسسات المالية اثناء االزمـات

ــة ــيوية المتالحق ــة االس المالي

-٢٠٠٨و  ١٩٩٨ -١٩٩٦

٢٠٠٩  .  

بنـوك ٣ وشملت عينة الدراسـة  

ــالمية و ــة ٣اس ــات مالي مؤسس

  بماليزيا . اسالمية

ن المؤسسات التي تأثرتإلى أوتوصلت الدراسة

بشدة هي تلك المؤسسات المالية غير االسـالمية

بعـض المؤسسـات والمجموعـات كما تأثرت 

لـمالبنكية االسالمية، لكن حجم االثار التي حدثت 

تكن خطيرة مقارنة بما عانت منـه المؤسسـات

ان،كما أوضـحت  المالية والشـركات التقليديـة  

الحوكمة في ظل نظام المعلومات المالية المتكاملة

يعتمد على الجانب المعرفي للشريعة االسـالمية،

حسب ما اكدته النتائج المالية، حيث ان االسـالم

يقدم قيما وخصائص مميـزة للحوكمـة بهـدف

حتفاظ واالبقاء على مبدأ االخالق االجتمـاعي،اال

ليس لحملة االسهم فقط بل ألصـحاب المصـالح

جميعا، كذلك تناولت الدراسة ان من بـين اهـم

الفروقات الجوهرية بـين الحوكمـة االسـالمية

فهوم الحوكمة فـي المؤسسـاتأن موالتقليدية 

كون اوسع في مفاهيمها، وذلكيالمالية االسالمية 

تشتمل على معايير شـرعية و اجتماعيـةالنها 

اخـتالف،كما يوجد باإلضافة الى المعايير المالية 

من حيث العقائد التي تسير االعمال، حيث يكـون

الموجه الفكار الحوكمة االسالمية هـو امتـدادها

العقائدي والفقهي والسلوكي، بينما تعتمد الحوكمة

  التقليدية على تعظيم العوائد .  

                                                            
2-AzmiAbd . Hamid (2011) "The Comparison of the" Characteristics of the Anglo-Saxon 

Governance Model and the Islamic Governance of IFIS" , Malaysian Accounting Review, 
Vol. 10 No. 2,pp35-41 

-.  
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راسة بضرورة تعزيز آليات حوكمـةواوصت الد

الشركات االسالمية فـي االقتصـاديات الناشـئة

والنامية في السوق و تجنـب الشـركات ادوات

تمويل الديون واالعتماد على ادوات تمويل تسمح

بتقاسم المخاطر بدال من تحويـل المخـاطر الن

جميع االزمات المالية الحديثة كانت في االسـاس

  ازمات ديون .

٥

١ YazkhiruniYahya, 
(2012), "The role of 
Internal Auditing in 
Ensuring 
Governance in 
Islamic Financial 
Institution"

 
   

التعرف على السـمات الشخصـية

للمراجع الكفء والتى تضمن أدائه

للعمل بمستوى عالى من الكفـاءة

والنزاهة ، باالضافة إلى التعـرف

اجبـاتعلى مسؤوليات وحقوق وو

  المراجع الداخلى .

بنـوك ٤وقد شملت عينة الدراسة 

  أسالمية فى اندونيسيا

توصلت الدراسة إلى أن تنظيم قسـم المراجعـة

الداخلية بطريقة تضمن أقصى درجة من التعاون

بين جميع العاملين بالقسم وا على تبادل الخبرات

فيما بيـنهم ،وتوزيـع العمـل حسـب الخبـرة

متطلبـات الداء العمـلهـم ال والتخصص يعـد أ 

  .بكفاءة

وأوصت الدراسة بضرورة دعم االدارة العليا لقسم

المراجعة الداخلية واختيار المراجعيين المؤهليين

علميا وعمليا وتدريبهم على البـرامج الحديثـة

  بشكل منتظم.

٦

  

  

  

 
 
 
 

Rukhsar 
Ahmed,2013
The Notion of 
Corporate 
Governance in 

Islam)٢(

  

  

  

ليط الضـوء علـى المبـادئتس

الرئيسية للحوكمـة مـن منظـور

يتم الرجوع للقـرانحيث  اسالمي 

الكريم واالحاديث الشريفة  لمراجعة

والمبــادئ االســالمية الرئيســية 

التواصل مع بعض كبـار العلمـاء

لصياغة هـذه المبـادئالمسلمين 

بشكل يتناسـب مـع العمـل فـى

  . المؤسسات االسالمية 

لى ان المبـادى االسـالميةإسة توصلت الدرا و

تدعم مبادئ الحوكمة من خـالل ماتقدمـه مـن

خطوط عريضة لمـديري العـالم الحـديث الدارة

شركاتهم منها (االفصاح والشـفافية، والمعاملـة

المتساوية للمساهمين، وجـود االطـار الفعـال

  للحوكمة، مسؤولية مجلس االدارة) .

لفهـم  قويةلدراسة الى ان هناك حاجة وأوصت ا

بشكل دقيق ونشـرها للعـالماإلسالمية الحوكمة 

مبادئ الحوكمة التي نادت بهـا الـدولف الحديث

الغربية خالل القرن الماضي والحـالي مـاهي اال

                                                            
1- YazkhiruniYahya ,(2012), "The Role of Internal Auditing in Ensuring Governance in Islamic 

Flnancial Institution" (IFI)EconomicResearc, ProceedingGolden Flowerhotel, Bandung, 
Indonesia.3rd international conference on business and economic, https://www.scribd.com/... 

1- Rukhsar Ahmed (2013) " The Notion of Corporate Governance in Islam"International 
Journal of Business, Economics and Law, Vol. 2, Issue 3 (June),pp15-19. 
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مبادئ موجودة في الحضـارة االسـالمية منـذ 

  نشأتها .

٧

)١(Mohammad 
&Naifar 2014, 
Islamic Corporate 
Governance: 
Risk-Sharing and 
Islamic Preferred 
Shares

  

مبادئ تقاسم المخاطر التيدراسة

يــروج لهــا التمويــل االســالمي

ودراسة اثارهـا علـى الحوكمـة

نموذج للتسعير ألداة ماليـةوتقديم 

جديدة لتقاسم المخـاطر( االسـهم

الممتازة االسالمية) ودراسة اثـار

هذه الوسيلة الجديدة كـأداة فعالـة

ق الماليـةللحوكمة  فـي االسـوا  

ــاهمة ــث المس ــالمية ، وبح االس

المحتملة لالسهم الممتازة االسالمية

لتقليل تكلفة الوكالة ، وفقا للشريعة

،وشملت عينة الدراسـةاالسالمية 

  السعودية . مؤسسات مالية فى ٤

ان المؤسسـات الماليـة إلـى وتوصلت الدراسة

بحاجة لتطبيق وتدعيم اليات الحوكمة االسـالمية

اقتصاديات السوق الناشـئة والناميـة خاصة في

حيث تشير تلك االليات لجميع العوامل التي تـؤثر

  على عمليات المؤسسات المالية .

اوصت الدراسة بتجنب المؤسسـات اسـتخدامو

ادوات تمويل الديون واعتماد ادوات تمويل تسمح

( بتقاسم المخاطر ) بدال من ( تحويل المخـاطر )

لية الحاليـة كانـت فـيالن جميع االزمات الما

  االساس ، ازمات ديون.

  

  

  :تحليل الدراسات السابقة وما تسهم به الدراسة الحالية

  من خالل تحليل الدراسات السابقة توصل الباحث إلى ما يلي:  

نمـاذج الحوكمـة مرتبطـة    ، فيطبق في جميع البلدان يصلح أن ال يوجد نموذج واحد للحوكمة  -١
لحوكمة اإلسالمية تسـتند  نماذج ا كما أن  والسياسية ،  ةواالقتصادي ةاالجتماعيبخصائص البيئة 

مـة  ءالحسبة التي تطالب بإمساك دفاتر تعبر عن اإلفصاح والشفافية والمصداقية والمال نظامالى 
 . مبادئ وأخالقيات الشريعة اإلسالميةل وفقاً

قيـق التوافـق مـع أحكـام     لتحفى المصارف االسالمية   المراجع الداخليتفعيل وظيفة البد من  -٢
المصارف االسـالمية تطبـق   ، كما تبين أن  االسالمية البنوكالشريعة االسالمية في المؤسسات و

 . بدرجة كبيرةالمراجع الداخلى المعايير الخاصة بموضوعية 

يوجد اخـتالف   ولكن  بازللجنة  قواعدمع تتفق انظمة الرقابة التي تطبقها المصارف االسالمية  -٣
 ،المصارف التقليديـة  وأنظمة الرقابة فى الرقابة المعمول بها في المصارف االسالمية  أنظمةبين 

                                                            
1- Mohammad Al-Suhaibani • Nader Naifar (2014)"Islamic Corporate Governance : Risk-Sharing and 
Islamic Preferred Shares, Journal of Business Ethics November 2, Volume 124, Issue4,pp10-15. 



- ١٢ -  

، كمـا أن  ألسلوب عمل المصارف وخصوصية كل مصرف في التعامـل   ،يعودهذا االختالف و
 التقليدية.   من المصارف الطبيعة المميزة للمصرف اإلسالمي جعلته أكثر عرضة للمخاطر 

كمة وفقا للمنهج اإلسالمي   في المصـارف  والح تطبيق مدى أهمية  ةبقالسادراسات لامن يتضح  -٤
والتعامل مـع  عن أنشطة المصارف وطبيعتها اإلسالمية  دقيقة رير اتقإعداد اإلسالمية حتى يمكن 

المخاطر التى تتعرض لها المصارف االسالمية والتى تختلف عن المخاطر التـى تتعـرض لهـا    
على عمليات المشاركة والمرابحة بدالَ من  المصارف االسالمية تكاز المصارف التقليدية نظراَ الر

 .الفائدة الثابتة

 أن إلـى  أشارتن جميع الدراسات السابقة الدراسة عن الدراسات السابقة فى أوتختلف هذه           

 وظيفـة  أنهـذه الدراسـات   حيث أوضحت  الشركات حوكمة بجودة ترتبط الداخلية المراجعة وظيفة

 دور توسـيع  نحـو  متزايد اهتمام هناكف الشركات حوكمة تحسين إلى تؤدى أن يمكن الداخلية اجعةالمر

، بينما توجد ندرة في الدراسات الى تتعلـق   الشركات حوكمة جودة ضمان يف الداخلية المراجعة وظيفة
لية وذلك بدراسة تأثير تطبيق حوكمة الشركات على عوامل أو مقومات  تحسين وظيفة المراجعة الداخ

على اعتبار ان العالقة تبادلية بين الحوكمة والمراجعة الداخلية والتي ترتبط بعالقة تعاونية مع بـاقي  
أطراف الحوكمة .ويرى الباحث ان هذه العالقة تعاونية ومتبادلة التأثير، فكل مـن الحوكمـة وجـودة    

ام الباحث بمعرفـة ودراسـة هـذا    وظيفة المراجعة الداخلية يؤثر ويتأثر باألخر وهذا ما استدعى اهتم
  التأثير المتبادل .

 مشكلة الدراسة -٣
اذا كان نشاط البنوك التقليدية يقوم على اساس نظام الفائدة واإلقـراض فـي اسـتقطاب أمـوال     
المودعين، أو عند منحه التمويل للمستثمرين، فإن المصارف االسالمية ترتكـز علـى قواعـد نظـام     

بط المعامالت المالية في الشريعة االسالمية، وال تتعامـل بالفائـدة أخـذاَ    المشاركة المستمدة من ضوا
  نها ال تخلو من المخاطر التي تهدد وجودها واستمرارها.اوعطاءاَ، ولطبيعة عمل المؤسسات المالية ف

إال أن الطبيعة المميزة للعمل المصرفي االسالمي جعلتها تتجـاوز تشـريعات وحـدود العمـل     
ي مما ادى بها الى االنفتاح لنوعين من المخاطر، النوع االول مخاطر تشترك فيها مع المصرفي التقليد

نظيرتها التقليدية ناجمة عن طبيعة العمل المصرفي، والنوع الثاني تنفرد به نتيجة النهج الذي اتبعتـه  
ذج ألداء نشاطها، لذلك سعت المصارف االسالمية للبحث عن اساليب وطرق تحوطية تختلف عن النمو

  )١(التقليدي الذي ال يخدم طبيعة عملها.

                                                            
ة  -١ و رقب وقي  ب المية "  ٢٠١٥(  ،ش ارف االس ي المص ة ف اطر االئتماني ات ) ،" ادارة المخ وث والدراس ة البح مجل

 . ١٢٥ص، ٤مصر ، عدد  – الشرعية
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وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة الى  وضع اجراءات تنظيمية لضـبط العالقـات بـين االدارات    
وأصحاب المصالح من أجل تحقيق الفعالية المطلوبة وحفظ حقوق كل منهم وتمكينهم من الرقابة علـى  

  مة المصرفية سواء التقليدية أو االسالمية .  األعمال وتقييم االداء حيث ظهرت الحاجة الى الحوك

ويرى الباحث ان التحديات السابقة والمتمثلة في األزمات المالية قد أدت الى زيادة  األعباء على   
لضـمان    شـامل  منهج لذلك كان البد من صياغة االسالمية، مصارف المراجع الداخلي في ال عاتق 

تعـد أخالقيـات    المصارف االسالمية ،حيـث   اجع الداخلي فيعمل المرتقييم وتحسين كفاءة وفاعلية 
كونها ترتبط بقواعـد سـلوك وآداب   ل المصارف االسالمية المراجعة الداخلية قضية صعبة ومهمة في 

للحوكمة له  المصارف االسالمية المراجع التي تعكس مدى استجابته أخالقيا، وبالتالي فإن عدم تطبيق 
ديد من الجوانب ومنها التصرفات المهنية للمراجعين الداخليين، وهذا األمـر  تأثير غير مرغوب في الع

  .ينعكس سلبا على جودة أدائهم لوظيفة المراجعة الداخلية

 من تطبيق الحوكمة من منظور إسالميأو االثر الناتج  الدور معرفة في الدراسة مشكلة وتكمن         
 عـالٍ  وبمستوى ممكنة صورة بأفضل المراجعة  عملية متت حتى الداخلي وظيفة المراجع  على تحسين

وترتيبا على كل ما سبق يمكن صياغة أو بلورة مشكلة الدراسـة   .في المصارف االسالمية األداء من

تطبيـق   هو تـأثير  ؟ ومافى البنوك االسالمية تحسين عمل المراجع الداخلي  مقومات  يماه -في :

  ؟المقومات هذه  على يمبادئ الحوكمة من منظور إسالم

  هدف الدراسة  -٤
  ولإلجابة عن التساؤل السابق تستهدف الدراسة:

قواعـد   –مبادئ الحوكمة االسالمية  -التقليدية مبادئ الحوكمة من (إعداد إطار تكاملي مقترح مشتق “
   .”البنوك االسالمية الداخلي فيالمراجع عمل  تحسينعلى يعمل  بازل)لجنة 

  :فروض الدراسة -٥
  صياغة الفروض التالية: تحقيقًا للهدف السابق تموت

  -الفرض االول : •
مقومات تحسين عمل  منهم محل الدراسة على مدى توافر ىجد فروق معنوية بين آراء المستقصال تو" 

  ".البنوك االسالمية  محل الدراسة يية تطبيق مبادئ اإلطار المقترح فوإمكان يالمراجع الداخل

  -: يالفرض الثان •
مبـادئ   -يوجد ارتباط معنوي بين مبادئ  اإلطار المقترح المشتق من  (مبادئ الحوكمة التقليدية   ال"

قواعد  لجنة بازل ) على مقومات  تحسين عمل المراجـع الـداخلي (الكفـاءة     –الحوكمة االسالمية 
  . ةالبنوك االسالمية محل الدراس يطبيعة عمل المراجعة الداخلية ) ف -الموضوعية -المهنية
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 -الفرض الثالث : •
مبـادئ   - مبادئ الحوكمـة التقليديـة   ( لمبادئ  اإلطار المقترح المشتق من تأثير معنوي ال يوجد "

المراجـع الـداخلي (الكفـاءة    مقومات  تحسين عمل على ) قواعد  لجنة بازل  –الحوكمة االسالمية 
  محل الدراسة   السالميةالبنوك ا ي) ف ةالداخلي ةطبيعة عمل المراجع -الموضوعية -المهنية

  أهمية الدراسة:-٦
من كونها تساير التطورات الحديثة في مجال البحوث  -بشكل عام  -تكتسب الدراسة أهميتها      

المراجـع  تحسين عمـل   على  وأثرها االسالمية حوكمة دراسة مبادئ الالمحاسبية التي تركز على 
ت اهتماما كبيـرا علـى الصـعيد المحلـي     فموضوع الدراسة  من الموضوعات التي حاز.الداخلي 

والمصارف العالميـة  الشركات  يوالدولي، خاصة في ظل االنهيارات واألزمات المالية التي حدثت ف
بحث عن آليات فعالة لضمان عدم تكرار مثل هذه األزمات، للواألسواق المالية على مستوى العالم،  

الموضوعات المثارة على ساحة البحث العلمي فـي  أحد أهم االسالمية يعد حوكمة الكما أن موضوع 
المبادئ الخاصة بها ومدى التشابه واالختالف بينها وبـين  اآلونة الحالية، مما يتطلب ضرورة معرفة 

  .الحوكمة التقليدية

  الدراسة:حدود  -٧

 ليديـة  الحوكمة التقمبادئ (مبادئ   االطار المقترح المشتق من  تقتصر الدراسة على العالقة بين  -١
      مقومات تحسين عمـل المراجـع الـداخلي    و )قواعد  لجنة بازل  –مبادئ الحوكمة االسالمية  -

البنـوك  االسـالمية محـل     ي) فةالداخلي ةطبيعة عمل المراجع -الموضوعية -( الكفاءة المهنية
  .الدراسة

المركـز  مي ظبـي االسـال   ي(  بنك اب) بنوك اسالمية في مصر وهى ٥(تقتصر الدراسة على  -٢
بنـك فيصـل االسـالمي فـرع      -المركز الرئيسي في القاهرةبنك البركة  -الرئيسي في القاهرة

بنك مصر فرع  سعد زغلـول   –بنك مصر فرع طلعت حرب للمعامالت االسالمية  –المنصورة 
نظرا للظروف الداخليـة   العراق  يوذلك لصعوبة توزيع قوائم استقصاء ف للمعامالت االسالمية )

  . ووجود بنك اسالمي واحد فقط في العراق تمر بها البالد يتال

محل الدراسة والذين يشغلون  لبنوك ا يالموظفين بقسم المراجعة الداخلية ف يتتمثل عينة الدراسة ف -٣
  .)مراجع ثالث -مراجع ثاني –مراجع أول  –مدير إدارة  -مدير عام(وظائف 
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  :منهجية الدراسة -٨

في االطِّـالع علـى الكتـب     واالستنباطي االستقرائي يناألسلوب ل من على كاعتمد الباحث 
بحاث وما صدر عن المـؤتمرات العلميـة والـدوريات ذات    والمراجع العلمية العربية واألجنبية واال

واالعتمـاد علـى    دراسـة قوم عليها التالختبار مدى صحة الفروض التي دراسة الصلة بموضوع ال
  ائل جمعها واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليلها.مصادر البيانات وأسلوب ووس

  خطة الدراسة  -٩

 : اإلطار العام للدراسة الفصل األول  •

ومدى مالءمتها لطبيعة العمليـات فـي    سالميمن منظور إمبادئ الحوكمة  الفصل الثاني : •

   -البنوك االسالمية ويتضمن :

o  : ف بمبادئهاماهية الحوكمة االسالمية والتعريالمبحث األول  .  
o : طبيعة العمليات في البنوك االسالمية  المبحث الثاني .  

  ومقومات تحسينها وظيفة المراجع الداخلي في البنوك اإلسالمية: الثالثالفصل  •

o  المبحث األول :  مفهوم وطبيعة وظيفة المراجع الداخلي في البنوك.  
o البنوك االسالمية في إطار مقترح لمبادئ الحوكمة اإلسالميةي : المبحث الثان  

 .الفصل الرابع: الدراسة الميدانية •

 المراجع  •

o .المراجع باللغة العربية 

o المراجع باللغة االجنبية. 

 المالحق. •

  الملخصات.  •
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  مقدمة

 عـن  المعاصـرة  والمحاسبية المالية التغييرات لمواكبة اإلسالمية المالية والمؤسسات البنوك تسعى

 . ونظرا" المالية الجوانب مختلف تمس جذرية تغييرات وإحداث اإلصالحات من مجموعة إجراء طريق

 إلى رونفقد اتجه الكثي ، ٢٠٠٨في عام  المالية زمةاأل ظل في را"باه نجاحا شهدت المؤسسات هذه نأل

 ووسـائل  ضـوابط . وكان البد من البحث عن اإلسالمية الصيرفة ومصداقية صحة على أكثر التركيز

 المحاسبية المبادئ تطبيق كعدم سليمةال غير التصرفات من والحد البنوك إدارة حسن تضمن التي للرقابة

لهـذه   السـلبية  األثـار  للحد مـن  الحقيقية والمعلومات البيانات إظهار وعدم والشفافية اإلفصاح ونقص
 أهـم  المعلومـات  هـذه  فقدت حيث المحاسبية المعلومات في الثقةالتصرفات ،والتي كان من أهمها فقد 

،لضـمان   اإلسالمية البنوك في الحوكمة نظام على االعتماد يستدعي مما جودتها وهو أال تميزها عناصر
 طريـق  عـن  األداء في والتميز الجودة تحقيق إلى تهدف التي اإلسالمية تطبيق مجموعة من الضوابط 

  . اإلسالمية والبنكية المالية المؤسسات وأهداف خطط لتحقيق والفعالة المناسبة األساليب اختيار

طار تعريفي يشمل مفهـوم  إوترتيبا على ما سبق يهدف الباحث من هذا الفصل الى تقديم 
الحوكمـة التقليديـة ومبادئهـا    ينها وبـين  والمقارنة بوالتعريف بمبادئها   وطبيعة الحوكمة االسالمية

باإلضافة إلى توضيح طبيعة أهمية الحاجة الى وجود الحوكمة  في البنوك اإلسالمية، وبيان المستقرة ، 
    -العمليات في البنوك االسالمية ، ولذا يتضمن الفصل المبحثين التاليين:

  .  بادئهاوالتعريف بم من منظور اسالمي ماهية الحوكمة:  المبحث األول •
  .  طبيعة العمليات في البنوك االسالمية  : المبحث الثاني •
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  تمهيد : 

طار تعريفي للحوكمة اإلسالمية من حيث مفهومهـا وطبيعتهـا   إ تقديم يهدف هذا المبحث الى 
من حيـث التعريـف    المقارنة بينها وبين الحوكمة التقليديةافة إلى باالضوأهميتها  والتعريف بمبادئها، 

  -النقاط التالية :لى إيقسم المبحث سولهذا   وقواعد لجنة بازل المتعلقة بالحوكمة . والمبادئ

  .والحوكمة المصرفية  مفهوم الحوكمة التقليدية -١

  لجنة بازل وعالقتها بالحوكمة .  -٢

  إلسالمية.  مفهوم وأهمية الحوكمة ا  -٣

  .  فى المنهج االسالميمبادئ الحوكمة   -٤

  واالختالف بين الحوكمة التقليدية والحوكمة اإلسالمية. أوجه االتفاق   -٥

  : فيما يلى ويتناول الباحث كل نقطة من هذه النقاط بالتفصيل 

  -:  الحوكمة التقليدية مفهوم ٢/١/١/١

ظيت باهتمامات كبيـرة فـي السـنوات األخيـرة عبـر      تعتبر الحوكمة من المفاهيم الحديثة التي ح  
مصطلح الحوكمة يعني المصدر أو المرجعية التـي  . واستخدامها في تحقيق الجودة والتميز في األداء

بـين  للحوكمة تستند إليها في الحكم الوحدة االقتصادية، وحتى اآلن ال يوجد تعريف موحد متفق عليه 
قد يرجع إلى تداخل مفهوم الحوكمة في العديـد مـن    هو ماحللين، وكافة االقتصاديين والقانونيين والم

األمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية للشركات وهو األمر الذي يـؤثر علـى المجتمـع    
  واالقتصاد ككل.

وتعتبر الحوكمة نتاج تطوير العديد من نظريات االدارة الحديثة مثـل نظريـة حقـوق الملكيـة           
ية التكاليف والمعامالت ونظرية الوكالة، مع االرتكاز في األساس على فرضية تعارض المصالح ونظر

التي يشير الكثير الى أنها يجب أن تعلي  و بين المساهمين واإلدارة ، واألطراف األخرى ذات المصالح
  من قيمة المنشآت وأن تحقق االستدامة في ذلك فيما يسمي مراعاة المصالح التنافسية.

أوضحت قائمة المصطلحات المتعلقة بحوكمـة الشـركات والصـادرة عـن مركـز      هذا وقد 
تركـز   حيث مشروعات الدولة الخاصة بأن الحوكمة هي اإلطار الذي تمارس فيه الشركات وجودها

الحوكمة على العالقة بين الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي 
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في حين أوضـحت منظمـة التعـاون     ، )١(ية وكيفية التعامل بين كل هذه األطراف.التنظيمات الحكوم
مجموعة العالقات بين إدارة الشركة ومجلس اإلدارة  هى الحوكمة أن ) OECDاالقتصادي والتنمية (

  )٢(وحملة األسهم وأصحاب المصالح اآلخرين بالشركة.

  مفهوم الحوكمة المصرفية  ٢/١/١/٢ 

 إال أنـه  االقتصادي، لألداء أهميتها بسبب االهتمام من كبير قدر جذب في لحوكمةا وقد  نجحت      
 فـي  مـن االهتمـام   الكافي القدر المصرفي الجهاز حوكمة مفهوم يلق لم األهمية هذه من الرغم على

 في السريعة للتطورات نتيجة البنوك في الشركات حوكمة مبادئ عن الحديث بدأ وقد الحديثة. الدراسات
 متزايدة تنافسية ضغوط حدوث إلى مما أدى التكنولوجي، والتقدم المالية التدفقات وعولمة المالية سواقاأل
 الماليـة  األدوات فـي  وتنوع المالية األسواق في ووجود نمو المصرفية، غير والمؤسسات البنوك بين

 لطـرق  المستمر البتكارا يتطلب مما عليها وإدارتها والسيطرة المخاطر قياس أهمية من زاد مما للبنوك

  )٣(المصرفي النظام سالمة على يحافظ بما اإلشراف للقوانين ونظم وتغيير والمخاطر األعمال إدارة

 اإلدارة مجلـس  قبـل  مـن  األداء مراقبة أساليب تشمل  المصرفية الحوكمة أن   )٤(كما أوضح      
 وحماية األسهم حملة حقوق ومراعاة هدافاأل تحديد في تؤثر أن شأنها من التي التنفيذية للبنك واإلدارة

مـن   تحدد والتي الخارجيين بالفاعلين هؤالء عالقة إلى باإلضافة الداخليين، والفاعلين حقوق المودعين،
 العامـة ، وهـم   دور ليشمل الحوكمة مفهوم يتسع كما الرقابية، الهيئة وسلطات التنظيمي اإلطار خالل

  .البنوك أداء على الرقابة أحكام على أثيرالت شأنهم من الذين الفاعلين جميع

  مبادئ الحوكمة التقليدية  ٢/١/١/٣

-٢٦) في اجتماعها الوزاري لدول المنظمة في    OECD( اقترحت منظمة التعاون والتنمية  
يمكـن  مرجعيـة  أدوات مجموعة من المبادئ والقواعد واإلجراءات تعد بمثابـة   ١٩٩٩مايو عام  ٢٧

االطر القانونية والتنظيمية ألسـاليب الحوكمـة، والتـي     انعي السياسة في اعداداستخدامها من قبل ص

                                                            
 .٢"، ص، "قائمة المصطلحات المتعلقة بحوآمة الشرآات٢٠٠٣مرآز المشروعات الدولية الخاصة، ) ١(

(2) Organization For Economic Co - Operation And Development, (OECD), 1999 "Principles Of 
Corporate Governance" ، P1 

) " االلتزام بمتطلبات لجنة بازل آمدخل إلرساء الحوآمة في القطاع المصرفي العربي " ٢٠٠٩حبار عبد الرازق ،( - (٣)
  ٨٠-٧٩)ص  ٧العدد،( ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر، يامجلة اقتصاديات شمال أفريق

  :الموقع من الدولية، الممارسات و المعایير وفق العربية المصارف في الجيد الحكم تطویر منتدى (٤)
www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan  
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عـداد  بإمختلفة بالسوق وذلك عنـد قيـامهم   تعكس ظروفهم االقتصادية واالجتماعية، وكذا االطراف ال
  الممارسات الخاصة بهم.

نه أدي والتنمية بمة التعاون االقتصامنظ تعترفحيث ا ٢٠٠٤وقد تمت مراجعة تلك المبادئ سنة       
ولكن نظرا لقيمتها . ن المبادئ غير ملزمة أحوكمة يناسب جميع البلدان ، كما ال يوجد نموذج وحيد لل

. وقد قسمت المنظمة مبادئ الحوكمة الى ستة مبادئ اساسية  .فقد ادمجت في قوانين العديد من البلدان
  )  OECDون االقتصادي والتنمية (وفيما يلي توضيح لقواعد الحوكمة الصادرة عن منظمة التعا

  )١(-OECD) نميةالتعاون االقتصادي والت مةعن منظ الصادرة الحوكمة قواعد): ٢/١الشكل (    

  

  

  

                                                            
(3)Economic Cooperation and Development Organization(OECD)  ،  2004 ،Principles Of Corporate 

Governance، P77 ، http://www. oecd.org.  
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) من أفضل القواعد OECDأن قواعد منظمه التعاون االقتصادي والتنمية ( ويرى الباحث      
هنـاك  بعـض   فـأن  ولـذا  ، مارسات الجيدة لحوكمة الشركات صياغتها لتحديد الم تالتي تم

، ولكـن  المنظمات التي تلتها لمحاولة إصدار قواعد حوكمة الشركات والتي سارت على نهجهـا 
مستمدة من تجارب مجموعة من الدول باإلضافة إلى إسهامات بعـض المنظمـات   هذه المبادئ 

ميع الدول، كما أن هذه القواعد يجب أال تؤخذ الدولية، وبالتالي فإن هذه القواعد ليست ملزمة لج
 تطبق فيهـا  يم مع طبيعة البيئة التءوتطبق كما هي، بل ال بد من إدخال تعديالت عليها بما يتال

  لها ظروف وطبيعة خاصة بها . لنامية والتيخاصة الدول ا
  -لجنة بازل وعالقتها بالحوكمة: ٢/١/٢

 نظري اهكسابقات مبادرة مجرد تكون أن في ابيواالرت ح،اإلصال على المعلقة اآلمال ينب        

 بـه يوتجن المصـرفي  القطاع إصالح دفهب رايأخ هاعن اإلعالن تم التي ٣ بازل ةيتفاقإ إلى العالم

 استجابة األكثر الصناعة نهاأ إلى ريتش دهالشوا فإن ةياإلسالمللصيرفة  وبالنسبة . األزمات التيو

 البنوك فإن المثال ليسب وعلى.  ةياإلسالم للصيرفة لمبادئ نيتقن مجرد ها إن بل ة،ياالتفاق تلك لبنود

. ٣ بـازل "بها  تطالب ما انايأح تفوق معدالت حققت " نهاإ حیث مبشرة؛ استجابة أبدت ةيالسعود
 التي المؤسسات انها كما المال، رأس حجم ثيح من ةيالعالم البنوك أكبر من ةياإلسالم البنوك وتعد

  ١صرامة األكثر هاتعد بدور رييمعا تضع

 مـن  المجمعـة   اإلشرافية الخبرة على للحصول البنكي لإلشراف بازل لجنة وقد نشطت       
 آمنـة  بنكية ممارسات تسريع أجل من إشرافي توجيه إصدار في تمثلت والتي وغيرهم أعضائها
 حسب تعمل لمؤسسيةا الحوكمة تكن لم إذا جيد بشكل اإلشراف يعمل أن يمكن ال حيث ومعقولة،
 حوكمة وجود ضمان في قوية مصلحة لهم البنوك في المشرفين فان وبالتالي لها، المخطط اإلطار
 وجـود  ضـرورة  علـى  تشـدد  اإلشرافية الخبرة نإ حيث بنكية، منظمة كل في فعالة مؤسسية

 تجعـل  المقبولة المؤسسية فالحوكمة .بنك كل في األرصدة وفحص للمساءلة المناسبة المستويات
 إدارة بين تعاونية عالقات إيجاد في تسهم أن من تمكن أنها  كما سهولة، أكثر المشرفين عمل من

قد  اصدرت لجنة بازل تقريرا عن تعزيـز الحوكمـة فـي البنـوك عـام      و .والمشرفين البنك

                                                            
 على العالمي النجاة طوق ..٣ ،بازل "اإلسالمية  المصرفية  مبادئ تدعم ٣ ) ، "بازل٢٠١١على خورشيد ،( -د ١

  متاح عل موقع ،اإلسالمية المصرفية خطى
htt p://ar.financialislam.com/1/post/2011/02/310.html :   
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والتـى  حيث جاء هذا التقرير بأبرز الممارسات التي تعمل على سالمة الحوكمة بالبنوك ١٩٩٩
  : ١سبعة مبادئ هي تشمل
 : يجب وضع قيم للعمل المصرفي والتركيز على االهداف االستراتيجية . المبدأ االول •

 لة يجب ان تكون حسب خطوات واضحة .ء: المسؤولية والمسا المبدأ الثاني •

 ائفهم ومناصبهم .ظ: يجب ان يكون اعضاء مجلس االدارة مؤهلين حسب و المبدأ الثالث •

 ان االشراف الشفاف من االدارة العليا  .: ضم المبدأ الرابع •

: تفعيل دور المراجع الداخلي واالستفادة من تقـاريره وتقـارير المراجـع     المبدأ الخامس •
 الخارجي.

نابعـة مـن القـيم     ان تكـون  اي ،من مبدأ الثواب المكافأت: ضمان منح  المبدأ السادس •
 االخالقية للمصرف .

  . ا"وشفاف ا"واضح ا"الحوكمة في المصارف اسلوب: يجب ان يأخذ مسار  المبدأ السابع •
وتتمثل مبادئ الحوكمـة   ٢٠٠٦ثم اصدرت اللجنة ذاتها نسخه معدلة من المبادئ عام    
  )٢(يلي: ما المعدلة في

ينبغي ان يكون أعضاء مجلس االدارة مؤهلين حسب المناصب التي يشـغلونها   المبدأ األول: •
لى قدرتهم على الحكـم السـليم   إالشركات إضافة ن دورهم في حوكمة ولديهم فهم واضح ع

 بشان أعمال البنك.

ينبغي على مجلس االدارة المصادقة واإلشراف على االهـداف االسـتراتيجية    المبدأ الثاني: •
 للبنك وعلى قيمته كوحدة اقتصادية .

لية والمسـاءلة  ينبغي على مجلس االدارة وضع الخطوط العريضـة للمسـؤو   المبدأ الثالث: •
 .يزهاوتعز

 على المجلس ضمان اشراف مالئم من االدارة العليا يوافق سياسته. المبدأ الرابع : •

استعمال األعمال التي تقـوم  بشكل فعلي ينبغي على المجلس واإلدارة العليا  المبدأ الخامس : •
 بها المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجين ووظائف الرقابة الداخلية.

مة ممارسات وسياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات ءنك ضمان مالعلى الب المبدأ السادس: •
 المصرفية، ومع االهداف االستراتيجية والطويلة االجل وكذلك مع محيط الرقابة .

 ينبغي ادارة البنك وفق اسلوب واضح وشفاف. المبدأ السابع :  •

                                                            
  ٨٤حبار عبد الرازق ، مرجع سبق ذآره،ص  - ١
  . ٨٧حبار عبد الرازق ، مرجع سبق ذآره ،ص   -٢
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لي للبنك من خالل مدى نبغي على المجلس و االدارة العليا فهم الهيكل التشغيي المبدأ الثامن : •
  االلتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة.

تحسين الحوكمـة  سبق أن المبادئ الصادرة عن بازل تهدف إلى  يستخلص الباحث مماو     
ن ألـى  إحيث انطالقة كل مبـدأ، باإلضـافة    تشابه منحيث يوجد بالمؤسسات المصرفية ،

د يتعلق بالمخاطر التشغيلية، معتبرا ان كافـة  التوصيات التي تم تحديثها قد جاءت بمبدأ جدي
المخاطر التشغيلية بتقديرها  دراةااالنهيارات واالفالسات التي تعرضت لها البنوك نتيجة سوء 

       المبـدأ الجديـد   إنلغش في القوائم المالية )، حيـث  لمستوى المخاطر(االختالس، التدليس، ا
االدارية فـي البنـك خاصـة     جيدا للهياكلدارة مجلس االيؤكد على ضرورة فهم ( الثامن ) 

  . الهيكل التشغيلي
  : (الحوكمة الشرعية) مفهوم الحوكمة اإلسالمية ٢/١/٣  

، فإن للمعايير والقيم المتعلقة بهـذه  اًعصري اًأن تعتبر فكرة (الحوكمة) ابتكار بينما يمكن
ة شـاملة فقـد أوصـى دائمـا     وبما أن اإلسالم يملي طريقة حيا . الفكرة مرادفات في اإلسالم

باألخالقيات الجيدة بشكل عام بما في ذلك األمانة واإلخالص وعدم الغش والتالعـب وتحـريم   
الرشوة. كما أن اهتمامات المنادين بالحوكمة المبنية على أن الفصل بين ملكية وإدارة المؤسسـة  

قبل ظهور مبـادئ ومعـايير   يمكن أن يؤدي إلى مشكلة وكالة، هي مسألة تناولها القرآن الكريم 
 Firm) وإذا كانت الشركة تُعرف بأنها  مجموعة من العقود حسب نظريـة المنشـأة   ، الحوكمة

theory)     .وقد نص القرآن الكريم بوضوح  فإن احترام وتنفيذ هذه العقود أحد ركائز الحوكمة
معروف منذ مئـات   بالرغم من أن عالج المشكلة. فعلى احترام العقود وأرسى قواعد السلوك 

السنين، إال أنه أخيرا تنبه العالم بعد أن استفحلت مشكلة الوكالة وانهارت الشركات الكبيرة فـي  
االهتمـام  غربه وشرقه إلى أن الحل يكمن في الحوكمة التي تقوم على القواعد األخالقية. وبـدأ  

  . )١( المتزايد من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية 
في و ،في المنهج اإلسالمي نظام حياة متكامل في السلوك واألقوال واألفعال تمثل الحوكمة 

ويرى الباحث أن من أهم ما يؤسس شـرعاً   ،)٢(المعامالت وااللتزامات بين االفراد والشركات 
أمام اهللا والناس عن االلتزام بحقـوق اهللا  اءلة مبدأ المس -لموضوع حوكمة المعامالت االسالمية

  ) " كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته".      وهذا مصداقاً لقوله (  -وحقوق الناس 
                                                            

والمضاربة  حوآمة العالقة بين أطراف التعاقد في الصيغ اإلسالمية (المرابحة )،"٢٠١٢،(جمعة محمد الرقيبى -  ١
  .٤صجزائر،في ال مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، ،  )"

1 - MasudulAlamChoudhury Mohammad ZiaulHoque, (2006),"Corporate governance in 
The international journal of Islamic perspective", Corporate Governance: 

128 -, Vol. 6 Iss 2 pp. 116 business in society  
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وتتولد الحوكمة في المنهج اإلسالمي من  مبدأ التمسك  بأحكام اإلسالم في جميع نـواحي        
الحياة بما فيها المعاملة، ومن بين األدلة اإلرشادية المنصوص عليها في القرآن الكريم والسـنة  

نصوص تتعلق بتوثيق العقود ، وتحريم الغرر والجهالة وجوب الوفاء بالعقود،  النبوية المطهرة،
وتحريم الخيانة والغش واالحتيال، وتحريم الرشوة، وغيرها من المبادئ التـي تناولتهـا آيـات    

ومن المعلـوم أن الشـريعة    .) ١(ة عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم متواترصريحة وأحاديث 
للبشرية في المعامالت المالية وغيرهـا   طريقة أو أسلوب أو وسيلة فيها خيراإلسالمية تدعم كل 

  .)٢(من المجاالت شرط أال تخالف الشرع،  وأن الغاية ال تبرر الوسيلة.

الحوكمـة   IFSB-10ولقد عرف مجلس الخدمات المالية  االسالمية فـي المعيـار رقـم         
جموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية بأنها " م

تتأكد من خاللها مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية أن هناك إشرافا شرعياً فعـاالً ومسـتقالً "   
  )٣(وهذا التعريف يتطلب اآلتي: 

مجلس ادارة ، وهيئة شرعية،  وهي ( وجود مجموعة من التدابير المؤسسية والتنظيمية .١
 .)قسم التدقيق الداخليوقسم الشريعة، و

 مراقبة فعالة ومستقلة فيما يتعلق بااللتزام بالشريعة. .٢

الجوانب المسـبقة   –االعالنات الشرعية ونشر المعلومات والمراجعة الشرعية الداخلية  .٣
 والجوانب الالحقة إلطار االلتزام واالمتثال للشريعة.

ر آخر الى مبادئ الحوكمة التقليدية ضافة عنصإالحوكمة في المنهج االسالمي تحتم ولهذا       
يتمثل في هيئة الفتوي والرقابة الشرعية، وهي المسئولة عن مراقبة مدى توافق أعمـال البنـك   
االسالمي مع أحكام الشريعة السمحاء، وذلك ما يفسر بالحوكمة الثنائية.، حيث تفتـرض تنـاول   

  )٤(مجموعتين من المبادئ تتمثل في اآلتي: 

                                                            
تجریة البنك المرآزي  –ة المؤسسات المالية اإلسالمية حوآم" ).،٢٠١٥سعيد بو هراوة& حليمة وبكروشه، ( -١

  .١١٨-١٠٥، ص  ٢٠،، عدد  المجلة الجزائرية للتنمية االقتصاديةالماليزي "، 
3-ToufikBedjBedj. (2015).” the role of the corporate governance in enhancing the 

journal of Islam, Law lopment ”.efficiency of Islamic banks and accelerate their deve
.1 (2).and judiciary  

، المبادئ االرشادیة لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر علي تقدیم خدمات مجلس الخدمات المالية االسالمية -٣
 ٦ص :  ٢٠٠٦مالية إسالمية عدا مؤسسات التأمين اإلسالمية، التكافل وصنادیق االستثمار االسالمية، دیسمبر 

 ،٢٦، ٢٤، ٢٢، ١٢، ١٠.  
) "  أثر تطبيق قواعد حوآمة الشرآات في ٢٠١٤د. شوقي عاشور بورقيبة & وعبد الحليم عاشور غربي ،( -٤

، عدد دیسمبر، ص  المجلة الجزائرية للتنمية االقتصاديةدراسة تطبيقية "  –أداء المصارف االسالمية 
  .١١٩-١١١ص
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ن قبل المساهمين والعمالء غير المسلمين والهيئات الدولية والتنظيمات مبادئ مفروضة م .١
 الرقابية علي المصارف.  

أنظمة حوكمة إسالمية مفروضة من قبل المساهمين والعمالء المسلمين باإلضـافة الـى    .٢
 هيئة الرقابة الشرعية وأعمالها.  

  أهمية الحوكمة االسالمية  ٢/١/٣/١
فهـى االداة   ،الطبيعة الخاصة للمصرف االسـالمي  ميتها من وتستمد الحوكمة االسالمية أه

  :  المثالية لالسباب التالية 

مراعاة أكبر لمصالح اصحاب الحسابات االستثمارية القائمة على مبدأ المضـاربة ذات   .١
مخاطر االئتمان العالية مقارنة بأصحاب الحسابات في المصارف التقليدية والتـي تقـل   

 ات سعر الفائدة وتحديده سلفاَ.االئتمانية لثب رهامخاط

وجود حوكمة ثنائية ناتجة عن وجود مجلسين مختلفين  إلدارة االعمال  أحدهما لمراقبة  .٢
مـدى  الجانب االداري للمصرف والثاني هيئة الرقابة الشرعية والذي يهدف الى مراقبة 

 )١(توافق العمليات المصرفية مع أحكام الشريعة. 

مصرف ذاته يمكن أن يزيد من حدة  تعارض المصالح فـي  وجود هدفين مختلفين في ال .٣
المصرف اإلسالمي، هذا بخالف عملية االتساق الضـرورية فـي تفسـيرات األمـور     

 )٢(الشرعية ، والعمل على إقرار مبادئ موحدة للمعامالت المصرفية.

لتزام ضمان االلتزام الصارم بـأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية من خالل التأكد من اال. ٤
األحكـام التفصـيلية المتعلقـة بمعـامالت      لك بالمبادئ الكلية للشريعة اإلسالمية، وكذ

  المؤسسات المالية اإلسالمية.
تعزيز االستقرار المالي، وكسب ثقة أصحاب المصالح، وإعطاء مصـداقية للمؤسسـات   . ٥

  المالية االسالمية.
اجبـات االئتمانيـة فـي المعـامالت     اإللتزام باألساسيات العامة للحوكمة، وانضباط الو. ٦

  المصرفية اإلسالمية، وإعمال القيمة المضافة المتعلقة بالجانب الشرعي للحوكمة.
  

                                                            
2- KhuramShahzadBukhari Hayat M. AwanFaareha Ahmed, (2013),"An evaluation of 
corporate governance practices of Islamic banks versus Islamic bank windows of 

416 -, Vol. 36 Iss 4 pp. 400 Management Research Reviewconventional banks",  
1-HichemHamza, (2013),"Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and 

International Journal of Islamic and Middle Eastern supervision model", 
237 -, Vol. 6 Iss 3 pp. 226 Finance and Management  
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  )١(: تتمثل في مبادئ الحوكمة في المنهج االسالمي:  ٢/١/٤

أغلبية وهو يقابل المعاملة المتكافئة للمساهمين في المصارف التقليدية سواء كانوا  العدل : .١
وهذا المبدأ يضمن ألصحاب المصالح حقوقهم وضمان تحقيق   .أجانب أو محليينأقلية  أو

لذلك فإن مبدأ العدل يعكس دعم االتجاه للتطور واإلبداع والعمل المشـترك  .  الرضا لهم
 والتحسين المستمر.

مبدأ مكمل لمبدأ العدل فال عدل في قرار من غيـر التشـاور مـع أصـحاب      الشوري : .٢
جميع األطراف ذات التأثير على المنظمات بصـفة عامـة وعلـى     المصالح،  وأخذ رأي

المصرف بصفة خاصة والشورى مبدأ يساعد على احداث جو من التعاون والتفاهم يساعد 
في حل كل المشكالت بطرق ودية ويعمل على إرضاء كل األطراف حيال مشاركتهم في 

 اتخاذ القرارات.  

لمبرم بـين المنظمـات وأصـحاب المصـالح      تتمثل في العقد االجتماعي ا المسـئولية :  .٣
والمسئولية محددة بمراقبة اهللا في األفعال واألعمال فالكل راع وكـل راع مسـئول عـن    
رعيته، وأن المسئولية في المنهج اإلسالمي مسئولية مزدوجة بـين المنظمـة وأصـحاب    

 المصالح وبين المنظمة والخالق سبحانه.  

عن التزاماته وربط مدي الوفاء بها بنظام للجزاء ضرورة محاسبة كل مسئول  المساءلة: .٤
 في صورة إثابة المجد وتقويم المقصر من خالل ضبط األنظمة الداخلية.

بمعنى الصدق واألمانة والدقة والشمول للمعلومات التي تقدم عن اعمال المنشأة  الشفافية: .٥
التي لهم فيهـا  و  هالألطراف الذين ال تمكنهم  ظروفهم من االشراف المباشر على اعمال

مصالح، للتعرف على مدى أمانة وكفاءة اإلدارة فـي إدارة امـوالهم والمحافظـة علـى     
 حقوقهم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة في عالقتهم بالمنشأة.

  ) ٢(االتي :  في مجلس الخدمات المالية اإلسالميةعن  الصادرةمبادئ الحوكمة  وقد تمثلت   

ذات العالقة مثل مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنميـة ومقـررات    اعتماد المبادئ. ١
لجنة بازل لإلشراف المصرفي وتعاليم وتوجيهات السلطات االشرافية في نطاق مبـادئ  

 الشريعة اإلسالمية.

                                                            
دولي   ). "دور الحوآمة في إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية "،    ٢٠١٣سليمان ناصر، ربيعة بن زید.( ١ ؤتمر ال الم

ول: دور الحو امن ح اديات  الث ات واالقتص ل اداء المؤسس ي تفعي ة ف ة  آم ادیة والتجاری وم االقتص ة العل ، آلي
  .١٩-١٨الجزائر،  ص  –وعلوم التيسير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 

  . ٢٦ - ٦ص،  ،ص مرجع سبق ذآرهمجلس الخدمات المالية االسالمية،   -٢
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التي تبين مدى التزام مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية  تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير. ٢
 محاسبية، والتي تسري على قطاع الخدمات المالية اإلسالمية.  بالمعايير ال

أن تتحمل مؤسسات الخدمات المالية واإلسالمية المسئولية االئتمانيـة تجـاه أصـحاب    . ٣
حسابات االستثمار مع اإلفصاح والشفافية عن المعلومات، وأن يتم ذلك من خالل لجنـة  

 ضوابط اإلدارة.  

بمراقبة احتياطي معـدل األربـاح واحتيـاطي المخـاطر     تتكلف لجنة ضوابط اإلدارة . ٤
 كيفية استخدامه.  بوالتوصية لمجلس اإلدارة 

أن يحصل المراجعون والمراقبون الشرعيون على التدريب الالزم والمناسـب لتحسـين   . ٥
ـ مهاراتهم من حيث مراجعة مدى االلتزام بالشريعة، بحيث  تم االسـتفادة مـن األراء   ت

 تطوير الخدمات المالية اإلسالمية وتحسينهاالشرعية المتنوعة ل

يجب أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية على الشـفافية عنـد تطبيـق أحكـام     . ٦
الشريعة اإلسالمية، ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة في المؤسسـة ويجـب علـى    

 بب عدم االلتزام. المنشأة االلتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية، أو اإلفصاح عن س

يجب على المنشآت المالية اإلسالمية توفير المعلومات ألصحاب حسابات االستثمار حـول  . ٧
أسس توزيع األرباح قبل فتح حساب االستثمار وخاصة  نسبة المشاركة فـي األربـاح   

  والخسائر.
  االختالف بين الحوكمة التقليدية والحوكمة االسالمية: أوجه االتفاق و ٢/١/٥

أوجه االتفاق بين مبادئ الحوكمة في المؤسسـات الماليـة التقليديـة     ٢/١/٥/١

  )١(:في تمثلتو:  واإلسالمية
الحوكمة في المؤسسات المالية عموما سواء كانت تقليدية، أو إسالمية غالبا ما يركـز فيهـا    .١

 االقتصادية كالشركات وغيرها، وذلك إلحـداث  المنشأت على الجوانب االئتمانية عن سائر 
التوازن في المصالح بين االطراف ذات العالقة بأنشطة تلك المؤسسات، وإن كان التفـاوت  
يبدو واضحاَ بين التقليدية واالسالمية في توسيع مظلة الحوكمة في هذه األخيرة، لتشمل أكبر 

 قدر ممكن من مصالح األطراف المختلفة.

مة أساسية التختلـف فيهـا   الحوكمة في المؤسسات المالية عموما تفترض وجود مبادئ عا .٢
تقنية واإلدارية والمهنية، حيـث  التقليدية عن اإلسالمية، وذلك عندما يتعلق االمر بالجوانب ال

                                                            
  ١٨-١٥ ،صص ، مرجع سبق ذآرهسليمان ناصر & ربيعة ابوزید ،  -١
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تنبثق عن اعتبارات علمية ، وبالتالي يصعب وصفها بالتقليديـة أو   هذه الجوانب غالبا ما إن
 كرية .االسالمية، نظرا لحيادتها وعدم قابليتها للتأثر باالنتماءات الف

تحتل الرقابة في جانبيها المالي واإلداري باإلضافة الى جانبها التقني مكانا بارزا في أدبيات  .٣
الحوكمة في المؤسسات المالية سواء كانت حوكمة تقليدية أو إسالمية، ، وأن الجهود التـي  

اليـة  تبذل لتطوير الرقابة في تلك الجوانب في الغالب ال يظهر فيها فرق بين المؤسسات الم
التقليدية واالسالمية، العتمادها بالدرجة االولى على التجربة والخبرة الفنية التـي تكتسـبها   
المؤسسات المالية عبر التاريخ من التطبيق للمبادئ القانونية واالدارية، والتي يتم من خاللها 

مـن  رصد االخطاء والثغرات، ومحاولة تجنبها وتالفيها من خالل رسم الخطط واآلليات، و
خالل التعديل المستمر في اللوائح واألنظمة، وصوالَ الى بيئة قانونية وادارية قـادرة علـى   
تصحيح مسار تلك المؤسسات عبر االستفادة من التجارب الذاتية أو اإلقليمية، وهـذا يولـد   
بدوره أعرافاَ قانونية وإدارية ومهنية وفنية يتم االحتكام اليهـا عنـدما ال تـتمكن اللـوائح     

نظمة القانونية من ايجاد الحلول المناسبة لإلشكاالت والتحديات التي تفرضـها طبيعـة   واأل
 . العمل

تحتل الشفافية والنزاهة واإلفصاح مكانها البارز ايضا في أدبيات حوكمة المؤسسات الماليـة   .٤
بمثابة غايـات للحوكمـة    ماافية واإلفصاح هفبقسميها التقليدي واالسالمي، ألن النزاهة والش

 لرشيدة ووسائل لتحقيقها في نفس الوقت، نظراَ الن الحوكمة ليست غاية بحد ذاتهـا وإنمـا  ا
وسيلة لرفع االداء للمؤسسة المالية وإلحداث التوازن المطلوب بين مصالح االطـراف   هي

 المشتركة في عمليات تلك المؤسسة وأنشطتها.

المرجوة والمتوخاة  رةالية هو الثمتفعيل االداء المالي واإلداري والفني والمهني للمؤسسة الم .٥
لمبادئ الحوكمة وآلياتها ووسائلها، ألن هذا التفعيل ينعكس على سـمعة المؤسسـة الماليـة    

وهذا االمـر ال تختلـف فيـه المؤسسـات      .ويكون قادرا على استقطاب مدخرات الجمهور
ة التي تمكنها من التقليدية عن نظيراتها االسالمية، حيث تتفق في قصدها الى استدراج السيول

القيام بأنشطتها التمويلية واالئتمانية، وترفع مستوى أدائها في المجاالت المختلفة التي تتجـه  
 اليها هذه األنشطة .

أوجه االختالف بين الحوكمـة فـي المؤسسـات الماليـة االسـالمية       ٢/١/٥/٢

  )١(تتمثل في: و: والتقليدية

                                                            
  .٢٢-١٨ ص،ص  ، مرجع سبق ذآرهسليمان ناصر & ربيعة ابوزید  -١
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الموجهة للحوكمة والضابطة لمسارها،اذ أن التوسع  اختالفات في المنطلقات الفكرية والفلسفية .١
االئتماني والتمويلي واالقراضي وتعظيم العوائد هو الموجه االكبر للحوكمة في المؤسسـات  

ها العقائديـة والفكريـة والفقهيـة    اتالتقليدية، بينما تحتل المنظومة القيمية االسالمية بامتـداد 
ه الحوكمة في المؤسسات المالية االسالمية وضـبط  والسلوكية المكان االبرز واالهم في توجي

مسارها وتحديد الياتها وأفكارها؛ ألن الحوكمة فـي هـذه االخيـرة منبثقـة عـن الـرؤى       
والتصورات االسالمية في المجاالت االقتصادية، حيث أن هذه الحوكمة هـي نتـاج للفكـر    

 كي.االقتصادي االسالمي الذي هو اقتصاد عقائدي وفكري وأخالقي وسلو

الحوكمة في المؤسسات المالية االسالمية ذات مفهوم أعم وأشمل من نظيرتها في المؤسسات  .٢
المالية التقليدية، نظراَ ألن الحوكمة االسالمية تعتمد باإلضافة الى المعـايير الماليـة  علـى    
معايير أخرى اجتماعية وشرعية باعتبارها مؤسسات مالية ذات رسالة توجهها بأنها في خدمة 

قريباَ  بينما ال يوجد مثل هذا الشمول وال لمجتمع، دون أن يعني ذلك إغفال المعايير المهنية،ا
نظر إال لتعظـيم العوائـد   ت منه في المؤسسات المالية التقليدية، نظرا ألن تلك المؤسسات ال

فعلـت ذلـك فـي     إنع، وتقدر دورها الذي ينبغي أن تقوم به في خدمة المجتم الربحية، وال
ألحيان، فان ذلك غالبا ما يكون من قبيل الدعاية واإلعالن لتحقيـق أهـداف ماليـة    بعض ا

 وربحية محضة.

تجمع الحوكمة في المؤسسات المالية االسالمية بين معايير الحوكمة التقليدية فـي الجوانـب    .٣
فصاح، وبين المعايير الشرعية مـن  المالية واإلدارية وتحقيق قدر من الشفافية والنزاهة واال

لـذلك تواجـه هـذه     . يث توافق أنشطة المؤسسة المالية االسالمية مع االحكام الشـرعية ح
على مبادئ الحوكمة التقليدية المفروضـة مـن    االول المؤسسات نظام حوكمة ثنائي، يرتكز

النظـام   طرف المساهمين والزبائن غير المسلمين والهيئات الدولية لتنظيم المؤسسات المالية،
االسالمية المفروضة من طـرف المسـاهمين والزبـائن     ى مبادئ الحوكمةعل الثاني يرتكز

المسلمين باإلضافة الى الهيئات الرقابية الشرعية، مما ينتج عنه وجود مجلسين مختلفين همـا  
مجلس االدارة بهدف مراقبة الجانب االداري، وهيئة الرقابة الشرعية. حيث يهدف ذلك الـى  

، ويعرض الباحث فـى المبحـث التـالى    الشريعة اإلسالميةمراقبة مدى توافق العمليات مع 
طبيعة العمليات فى البنوك االسالمية لتوضيح مدى أهمية تطبيق الحوكمة االسالمية فى هـذه  

 .البنوك 
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  تمهيد :

البنوك اإلسالمية من خالل تنـاول  يهدف هذا المبحث الى تناول إطار تعريفي للعمليات في      
طبيعة نشاط تلك البنوك، وبيان دور الهيئات الرقابية في ذلك؛ ومن أهمها هيئة الرقابة والحسبة 
في إدارة العمليات المصرفية، ثم بيان الفروقات الشرعية بين البنوك التقليدية واإلسالمية التـي  

  ل الباحث في هذا المبحث النقاط التالية  ولذا يتناوتستوجب تحسين وظيفة المراجع الداخلي، 

  طبيعة نشاط البنوك اإلسالمية   .١
 دور الهيئات الشرعية في إدارة العمليات المصرفية   .٢

 بين البنوك التجارية (التقليدية) واالسالمية    أوجه االختالف .٣

  -بالتفصيل فيما يلى :ويتم تناول كل نقطة من هذه النقاط 

  سالميةطبيعة نشاط البنوك اإل ٢/٢/١

  مفهوم ونشأة البنك االسالمي : ٢/٢/١/١

ات القـرن  العشـرين، حيـث    يبدأ التفكير المنهجي إلنشاء البنوك اإلسالمية منذ أربعين        
بإنشـاء   ١٩٥٠أنشئت في ماليزيا صناديق االدخار بدون فوائد، وأخذت باكستان الفكرة في عام 

ئد، ثم معاودة إقراضها إلى صغار المـزارعين  أول مؤسسة تقبل الودائع من الموسرين بدون عا
وعلى ذلك النمط نشأ في الريف المصري ( بنوك ادخار محلية ) تعمل وفق مقتضيات  .بال فائدة

بنك ناصر االجتماعي، والذي يعتبر  انشاءالشريعة اإلسالمية وبال فوائد على الودائع، إلى أن تم 
صر يمارس نشاط البنوك اإلسالمية في التعامل بدون م من الناحية القانونية والفنية أول بنك في

اإلسالمي  الذي تأسـس فـي عـام    فوائد، وكان أشهر البنوك اإلسالمية في مصر بنك فيصل 
١(١٩٧٧(  

ويعرف االقتصاديون اإلسالميون البنك اإلسالمي بأنه " مؤسسة مالية مصرفية اهليـة، أو        
دى األشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، األموال ل ئضاوحكومية، تعمل على تجميع ف

                                                            
) " البنوك االسالمية : دراسة مقارنة للنظم في دولة الكویت ودول ٢٠٠٦د. وفاء جالل البدري محمدین ،(  -١

  .١٨-١٣ص  ص، مصر ، العدد األول ،  " مجلة الحقوق للبحوث القانونية االقتصاديةأخري 
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وتقوم بتوجيهها في استثمارات إنمائية لصالح الفرد والجماعة، وذلك طبقـاَ ألحكـام الشـريعة    
  )١(اإلسالمية ومقاصدها األساسية " 

حيث أن البنوك اإلسالمية تعمل بنفس المهام الرئيسية التي تقوم بها البنوك التقليدية مـع فـارق   
وهو أن البنوك اإلسالمية تمارس أعمالها المصرفية وفقاَ ألحكام الشريعة اإلسالمية وعـدم   مهم،

استخدام  الفائدة أو الربا في الودائع والقروض والخدمات التي تقدمها، ومن أنشتطها المشاركات 
والمضاربات التي تضمن مشاركة العمالء في البنك اإلسالمي فـي تحقيـق الـربح أو تحمـل     

  )٢(ة.الخسار

  اإلسالمي لبنكخصائص ا ٢/٢/١/٢

اإلسالمي أحد المؤسسات المالية اإلسالمية ، فهو جزء من النظام  ) المصرف البنك ( يعتبر
وتأسيساً على ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بينه، وبـين   .المالي واالقتصادي اإلسالمي

هو نظام نشأ ليعمل ويتفاعل مع بيئـة  النظم اإلسالمية الفرعية ومع النظام اإلسالمي الشامل،  ف
إسالمية، وأن عدم تحقيق ذلك ينجم عنه صعوبات ومعوقات ومشكالت عديدة وهذا هو الواقـع  

  ٣ -: تتمثل فيخصائص البنوك االسالمية أن  ، ويؤيد الباحثالمعاصر

  عدم استخدام الفائدة للمشروعات النافعة .  -١
  م االسالمي.العمل على تعبئة االدخار المجمد في العال -٢
  توجيه الجهود نحو االستثمار الحالل . -٣
  ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية . -٤
  تيسير وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول االسالمية . -٥
احياء نظام الزكاة من خالل اقامة صندوق خاص بجمع الزكاة حيث تتولى المصـارف   -٦

 ادارته وايصالها الى مستحقيها .

اهمة في استقرار وثبات القيمة الشرائية للنقود والمساهمة في الحـد مـن ظـاهرة    المس -٧
نظام اقتصادي اسـالمي  ظل التضخم وخاصة في ظل نظام مصرفي اسالمي يعمل في 

 .متكامل
  

                                                            
ن ق-١ عل ب ائض ،( د. مش ن ع اس ب ة "   ٢٠١٢ي ة مقارن المي  : دراس ك االس دي والبن ك التقلي ز ) " البن ة  مرآ مجل

 .٤٨١) ، ص ٢٧العلوم ، جامعة القاهرة ، المجلد الثامن ، العدد (دار ، البحوث والدراسات االسالمية 

 .٤٨١، ص  مرجع سبق ذآرهد. مشعل بن قياس ،  -٢
  . ٥٩، صآرهمرجع سبق ذابتهاج اسماعيل یعقوب ، - ٣
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  :األنشطة التي يقوم بها البنك االسالمي  ٢/٢/١/٣

بمجموعة متكاملـة  حتى يحقق المصرف اإلسالمي ما يصبو إليه من مقاصد ، فإنه يقوم 
  )١(مجاالت أساسية على النحو التالي:  ةمن األنشطة يمكن إيجازها في ثالث

  وتتمثل في مجموعة الخدمات اآلتية:   مجموعة أنشطة الخدمات المصرفية: -١
  خدمات مصرفية عامة.   
  خدمات تقديم االستشارات االستثمارية والمالية الشرعية وغيرها.   

ن وتوظيفها وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسـالمية وفقـاً   قبول األموال من المستثمري 
ألدوات تجميع األموال المختلفة ومن أهمها الحسابات االستثمارية، وحسابات التـوفير  

 االستثماري ، وصكوك المضاربة المختلفة .   

ويحصل المصرف اإلسالمي مقابل تقديم الخدمات المصرفية واالستثمارية على أجر،  
ة أو مكافأة أو أتعاب بعد استرداد المصروفات الفعلية التي أنفقت من أجل تأدية أو عمول

  تلك الخدمات ولقد أجاز فقهاء المسلمين ذلك.  

  ومن أهمها ما يلى :   مجموعة أنشطة االستثمار والتمويل : -٢

تمويل المشروعات االستثمارية المختلفة التي يقوم بها المصـرف بذاتـه، (االسـتثمار     
  .  المباشر)

تمويل المشروعات االقتصادية وفقاً لنظم المضاربة والمشاركة والمسـاهمة والمرابحـة    
  االستصناع، والسلم واإلجارة وغيرها من صيغ االستثمار اإلسالمي.

تمويل المشروعات واألعمـال المختلفـة فـي ضـوء خطـة الخـدمات االجتماعيـة         
 واالقتصادية.   

  :   -اهما ما يليومن : لدينية مجموعة انشطة الخدمات االجتماعية وا-٣

  ء فريضة الزكاة  .إحيا - أ
  ء نظام صندوق القرض الحسن .إحيا - ب
  مساعدة المشاريع ذات النفع العام . - ت
 مساعدة مشاريع المحافظة على البيئة . - ث

  
                                                            

ر والتطبيق     ) " ٢٠٠٣د. حسين حسين شحاتة،(   ١- ين الفك ة نصر،     المصارف االسالمية ب وى، مدین ة التق " ، مكتب
  .١٥-٩ صالقاهرة، مصر،  ص 
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 اإلسالمية القيام بها البنوكأنشطة محرمة ومحظور على  ٢/٢/١/٤
ارف اإلسالمية القيام بها على سبيل من أهم األنشطة والمعامالت التي يحظر على المص

 )١(المثال ما يلى : 

١-  تعتبر فوائد البنوك وفوائد القروض وفوائد تجديد حيث تجنب التعامل بالربا أخذاً وعطاء
  وجدولة الديون، من نماذج الربا المعاصرة التي يجب تجنبها.   

هات وااللتزام بوصية تجنب التعامل في المجاالت التي فيها شبهة الربا، أي تجنب المشتب -٢
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " دع ما يريبك إلى ما ال يريبك " .

تجنب التعامل في الخبائث حتى ولو كان العقد سليماً من الناحية الفقهية ، ومهما كانـت   -٣
 الربحية ، فال يستوى الخبيث والطيب  ولو أعجبك كثرة الخبيث .  

قود إلى المفاسد بكافة صـورها : ( مفاسـد عقديـة،    تجنب التعامل في المجاالت التي ت -٤
مفاسد خلقية، مفاسد اجتماعية، مفاسد اقتصادية ، مفاسد سياسية ) ، التزامـاً بالقاعـدة   

 المفاسد مقدم على جلب المصالح .  ء الشرعية در

فحماية البيئـة  ، تجنب التعامل في المجاالت التي تؤدى إلى التلوث البيئي بصورة عامة  -٥
 سيات المجتمع اإلسالمي ومن مقاصد الشريعة اإلسالمية .   من أسا

 

  ٢صيغ االستثمار في المصارف االسالمية: ٢/٢/١/٥

  تعني استثمار االموال التي ال يستطيع اصحابها استثمارها ولها عدة اشكال  المضاربة: -١
 الخاصة : المال والعمل مقدمات من شخص واحد . - أ

 ل والعمل .المشتركة: يتعدد فيها اصحاب االموا - ب

وع محـدد مـن االسـتثمار او    المطلقة : ال يقيد فيها صاحب المال المضارب بن - ت
 .التجارة

خدام االموال بنشاط معـين  المقيدة: يلزم فيها صاحب راس المال المضارب باست - ث
  .من قبله

                                                            
  .١٥-١٢ ص، ، صالمرجع السابق  -١
  

  .٦٢ابتهاج اسماعيل یعقوب ، مرجع سبق ذآره ،ص  ٢-
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في حالة المضاربة يـتم  أنه هي صورة قريبة من المضاربة الفرق االساسي  المشاركة: -٢
لمال من قبل صاحب المال وحده، اما في حالة المشاركة فـان راس المـال   تقديم راس ا

يقدم من الطرفين ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين االطراف المختلفة وله عدة 
   -:منهااشكال 

المتناقصة: تقوم بين طرفين احدهما المصرف او أي طرف اخر يكون فيها الحق  - أ
ية المشروع المشترك بينهما علـى ان ال  للشريك ان يحل محل المصرف في ملك

يتم دفع نصيب الطرف االخر من االرباح المتحققة كجزء من استرداد قيمة حصة 
 المصرف .

لثابتة : يقوم المصرف بتمويل جزء من راس المال لمشروع معين يجعله شريكا ا - ب
في ادارته، وفي الربح حسب النسب المتفق عليها، وتبقى حصـة الشـريك مـن    

 االنتهاء من مدة المشروع  حتىء الشركا

: وهو بيع شيء يقبض ثمنه ماال وتأجيل تسليمه الى فترة بيع السلم او بيع السلف -٣
قادمة، فصاحب راس المال يحتاج ان يشتري السلعة وصاحب السلعة يحتاج الى ثمنها 
 مقدما، وبهذا نجد ان المصرف او أي تاجر يمكن له ان يقرض المال للمنتجين ويسـدد 

بيع سلم يسمح للمصـرف او   نقول ان القرض بالمال النقدي ولكن بمنتجات، مما يجعلنا
التاجر بربح مشروع ويقوم المصرف بتصريف المنتجات او البضائع التـي يحصـل   
عليها، وبالتالي يصبح المصرف االسالمي ليس مجرد مشروع تسليم االموال بفائدة لكي 

حصل على االمـوال ليتـاجر ويضـارب    يوزعها ولكن يكون له طابع خاص حيث ي
  ويساهم بها .

عمليات ، ويمكن للمصارف االسالمية الدخول في ة: ومعناه طلب الصنعاالستصناع -٤
، وهو عقد يتم بموجبه تقدم العميل للمصرف بغرض تصنيع سـلعة غيـر   االستصناع

ق مـع  جاهزة حاليا بمواصفات معينة، حيث يقوم المصرف بتلبية رغبة العميل باالتفا
  . صاحب الصنعة لعمل السلعة المطلوبة من قبل العميل

: تنبع هذه المعاملة من المسؤولية االجتماعية للمصرف بمد يد العـون  القرض الحسن -٦
  المصرف ام ال . با"للمجتمع بمنح أي فرد قرضا حسن بدون فائدة سواء كان زبو
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  دور الهيئات الشرعية في إدارة العمليات المصرفية  ٢/٢/٢

  )١( -االسالمية : وكالرقابة الشرعية والحسبة في البنهيئة مفهوم وطبيعة  ٢/٢/٢/١

الرقابة الشرعية متابعة وفحص وتحليل كافة األعمال والتصـرفات والسـلوكيات   يقصد ب       
التي يقوم بها األفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيره، للتأكد من أنها تتم وفقا ألحكـام  

شريعة اإلسالمية، وذلك باستخدام الوسائل واألساليب المالئمـة والمشـروعة، وبيـان    وقواعد ال
المخالفات واألخطاء، وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة المالحظـات  

  والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير إلى األفضل".

شارة، فقرارات هيئـة الرقابـة الشـرعية    مفهوم كلمة الرقابة عن مفهوم االست يختلف و       
ألمور أو المسائل الشرعية المتعلقة بالمصرف. وفي هذا الصدد، فهي لملزمة، خصوصا بالنسبة 

ال تمارس دور استشاري فحسب، بل إن الرقابة تتضمن اإلرشاد واإلشراف والرقابة مـن أول  
رف من حين إلى أخرى ألن اإلنشاء أو تطور المنتجات إلى يوم إصدارها ومراجعة عمل المص

األصل في الرقابة الشرعية في البنوك  اإلسالمية هو الرقابة على كل أعمـال البنـك، ال فـي    
تطوير المنتجات المصرفية أو متابعة تنفيذها فحسب، بل تكون كافة أعمال وجوانب المصـرف  

  رف اإلسالمية.  مطابقة للشريعة اإلسالمية وإنجاز هذا الهدف هو من األسس المهمة في المصا

عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الرقابـة الشـرعية   هذا وقد       
بأنها: "جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعامالت، ويجوز أن يكون أحد األعضاء 

مية وله إلمام من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية اإلسال
بفقه المعامالت، ويعهد لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكـد  

  )٢(من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة."

ر عـن حكـم اهللا   وحقيقة األمر أن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بدور اإلفتاء وهو اإلخبـا 
والحسبة والشهادة والتوثيق والتحكيم خصوصاَ عند تقـديمها التقريـر السـنوي أمـام اإلدارة     

ذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أن دور الرقابة  ، كما والمساهمين
ـ   ق للهيئـة  الشرعية هو فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة االسالمية في أنشطتها، وأنـه يح

االطالع الكامل وبدون قيود على جميع السجالت والمعامالت والمعلومات من جميع المصـادر  
                                                            

ال المصارف االسالمية     ) " دور ا ٢٠٠٩د. محمد أآرم جالل الدین (   -١ ة  لرقابة الشرعية في ضبط أعم " منظم
 ١٠-٢، الشارقة ، االمارات ، ص  عة عشرسالمؤتمر االسالمي ، الدورة التا

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية ، - ٢
 .٧ص  ) الضبط،١الول معيار رقم () ،البند ا٢٠٠٤،( المالية االسالمية
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بـل  لرقيب الشرعي وممارسة االجتهاد العملي ال النظري  ليس ذلك فحسـب  يجب على اولهذا 
  )  ١(الواقع القانوني واالقتصادي إلى جوار الخبرة الفقهية.يجب ان يكون ملما" ب

  هيئات الرقابة فى البنوك االسالمية  مهام ٢/٢/٢/٢

الحوكمة في المؤسسة الماليـة  مبادئ من  تقوم هيئة الرقابة الشرعية بتطبيق الجزء االكبر         
لذلك فإن هيئة الرقابـة   .االسالمية نظرا النعكاس الجوانب الشرعية على الجوانب االدارية والمالية

 فهـي قوم عليها مفهوم حوكمة المؤسسات المالية االسالمية، الشرعية تعتبر الدعامة االساسية التي ي
، باإلضافة الى وجود وهيكل الحوكمة االسالمية هيكل الحوكمة المالية التقليدية تمثل أهم فارق بين 

وحدة مراجعة للتأكد من أن العمليات المختلفة متفقة مع االحكام الشرعية واألهـداف المرسـومة،   
  ي تتعلق بمدى تقيد العمليات بالشريعة ستؤثر في كل اصحاب المصالح .وبذلك فان القرارات الت

  : )٢( تختص هيئة الرقابة الشرعية والحسبة في البنوك االسالمية بالمهام التاليةو

وهي تمثل طبيعة الرقابة الشرعية ، حيث يدخل ضـمن عمليـة     القيام بمهمة اإلفتاء: -١
والرد علـى التسـاؤالت، وإذا تعلقـت أمـور     اإلفتاء قيام الهيئة بوضع منهجية لإلفتاء 

 هناك محاذير أخرى ولم يسأل عنها المستفتي يحسن بيانها.كانت أو ساءلة بالم

حيث يحتاج األمر الى تقرير مراقبة داخلي عـن   متابعة تنفيذ فتاوى وتوصيات الهيئة: -٢
 مدى تنفيذ هذه الفتاوى.

ي العمل وهو مـا يعـرف بالرقابـة    أي قبل البدء ف مراقبة األعمال المزمع القيام بها: -٣
السابقة وأثناء العمل وهو ما يعرف بالرقابة المتزامنة وبعد انتهاء العمل وهو ما يعرف 

 بالرقابة الالحقة.

لمراجعة المستندات والنماذج واإلجـراءات الالزمـة للمراجعـة     وضع الخطة الالزمة -٤
كافـة األنشـطة بنسـبة    والتنفيذ بشكل يتالءم مع المتطلبات الشرعية، وبحيث يشـمل  

١٠٠.% 

تجتمع هيئات الرقابة الشرعية بكامل أعضائها بشكل أسبوعي، أو كل ثالثة  االجتماعات: -٥
أشهر، أو كل ستة أشهر. وال يجب أن تحدد مدة االجتماع، فبعض المسائل قـد تأخـذ   

 ساعات طويلة من النقاش. كما يمكنها عقد اجتماعات استثنائية.

                                                            
 .٨ص ،مرجع سبق ذآرههيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية ، -٢

المؤتمر العالمي ) " الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف االسالمية "   ٢٠٠٥د. محمد أمين علي القطان ،( -٢
 .٢٦-٢٠، جامعة أم القرى ، ص ص  الثالث لالقتصاد االسالمي
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تعتبر عمليات المراجعة من أهم ما تقوم به هيئـات الرقابـة    عة:القيام بعمليات المراج -٦
الشرعية في المصارف اإلسالمية، وتعرف بعمليات الرقابـة الالحقـة، وهـي تشـمل     
مراجعة كل األعمال والعمليات والعقود والملفات والنظم واللوائح والتعليمات. كما تشمل 

جعة الفتاوى السابقة. وتهدف عمليـة  تدقيق الميزانية ومراجعة الحسابات الختامية ومرا
 المراجعة ألعمال المصرف ومعامالته وسائر أنشطته التحقق من أمرين:

أن ما قامت إدارة المصرف بتنفيذه من أعمال لم يسبق عرضها على الرقابة الشرعية  •
  يوافق أحكام الشريعة اإلسالمية.

ئة قد تم تنفيذها وفقاً أن ما قامت به إدارة المصرف من أعمال سبق عرضها على الهي •
 ألحكام الشريعة اإلسالمية.

تقوم الرقابة الشـرعية فـي المصـارف     رفع واستقبال التقارير الدورية ثم مناقشتها: -٧
اإلسالمية بإصدار تقارير عن العمليات التي قامت بها، حيث تحتوي هذه التقارير علـى  

تلـك المكاسـب أو   العمل الذي راجعته بدرجة كافية من اإلفصاح، وأن تفصـح عـن   
المصارف التي تحققت أو صرفت للبنك أو المؤسسة من مصادر أو بطـرق تحرمهـا   
الشريعة اإلسالمية، سواء حدث ذلك من اجتهادات خاطئة أو أخطاء عرضية أو نتيجـة  

  لظروف خارجة عن إرادة إدارة المصرف أو المؤسسة.
لفائض الذي يحققـه البنـك   بالنسبة لصافي ا وذلك حديد مقادير الزكاة وتوجيه صرفهات -٨

 اإلسالمي

 إعداد خطط تثقيفية (ندوات ومؤتمرات ودورات وبرامج) للعاملين والعمالء. -٩

 الزيارات الميدانية على المستوى الداخلي والخارجي. -١٠

 تحديد نسبة المعامالت الشرعية في المؤسسة. -١١

 إلغاء أو وقف أي نشاط للبنك في حالة االعتقاد بمخالفته للشريعة. -١٢

 اون مع الجهات المماثلة.التع -١٣

 التعاون مع الرقابة الداخلية. -١٤

 إيجاد البدائل للعمليات الممنوعة شرعاً. -١٥

 تقديم المبادرات المستمدة من مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. -١٦

 عمل الئحة للرقابة الشرعية ومعاونيها. -١٧

 محاسبة من يتعمد اإلخالل أو اإلهمال أو المخالفة. -١٨

 العمومية للمساهمين. المشاركة في الجمعية -١٩

 المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة البنك. -٢٠
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 المشاركة في وضع النظام األساسي للبنك االسالمي. -٢١

يمكن القول بأن هيئة الرقابة الشرعية والحسـبة  تخـتص بمراجعـة    أنه  يرى الباحثو        
رف وأن تعمل علـى  األعمال المستجدة واإلجابة عن استفسارات العاملين والمتعاملين مع المص

إيجاد صيغ شرعية جديدة للمعامالت المخالفة لألحكام اإلسالمية، والتحقق من الحسابات الختامية 
والتأكد من نسب توزيع األرباح وحجز االحتياطيات والمخصصات وتقدير الزكاة المستحقة. أما 

  الرقابة الشرعية فمهمتها هي متابعة التنفيذ.

  )١(وتتمثل فى:-:)التقليديةالتجارية (البنوك االسالمية و بين أوجه االختالف  ٢/٢/٣

:  حيث تختلف أنظمة قبول الودائع بالبنوك االسـالمية عنهـا بـالبنوك     قبول الودائع -١
التقليدية من حيث أن طبيعة الوديعة ألجل بين المودعين في البنك التقليدي تتعلق بعالقة 

الوديعة بنسبة مئوية محددة سـلفا مـن   مدين)، حيث يتحدد عائد  -القرض بفائدة (دائن
أصل الوديعة طبقا ألسعار الفائدة، أما في البنوك اإلسالمية فان العالقة بين المـودعين  
والبنك تقوم على أساس عقد المضاربة الشرعية القائم على المشاركة بالربح والخسارة، 

  وتتحدد األرباح كنسبة مئوية من الناتج الفعلي الستثمار األموال.

حيث تختلف أساليب تمويل العمالء بين البنوك اإلسالمية والبنوك   العمليات التمويلية : -٢
التقليدية من حيث أن األسلوب الرئيسي الذي يستخدمه البنك التقليدي في تمويل العمالء 
هو القرض بفائدة سواء كان القرض آلجل طويل، أو متوسط، أو قصير، وسواء كـان  

، أما في البنوك اإلسالمية فيتم استخدام العديد من صـيغ   ا"تهالكي، أو اسا"إنتاجي ضا"قر
التمويل الشرعية التي تختلف باختالف نوع النشاط والعميل، فمنها التمويل عن طريـق  

التمويل بنظام البيع بالتقسيط، أو التمويل عن طريـق صـيغ    ، وصيغ البيوع (مرابحة)
صيغة التأجير التمويلي ، ولكل من هذه  المشاركة ( المضاربة )، أو التمويل عن طريق

للتطبيق يختلف من مشروع ألخر ومن عميل ألخر ، ويحصل كل مـن   الصيغ أسلوب
المصرف والعميل على حصته من األرباح حسب النسبة المئوية الشائعة المحددة بالعقـد  

 والمتفق عليها وطبقا لألرباح المتحققة فعليا في نهاية العملية.

حيث تختلف البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية من جهة تقديم   فية :الخدمات المصر -٣
الخدمات، إذ تعتمد البنوك اإلسالمية على إجراء عقد شرعي لكل خدمة مصرفية تقدمها،  

                                                            
اجي،(    -١ د البلت المية "    ٢٠١٢د. محم وك االس ي البن اطر ف اس المخ وذج لقي ات  ) ،" نم وم للمنتج ي الخرط ملتق

 . ٥-٤ص، السودان، ص  المالية االسالمية
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تركز على عقـد   ةالمستندي وتختلف تلك العقود من معاملة مالية ألخرى؛  فاالعتمادات
ان تحكمها عقود الكفالة، أما بيع وشراء العمـالت  الوكالة عند تطبيقها، وخطابات الضم

تحكمها عقود الصرف الى الغير، حيث يتبين أن كافة معامالت تقديم الخدمات يجب أن 
عقـود   توجـد فالتكون خاضعة ألحكام الشريعة اإلسالمية، أما في المصارف التقليدية 

 تحكم تقديم الخدمات فيها.

االستثمار من األنشطة المهمة فـي كـل مـن     حيث تعتبر صناديق صناديق االستثمار: -٤
البنوك  التقليدية واإلسالمية؛  لما يحصل عليه العميل من أرباح نتيجة استثمار أموالـه،  

بتوفير أربـاح   انمزكذلك إنشاء الصناديق الخاصة؛ فإن البنكين  اإلسالمي والتقليدي ملت
إلجـارة فـي المصـرف    فعقد المضاربة الشـرعية، أو ا  .للعميل حسب العقود المبرمة

  .أو العمولة في المصرف التقليدي اإلسالمي وعقد الوكالة،

مـا  فيوالبنـوك اإلسـالمية   التجارية البنوك  ويمكن تلخيص أهم أوجه االختالف بين          
  :)١(يلي.

قيام البنك اإلسالمي على أساس عقائدي، بينما تقوم البنوك التقليدية على أساس تجـاري   -١
بغض النظر عن مشروعية المشاريع الممولة  ومضاعفة الثروةفقط لربح هدفها تحقيق ا

، كما أن البنوك اإلسالمية تراعي المبادئ الشرعية في التمويل أما البنوك التقليدية فـال  
 .المادي مردودال، وإنما مدى ذلكيهما 

لى أسـاس  قيام البنوك اإلسالمية على أساس أخالقي، بينما البنوك التقليدية فإنها تقوم ع -٢
مبدأ الغاية تبرر الوسيلة؛ فما دامت غاية البنك هي تحقيق أكبر عائد مالي فمـن غيـر   

 المهم توافر نزاهة الوسائل سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة.

ممـا  حسنة بدون فوائد،  ا"قيام البنوك اإلسالمية على أساس اجتماعي حيث تقدم قروض -٣
تحقيـق   هـو  االساسالبنوك التقليدية فان  في ينمايؤدي إلى تحقيق التكافل بين الناس، ب

 ة .غاية اقتصادية أكثر منها اجتماعي

البنـك   التجارية يتمثل فى التـزام  الفارق الحقيقي والجوهري بين البنوك اإلسالمية و  -٤
لضوابط الشرعية، وكذلك فإن البنك اإلسالمي ال يضمن نسبة باالستثمار وفقا لاإلسالمي 

يقوم بضمان نسبة مئوية مـن   التجاري أس المال ، بينما المصرف معينة كعائد على ر
 . كعائد رأس المال

                                                            
" ( غير مبين  " دليل ارشادات المراجعة والرقابة في المصارف االسالمية)،  ٢٠٠٣د. حسين حسين شحاته، (  -١

  .١٤-١٢ص  صعة االزهر، القاهرة، مصر، جهة النشر)، جام
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تحقيق اقصى ربح ممكن حتى ولو علـى حسـاب    هوالبنوك التقليدية مادي بحت هدف  -٥
القيم واألخالق والعقيدة االسالمية ، والتي هي أساس عمليات البنك االسالمي فـي دعـم   

األصول الشرعية في المعامالت اكثر من هـدف تحقيـق   النواحي االجتماعية والتمسك ب
  الربح بأي كيفية

الرقابـة  دعم وتحسين أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ووتستلزم أوجه االختالف السابقة      
د مجلسـين  ، خاصة مـع وجـود   مخالفات عقائدية في المعامالت وجود ن عدم اضملالداخلية 

ئة الرقابة الشرعية ، والثاني مجلس ادارة وتصـريف أعمـال   لإلدارة أحدهما شرعي يتعلق بهي
تحسين عمـل   ، ولذلك سوف يخصص الباحث الفصل التالي لمناقشة متطلباتالبنك بصفة عامة
البنـوك   م االضافية ذات الطبيعة الخاصـة فـي  حتى يستطيع القيام بهذه المها المراجع الداخلي

  .الميةاالس
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  خالصة الفصل

   -:هذا الفصل عدة نقاط من أهمها ينتج الباحث من خالل ما تم عرضه فويست

) مستمدة من تجارب مجموعـة مـن   OECDقواعد منظمه التعاون االقتصادي والتنمية ( -١
الدول باإلضافة إلى إسهامات بعض المنظمات الدولية، وبالتالي فإن هـذه القواعـد ليسـت    

يجب أال تؤخذ وتطبق كما هي، بل ال بد من إدخال ملزمة لجميع الدول، كما أن هذه القواعد 
لهـا   خاصة الدول النامية والتـي  تطبق فيها يمع طبيعة البيئة التءم تعديالت عليها بما يتال

  ظروف وطبيعة خاصة بها .
 فقد الحديثة، الدراسات في من االهتمام الكافي القدر المصرفي الجهاز حوكمة مفهوم يلق لم -٢

 وعولمة المالية األسواق في السريعة للتطورات نتيجة البنوك  حوكمة ادئمب عن الحديث بدأ
  وحدوث االزمات المالية المتتالية. التكنولوجي، والتقدم المالية التدفقات

تحسـين  تهدف إلى  ٢٠٠٦أو المعدلة في  ١٩٩٩المبادئ الصادرة عن بازل سواء في عام  -٣
ه من حيث انطالقة كل مبدأ، باإلضافة الى تشابحيث يوجد الحوكمة بالمؤسسات المصرفية ،

ان التوصيات التي تم تحديثها قد جاءت بمبدأ جديد يتعلق بالمخاطر التشـغيلية، معتبـرا ان   
كافة االنهيارات واالفالسات التي تعرضت لها البنوك نتيجة سوء ادراة المخاطر التشـغيلية  

، لـذا أكـدت   القـوائم الماليـة )   بتقديرها لمستوى المخاطر(االختالس، التدليس، الغش في 
جيدا للهياكل االدارية في البنـك خاصـة   مجلس االدارة المبادئ المعدلة  على ضرورة فهم 

  الهيكل التشغيلي .
االخالقية والعقائدية التي يمكـن أن تكـون    بالمبادئ  االسالمية بشكل أساسي الحوكمة تهتم  -٤

وكمة مما ال يوجد مثلـه، أو قريبـا منـه فـي     صمام االمان في االمتثال الجيد لمقتضيات الح
 المؤسسات المالية التقليدية القائمة على ثقة القوانين الجامدة، والتي يكتسب المديرون والموظفون

وإخفاء جرائمهم المالية، مما يوفر قدرا  االلتفافالمهارات التراكمية العالية في القدرة على  فيها
المساءلة والمالحقة القضائية ويكون ذلك كله علـى حسـاب   كبيرا من الحماية القانونية وعدم 

  االطراف ذات العالقة بأنشطة المؤسسة المالية.  
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   مقدمة

في الشركات بصفة عامة  لـذا  اخلية تلعبه وظيفة المراجعة الد الحيوي الذى نظرا للدور       
ى ما تقدمه هذه الوظيفة من خدمات وتزايد حجم االعبـاء التـي تقـوم بهـا     تزايد االعتماد عل

ويعد هذا السبب الـرئيس وراء االهتمـام    . أداةً للرقابة الداخليةالمراجعة الداخلية  ، والتي تعد 
العمـل   باإلضافة إلى ضرورة   ة مستمرةهذه األداة الرقابية بصفوتحسين أداء طوير المستمر بت

نشاط تقييمي مستقل يتم داخـل الشـركة   فالمراجعة الداخلية  .على تدعيم كفاءتها وزيادة فعاليتها
يخـتص  فهي جزء من نظام الرقابة اإلدارية  .لفحص عملياتها، بقصد تقديم خدمات إلى اإلدارة

نشاط استشـاري  خر فأن المراجعة الداخلية  ، وبمعنى أ قياس وتقييم فعالية نظم الرقابة األخرىب
فهي تسـاعد الشـركة فـي     .موضوعي مستقل إلضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة يوتأكيد

تحقيق أهدافها من خالل إيجاد منهج منظم ودقيق لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخـاطر  
  والرقابة والتوجيه والحوكمة  

لمتزايدة لوظيفة المراجعة الداخلية ،خاصة في البنـوك االسـالمية   ونظرا لهذه االهمية ا        
وظيفـة المراجـع   والتي ألنشطتها وعملياتها طبيعة خاصة فقد تم تخصيص هذا الفصل لدراسة 

تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثـين   و  تحسينهاأو مقومات الداخلي في البنوك، مع بيان متطلبات 
  وفقاَ لما يلي : 

  .مفهوم وطبيعة وظيفة المراجع الداخلي في البنوك   :المبحث األول •
  في البنوك االسالمية . إطار مقترح لمبادئ الحوكمة االسالمية: المبحث الثاني •
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  تمهيد : 

مراجعة داخلية ذات جـودة   وجود ال يوجد أي خالف بين االكاديمين والمهنيين على أن       
زيادة كفـاءة  ،ف عالية في أي منشأة يساعد على تقليل االختبارات التي يجريها المراجع الخارجي

وموضوعية وظيفة المراجعة الداخلية وزيادة شمولية اختباراتها يؤدي إلى زيادة إمكانية اعتمـاد  
هوم وطبيعة وظيفـة المراجـع   تناول مفلهذا المبحث ولذا تم تخصيص  .المراجع الخارجي عليها

أهداف المراجعـة الداخليـة فـي     باإلضافة إلى  الداخلي بصفة عامة وفي البنوك بصفة خاصة
جباتـه  االبنوك اإلسالمية، وكذلك أهميتها، مع بيان صفات المراجع الداخلي ووظيفته وحقوقه وو

  -يتم تناول النقاط التالية : وبالتاليفي البنوك ، 

  المراجعة الداخلية.مفهوم وطبيعة -١ 

 أهداف المراجعة الداخلية في البنوك.-٢

 أهمية المراجعة الداخلية في البنوك.-٣

 وظيفة المراجع الداخلي بالبنوك.-٤

 حقوق وواجبات المراجع الداخلي في البنوك.-٥

  .تحسين عمل المراجع الداخلي مقومات -٦

  مفهوم وطبيعة المراجعة الداخلية: ٣/١/١

مفهوم المراجعة الداخلية خالل العقدين اآلخرين وليد الصدفة وإنما هـو  تطور  لم يكن 
صدور العديد من التقارير عن لجـان   نتاج مجموعة من العوامل مجتمعة معا، والتي من أهمها

تقرير اللجنة الوطنية عن التقارير المالية االحتيالية فـي الواليـات المتحـدة     مثل  مهنية دولية
" يجب على جميع الشركات المساهمة أن يكون لديها ، والذى أكد على أنه  ١٩٨٧األمريكية عام 

، قسم للمراجعة الداخلية يضم عددا كافيا من األشخاص المؤهلين وفقًا لحجم وطبيعـة الشـركة  
 في الواليات المتحـدة  Sarbanes‐Oxleyقانون   مثل  صدور بعض التشريعات القانونيةأيضا 
ر المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات، حيث زادت أهميـة دور  كد على دووالذى أ)١(٢٠٠٢

                                                            
1- The Sarbanes-Oxley Act 2002.  www.soxlaw.com1  
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علـى   Sarbanes‐Oxleyوظيفة المراجعة الداخلية مع المتطلبات الجديدة التي فرضها قانون  و
باالضافة  أوضح هذا القانون العديد من األمور المهمة المتعلقة بالمراجعة الداخليةحيث  الشركات

الجة إخفاقات المراجعة الداخلية، والتي كان لها تأثير كبيـر فـي   قواعد لمعإلى أنه فرض  عدة 
  تطورها

ختلف مع تغير الظروف االقتصادية حيث عرفت المراجعـة  اهذا التعريف وولقد تطور 
الداخلية بناء على التعريف الوارد في قائمة معايير الممارسة المهنية للمراجعـة الصـادر مـن    

المراجعة الداخلية هي وظيفة تقيـيم   أن ه، والذي جاء في١٩٧٨المجمع االمريكي نفسه في عام 
مستقلة تنشأ لفحص وتقييم كافة األنشطة كخدمة للمنظمة ككل وليس االدارة العليا فحسـب كمـا   

  )١(اشار التعريف السابق للمراجعة الداخلية  

عـديل  المعايير وإجراء التحديث والت العديد من معهد المراجعين الداخليين  أيضا أصدر 
 . ٢٠٠٤ة من بداية عام ، والتي اعتبرت ساري ٢٠١٣في ديسمبر  آخر تعديالت حيث كان لها 

لمفهوم الحديث المتتالية أن ا تحيث أوضحت هذه التعديال،  ٢٠٠٤/ ٤/ ٥وعدلت بعد ذلك في 
نشاط مستقل وموضوعي واستشاري مصمم لزيادة قيمة المنشآت ويعمـل   اأنه مراجعة الداخليةلل

سين عملياتها، ويساعد على تحقيق األهداف من خالل تبني مدخل موضـوعي ومـنظم   على تح
مدى ادراك وتحسين فاعلية ادارة المخـاطر والرقابـة   بللتقييم ، وترتبط مهمة المراجع الداخلي 

  )٢(وعمليات التحكم فيها 

ات في منظم ماتم انجازهعمل الذي يتم من خالله فحص بأنها " ال )٣( واخرون كما عرفها
اضافة قيمة للمنظمات وتحسين  أو منشآت األعمال، ومن ثم تقييم هذا االنجاز والعمل يعمل على

نشاط  أنها )٤(، ايضا عرفها عملياتها من خالل تبني منهج منضبط لتحسين فاعلية ادارة المخاطر
األخرى،  تقييمي مستقل يوجد في منظمة األعمال لمراقبة العمليات المحاسبية والمالية والعمليات

                                                            
1- Andrew D. Chambers MarjanOdar , (2015),"A new vision for internal audit", 

Managerial Auditing Journal, Vol. 30 Iss 1 pp. 34 – 55. 
2- ModarAbdullatifShathaKawuq , (2015),"The role of internal auditing in risk 

management: evidence from banks in Jordan", Journal of Economic and 
Administrative Sciences, Vol. 31 Iss 1 pp. 30 - 50 

3-Margaret Woods Christopher Humphrey Kevin Dowd Yu-Lin Liu, (2009),"Crunch 
time for bank audits? Questions of practice and the scope for dialogue", 
Managerial Auditing Journal, Vol. 24 Iss 2 pp. 114 - 134. 

4-The Institute of Internal Auditors Statement of Responsibilities of the Internal Audior, 
(2003),(N.Y.,IIA,1947). 
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بغرض تقديم خدمات وقائية وعالجية تخدم اإلدارة وأنها سبيل مهم العتماد المراجعين الخارجين 
  على تقاريرهم

المراجعة الداخلية تعتبر نوع من أنواع الرقابة هدفه فحص وتقييم أن  )١( حين أوضح يف
األمـور الماليـة    هذا النوع من المراجعة يتعامـل أساسـاَ مـع   و فعالية وسائل الرقابة األخرى

والمحاسبية، وقد يتعامل بشكل ما مع األمور ذات الطبيعة التشغيلية، ويكون التعامل مع األمـور  
المالية والمحاسبية  للتأكد من صحتها، وال تتعامل بشكل رئيسي مع األمور التشغيلية إال عنـدما  

عليا فقط ، ولقد ظهر من ينادي تتطلب اإلدارة العليا ذلك فهدف المراجعة الداخلية خدمة االدارة ال
  لداخلية تخدم المراجعة اإلدارية.بضرورة وجود رؤية للمراجعة ا

في بـادئ األمـر باألنشـطة     أن المراجعة الداخلية اهتمتسبق  يستخلص الباحث مماو
، ثم تطور العمل بعد ذلك الى االهتمام بالجوانب المتعلقة بالمسئوليات المختلفة مثل ضمان المالية
تقييم مدى تحقيق األهداف، فهي خدمة معاونة ألعمال االدارة العليـا   و ءة وفاعلية العملياتكفا

كونها وسيلة مهمة تعمل لوتطور االهتمام بها . من خدمات استشارية مختلفة تقدمه من خالل ما 
تعريف االتحاد الـدولي  ، ولذا يتفق الباحث مع على تحسين ادارة المخاطر في منظمات األعمال

لمحاسبين بأن عمليات المراجعة الداخلية ماهي إال " اثبات تحقيق فاعليـة األنشـطة وتقييمهـا    ل
بغرض تقديم خدمات استشارية لإلدارة، ومن ضمن وظيفة المراجعة الداخليـة عمليـات تقيـيم    

  )٢(مة النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي وضمان تحقيق فاعليته.ءومراقبة مدى مال

وظيفة تقيميه مسـتقلة تنشـأ بغـرض    بشكل خاص عة الداخلية في البنوك المراجوتمثل 
فحص وتقييم األنشطة التي يقوم بها البنك، حيث  تتعلق هذه الوظيفة في البنك بالشمولية المتعلقة 
بكل أنشطة البنك، بحيث ال تقتصر على النشاط المالي فقط،  بل تتعدى الى األنشـطة األخـرى   

انشطة الحوكمة ورقابة االداء وتقييم األعمال وخدمات العمـالء،  وغيـر   غير المالية ، وأهمها 
  )٣(ذلك من أنشطة البنك األخرى.

ـ قيمـة  انها تضـيف   فيالبنوك   فيالمراجعة الداخلية وتكمن أهمية  ن خـالل دور  م
استشاري وتأميني، وأن تلك القيمة هي الهدف النهائي واالستراتيجي للبنك او المصرف بصـفة  

                                                            
1- Lois Munro Jenny Stewart, (2011),"External Auditors' Reliance on Internal Auditing: 

Further Evidence", Managerial Auditing Journal, Vol. 26 Iss 6 pp. 464 - 481 
2- Moller ,Robert (2004), Sarbanes-Oxley and the new Internal Audit RolesJohn Wily 
and sons. 

د سمير الصبان ،( -٣ ة والممارسة١٩٩٦د. محم ين النظري ة ب ة للمراجع ة  )" األصول العلمي ة للطباع " دار النهضة العربي
  . ٤٤والنشر والتوزیع ،الطبعة االولى، بيروت، لبنان ،  ص 
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تم اضافة هذه القيمة من خالل تحسين وزيادة فرص انجاز أهـداف البنـك، وتحسـين    عامة وي
مقبول، وهذا يفترض ربط  مستوى االجراءات والعمليات وتخفيض المخاطر المصرفية الى أدنى

اداء المراجع الداخلي في البنوك بصفة عامة بمدى امكانية تحقيق فاعلية التعامل مع المخاطر في 
  )١(يمات المعهد األمريكي للمراجعة الداخلية.ظل اصدارات وتعل

  في البنوك: أهداف المراجعة الداخلية ٣/١/٢

المراجعة الداخلية بمساعدة جميع العاملين بالمنشأة في االضـطالع بمسـئولياتهم   تختص       
واإلرشـادات،   بكفاءة، وذلك من خالل ما تقدمه لهم من التحليالت، والتقييمات، والتوصـيات، 

يشمل زيـادة كفـاءة   الداخلية هدف المراجعة فلومات المتعلقة باألنشطة التي يتم فحصها، والمع
االدارة بالنتـائج  مد فحص األنشطة وتتبع استمرارها وبعند القيام  الوسائل الرقابية بتكلفة مناسبة

  )٢(والتوصيات التي تهدف الى معالجة أي خلل أو تحسين أي عمل يتطلبه تنظيم المشروع ككل 

كما هو الحال بالنسبة للمراجعة وبدأت مهنة المراجعة الداخلية بهدف أساسي يتعلق وقد         
واألخطاء، وبالتالي كانت األهداف مفصلة، دون البحث عما اذا كـان نظـام الرقابـة    الخارجية 

 ات القرن الماضي كان الهدف من عمليات المراجعةيوفي بداية أربعين من عدمه، ا"الداخلية سليم
التحول الى المراجعة االختبارية التي ترتكز علـى   وتم بالفعل .تحديد مدى صحة المركز المالي
المراجعة الداخلية واتسـعت أنشـطتها،   اهداف وقد تطورت . مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية

وذلك بالتوافق مع تطور احتياجات األطراف الداخلية في الشركة، حيـث مـرت بالعديـد مـن     
المراجعة ب والقيام مراجعة كفاءة وفعالية عمليات الشركة، المتطورة فمن أهدافها حاليا  المراحل

ومازالت المراجعة الداخلية تحتاج الى أطوار من التقدم والرقي لتواكب بيئة  .البيئية واالجتماعية
  )٣(وآليات الحوكمة والمخاطر المتعددة. ةاألعمال التكنولوجي

   -:في اآلتي  تركزاألهداف الحيوية للمراجعة الداخلية  ت أن  )٤(كما أوضح            

                                                            
1- Modar , Op. Cit., pp. 30 – 35. 

د ،(    - ٢ د محم ة        ) " دور المراج٢٠١٥د. عبد الرحمن عمر أحم أة : دراسة تطبيقي ة في استمراریة المنش ة الداخلي ع
د (   مجلة مرآز صالح عبد اهللا آامل لالقتصاد االسالمي ،على شرآات القطاع الخاص "  ) ، ١٩مصر ، المجل

  .٢٧٧) ، ص ٥٥العدد (

3- DessalegnGetieMihret Joseph M. Mula Kieran James, (2012),"The development of 
internal auditing in Ethiopia: the role of institutional norms", Journal of Financial 
Reporting and Accounting, Vol. 10 Iss 2 pp. 153 – 17. 

4- Jenny Stewart Nava Subramaniam, (2010),"Internal audit independence and 
objectivity: emerging research opportunities", Managerial Auditing Journal, Vol. 
25 Iss 4 pp. 328 - 360 
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متطلبـات  بللوفـاء  في زيادة القدرة التدريبية للمديرين  ا"مهم ا"تعتبر المراجعة الداخلية سبب .١
 التحسين المستمر بناء على الواقع التجريبي.

 مر.الدور المتنامي في إدارة المخاطر وضمان الفاعلية المنشودة والتحسين المست .٢

مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف، ودراسة األسباب التـي   .٣
 حالت دون الوصول الى تلك األهداف.

 تقييم نتائج األعمال بالنسبة الى ما كان مستهدفاَ منها. .٤

إنتاجية ممكنـة فـي جميـع نـواحي     ءة القضاء على اإلسراف من خالل تحقيق أقصى كفا .٥
  النشاط.

نطاق المراجعة الداخلية على فحص وتقييم نظـم الرقابـة الموضـوعة     ال يقتصرالي وبالت
لتحقيق الكفاءة والفاعلية في بلوغ األهداف فحسب، بل أصبح يتسع ليشمل تقييم األهداف نفسـها  

المراجعة الداخلية بذلك تكون ملزمة برفع التوصيات الـى االدارة  ف .)١(وما دونها من خطوات 
 الحوكمـة بمبـادئ  تزام االل تعلق بتحسين األداء التشغيلي واالجتماعي والبيئي ومدىفيما ي العليا
معالجة االنحرافات وليس االشارة اليها فقط، مع ترك األمر لإلدارة في شأن تدبير األخذ بتلـك  و

  ٢(التوصيات.

  أهمية المراجعة الداخلية في البنوك : ٣/١/٣

وك  بحجم البنك ومدى التوسع الجغرافي له محليا أهمية المراجعة الداخلية في البن ترتبط 
 واقليمياَ وعالمياَ، ومدى الحاجة الى معلومات محاسبية لغرض اتخاذ القرارات، فأصـبح علـى  

المراجع الداخلي أن يضيف قيمة الى البنك من خالل تخفيض ما يعرف بمخـاطر المعلومـات   
  )٣(ترتكز على اآلتي:رقابية  الناتجة من  عدة عوامل

 عوبة الوصول المباشر للمعلومات.ص .١

 التحيز من قبل معدي البيانات. .٢

 كبر حجم البيانات والمعلومات. .٣

 تعقد عمليات التبادل للمعلومات المصرفية. .٤
                                                            

1- IFAC, IAASB, (2005), Handbook of international Auditing, Assurance, and Ethics 
Pronouncements, International Federation ofAccountants, New York, USA.. 

2- Mishiel Said SuwaidanAmerQasim, (2010),"External auditors' reliance on internal 
auditors and its impact on audit fees", Managerial Auditing Journal, Vol. 25 Iss 6 
pp. 509 - 525 

االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأآيد : الداخلي ، الحكومي ، االداري ، ) " ٢٠٠٩أحمد حلمي جمعة ،( -٣
  .٤٤"، الطبعة األولي ، دار الصفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، ص  رةالخاص ، البيئي، المنشآت الصغي
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إدارة المخاطر ترجع إلى أهمية وتجدر االشارة الى أن أهمية المراجعة الداخلية في البنوك   
، والتي كـان  ٢٠٠٨ية التي عصفت بالبنوك في عام السيما بعد األزمة المالية العالم  المصرفية

) رابع أكبر البنوك االستثمارية االمريكية، ومـا  lehman Brothersمن ابرزها افالس بنك ( 
ترتب عليه من حدوث خسائر كبيرة لحملة األسهم في بورصات العالم المختلفة قـدرت بنحـو   

  )١( .ساعة ٩٦اربعة تريليون دوالر خالل 

  البنوك في المراجع الداخلي وظيفة  ٣/١/٤

سـمي المراجعـة   يفي المؤسسات المالية والمصرفية  ظهر منهج جديد للمراجعة الداخلية
الداخلية على أساس المخاطر، بخالف االهتمام بالجانب المالي فقط الذي يركـز علـى فحـص    

ظـم الرقابـة   ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ، حيث كانت المراجعة الداخلية تبدأ من مراجعـة ن 
التعامل مع مدخل المخاطر يتطلب التركيز على أهـداف  ف،    )٢(وليس من االهداف المصرفية  

المصارف وأهداف المنشآت بصفة عامة حيث تبدأ عملية المراجعة الداخلية بمراجعة االهـداف  
وب تالئم تلك المخـاطر وذلـك وفقـاَ ألسـل    للتأكد من أنها المصرفية، ثم مراجعة نظم الرقابة 

  )٣(المراجعة على أساس المخاطر.

وهذا المدخل في المراجعة الداخلية في البنوك يبلور وظيفة المراجع الـداخلي ويربطـه       
الحديثة تعنـى   ، فوظيفة المراجع الداخليبعمليات تجنب الخطر كهدف أساسي لعملية المراجعة 

والحوكمة باستخدام مدخل منظم في نشاط تقييم وتحسين نظم ادارة المخاطر والرقابة  ته مشارك
 -تقيـيم المخـاطر   -تحديـد المخـاطر  (ومنضبط ، وأن تلك العملية تتلخص في ثالث مراحل 

  )٤(-البنوك : شكل أخر أن وظيفة المراجع الداخلي فيب يعني ، مما) االستجابة للمخاطر

 العليا في البنك. في تقييم المخاطرتبلور ت .١

 الية ادارة المخاطر.اعطاء تحديد واضح في حالة عدم فع .٢

المساعدة في تحديد متطلبات المراجعة الداخلية من الموارد البشرية لتقـديم تأكيـد طبقـاَ     .٣
 ألهداف مجلس االدارة.

                                                            
مجلة البحوث والدراسات ) " دور المراجعة الداخلية وانهيار الرأسمالية المالية "، ٢٠٠٨أحمد صالح عطية ،( -١

  .٢٠-١٥، آلية التجارة جامعة الزقازیق ،  ص التجارية 
2-AbdulazizAlzeban,(2015),"Influence of audit committees on internal audit 

conformance with internal audit standards", Managerial Auditing Journal, Vol. 30 
Iss 6/7 pp. 539 - 559  -  

" رسالة ماجستير  دور المراجعة الداخلية في تحسين األداء بالوحدات االقتصادية) " ٢٠٠٥زآي مبارك محمد عبد اهللا ،( -٣
  ٨٦-٨٥منشورة  ، آلية التجارة ، جامعة عين شمس ، مصر، ص ص  غير

4- The institute of internal auditors-UK and Irland,(2006)  " Gaining assurance on risks" 
January,p3. 
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 تقديم تأكيد على كل نواحي ادارة المخاطر. .٤

 تعزيز مسئولية ادارة المخاطر في كل مرحلة ويساعد ادارة البنك على مواجهة المخاطر. .٥

الخاصة بالمراجع الداخلي في البنوك من البيان الصادر عن معهد  وظائفالويمكن تحديد 
  ١ -، والذى أوضح :٢٠٠٤سبتمبر عام  ٢٤الداخليين في  المراجعين

  تشمل اآلتي : األدوار األساسية  الخاصة بالمراجع الداخلي: - أ
 تقديم تأكيد عن عمليات ادارة المخاطر. .١

 صحيح.تقديم تأكيد بأن تقييم المخاطر يتم بشكل  .٢

 تقييم عملية ادارة المخاطر. .٣

 تقييم التقارير التي تحدد المخاطر الرئيسية   .٤

 مراجعة ادارة المخاطر الرئيسية. .٥

 وتتمثل في اآلتي : في ادارة المخاطر المصرفية : الساسيةاألدوار ا - ب

 تقديم مساعدة لإلدارة في تحديد وتقييم المخاطر. .١

 بة للمخاطر.تقديم النصح والمساعدة لإلدارة في االستجا .٢

 تنسيق أنشطة المخاطر. .٣

 دعم عملية اعداد التقارير عن المخاطر. .٤

 المحافظة على اطار ادارة المخاطر وتطويره. .٥

 تأييد ودعم القائمين على ادارة المخاطر. .٦

 تطوير استراتيجية ادارة المخاطر. .٧

  وتشتمل على اآلتي :األدوار غير االساسية للمراجعة الداخلية :  -جـ 

 وى المخاطر المقبولة.تحديد مست .١

 ترتيب تنفيذ عملية ادارة المخاطر. .٢

 التأكيد االداري على المخاطر. .٣

 اتخاذ القرارات الخاصة باختيار طرق وأساليب االستجابة للمخاطر. .٤

 تنفيذ اجراءات االستجابة للمخاطر نيابة عن االدارة. .٥
 

                                                            
1- The Institute of Internal Auditors, (September 2004), "The Role of Internal Audit in 

Enterprise-Wide Risk Management ", Available from:www.iia.org.uk. 
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  : في البنوك حقوق وواجبات المراجع الداخلي ٣/١/٥

يص حقوق وواجبات المراجع الداخلي في البنوك على وجه الخصوص من خالل يمكن تلخ      
ور كبير في الحد من التهديـدات  فهو صاحب داعتبار المراجع الداخلي شريكاَ مع إدارة الشركة 

وقيامـه  الحقوق حتى يمكن تسهيل مهمته يحصل على كثير من  أنوالمخاطر، وبالتالي البد من 
  )١(:في  حقوقوتتمثل تلك البواجباته ، 

 - حقوق المراجع الداخلي : ٣/١/٥/١

حق االطالع المستمر على دفاتر البنك وسجالته ومستنداته وكذلك محاضـر جلسـات    .١
 مجلس اإلدارة.

حق طلب البيانات واإليضاحات التي يرى المراجع الداخلي ضرورتها للمسـاعدة علـى    .٢
 القيام بعمله  من المراقبة وتقديم المقترحات المختلفة.

حق تحديد وقت جرد ممتلكات البنوك وأصوله لغرض التأكد من عدالة تصوير البيانات  .٣
 المالية لواقعها.

 حق دعوة الهيئة العامة أو مجلس اإلدارة  لالنعقاد وذلك في حاالت الضرورة القصوى. .٤

حق الحصول على صورة أو نسخة من االستفسارات أو البيانات التي يوجههـا مجلـس    .٥
 مين .اإلدارة للمساه

 حق حضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين . .٦

 -واجبات المراجع الداخلي : ٣/١/٥/٢

مراجعة حسابات البنك وفقاَ لقواعد المراجعة المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية  .١
والفنية،  وفي ظل مقتضيات إدارة المخاطر ومبادئ الحوكمة، وتعليمات لجـان بـازل   

 لمختلفة .الرقابة المصرفية ا

دقة وفاعلية وسـالمة نظـام الرقابـة    مدى تزويد اإلدارة العليا للبنك بالمعلومات حول  .٢
 الداخلية في البنك .

                                                            
  یرجع في ذلك الي آال من  ١ -

- Joe Christopher GerritSarens Philomena Leung, (2009),"A critical analysis of the 
independence of the internal audit function: evidence from Australia", Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, Vol. 22 Iss 2 pp. 200 – 220 

- Khaled Ali Endaya Mustafa MohdHanefah , (2016),"Internal auditor characteristics, 
internal audit effectiveness, and moderating effect of senior management", Journal 
of Economic and Administrative Sciences, Vol. 32 Iss 2 pp. 160 - 176 
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 انجاز األعمال في البنك وجودتها .مدى تزويد اإلدارة العليا بمعلومات حول كيفية  .٣

تعليمـات  دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ومدى ضبط التوافق مع  إدارة المخاطر و .٤
 الرقابة المصرفية.

 المساعدة في تصميم وتطبيق إجراءات نظام الرقابة الداخلية لتحقيق األهداف المختصـة  .٥
 بها.

  تحسين عمل المراجع الداخلي مقومات  ٣/١/٦

نظرا لألهمية المتزايدة لوظيفة المراجع الداخلي في البنـوك بصـفة عامـة والبنـوك             
 بمستوى معـين مـن الجـودة    هذه الوظيفة  تؤدىجب ضمان أن االسالمية بشكل خاص فأنه ي

توافر فـي  تأن  أو تحسين هذه الوظيفة ث يقصد بجودة البنك حيالتحسين المستمر ألداء  لضمان
وظيفة المراجعة مجموعة من الصفات أو العوامل التي تجعل المراجعين الداخليين يؤدون عملهم 

واصفات حددتها المعـايير الخاصـة بتأهيـل فريـق     مجموعة من الم، والتي  تتمثل في بجودة
المراجعة الداخلية سواء العلمي والعملي وموضوعيته، وأيضا مواصفات مرتبطـة بـإجراءات   
الفحص والتحقيق المتبعة داخل قسم المراجعة الداخلية، بما يسهم في اكتشاف الغش وخلق قيمـة  

  -التفصيل: للبنك. وفيما يلى يعرض الباحث هذه المقومات بشيء من

  مقومات مستمدة من المعايير الخاصة بالمراجعة الداخلية ٣/١/٦/١

المراجـع الـداخلي   ويقصد بها أنه يجب أن يمتلـك   :Proficiency  الكفاءة المهنية -١
 ،  المعرفة والمهارات وغيرها من المتطلبات التي تمكنه من قيامه بمسئولياته المطلوبة منـه 

اجعة الداخلية أشخاص تلقوا تـدريبا مناسـبا ولـديهم الخبـرة     بوظيفة المر أي أن القائمين 
  .)١(والمؤهالت المهنية

  : )٢( ومما سبق يتضح أن الكفاءة المهنية تشمل عدة عوامل فرعية، هي

يعد التأهيل العلمي والعملي من أهم مقومـات   :التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي-أ
 مما يعني أن يكون المراجع الداخلي حريص علـى  جعة، نجاح أي عمل، وبصفة خاصة للمرا

                                                            
، "نموذج مقترح لتقييم وظيفة المراجعة الداخلية لتفعيل حوآمة الشرآات في بيئة األعمال ٢٠١١وفاء محمد عبد الصمد،  )١(

 .٢٦، ص١، آلية التجارة، جامعة بنها، العدد مجلة الدراسات والبحوث التجاريةالمصریة"، 

المجلة العلمية ، "جودة المراجعة الداخلية ودورها في تفعيل حوآمة الشرآات"، ٢٠٠٩ارك، . الرفاعي إبراهيم مب) ٢(
 .٦١٧، ص٢، العدد٢، آلية التجارة، جامعة طنطا، المجلدللتجارة والتمويل
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اسـتيعابها  عليـه  التي يصعب و، في أداء عمله  تطبيق مجموعة من األساليب العلمية والفنية
    .بدون توافر هذا التأهيل

اكتسـاب   المراجعة الداخلية بكفـاءة  يتطلب أداء  :المستوى التعليمي للمراجع الداخلي-ب
ن مرحلة التعليم الجامعي التي تتضمن الحد األدنى من المعرفـة  بدأ متمهارات وتخصصات 

     .األساسية في المحاسبة والمراجعة المطلوبة لممارسة المهنة

ويقصد بها الشهادات التي تمنحها المنظمات المهنية. لقد قـدم معهـد    :الشهادات المهنية-ج
فـي مجـال التأهيـل العلمـي     ) مساهمة فعالة IIAالمراجعين الداخليين بالواليات المتحدة (

التخصصي في المراجعة الداخلية من خالل منح الشهادات بعد اجتياز امتحانات خاصة تعقـد  
  : لهذا الغرض، ومن هذه الشهادات

  )  (CIAشهادة المراجع الداخلي المعتمد   -١

  (CGAP) شهادة المراجع الحكومي المعتمد -٢

 ).CFSA(   شهادة مراجع الخدمات المالية المعتمد   -٣

، ويأخذ يعد التدريب أحد الوسائل الجيدة لتنمية القدرة المهنية للمراجعين الداخليين  التدريب:-د
تدريب المراجعين الداخليين أشكاالً متعددة، فقد يكون عن طريق تنظيم ورش عمل داخـل قسـم   

يتم فيه صـياغة  المراجعة نفسه لتبادل الخبرات، وقد يكون التدريب في شكل مخطط، وهو الذي 
خطة التدريب سنويا في ضوء التطورات المهنية والمتطلبات التي يجب أن يتمتـع بهـا فريـق    

  .المراجعة الداخلية 

خبرة المراجع الداخلي تعد من العوامل التي تصقل المقدرة المهنية، وبالتـالي    الخبرة:-هـ   
حة الحكومة، لذلك تعد الخبرة من األمور قدرته على مساعدة اإلدارة على االلتزام بأحكام الئ زيدت

    .المهمة لضمان فعالية عمل المراجع الداخلي

تعد وظيفة المراجعة الداخلية من الوظائف المهنيـة التـي    :Objectivity الموضوعية  -٢
مـن معـايير    ١١٢٠تتطلب أن يكون القائم بأدائها مستقال وموضوعيا، وقد أوضح المعيـار  

مراجعة الداخلية أهمية عدم خضوع المراجع الـداخلي لضـغوط مـن قبـل     األداء المهني لل
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و يمكن الحكم على الموضوعية وتقييمهـا   ،)١( أصحاب المصالح في تقديراته وأحكامه المهنية
 -: )٢(من خالل عدة مقاييس أهمها 

أثار موضوع استقالل المراجع الداخلي الكثير مـن الجـدل   حيث   الداخلي استقالل المراجع
 يالنقاش بين المراجعين وغيرهم من المهتمين بالمهنة، فمن المفترض أن يتمتع المراجع الداخلو

من خالل  االستقالل التنظيمـي   ي، ويتحقق استقالل المراجع الداخل أداء وظيفتهي باالستقاللية ف
خليـة،  والذى يتحقق من خالل  تحديد إلى من يرفع تقرير الرئيس التنفيذي إلدارة المراجعة الدا

إلـى    باإلضـافة فأهم عامل مؤثر على فعالية المراجعة الداخلية هو الوضـع التنظيمـي لهـا،    
اشـتراك   حيث ان قيام المراجعين الداخليين بأعمال تنفيذية: ويتمثل في عدم  االستقالل الوظيفي

م المراجعة، المراجعين الداخليين في األعمال التنفيذية قد يفقدهم الحياد المطلوب عند قيامهم بمها
فقد يواجه المراجع الداخلي بمواقف يطلب فيها منه فحص أعمال كان قد اشترك في تنفيذها، وهو 

    ما يتنافى مع الموضوعية

تحسـين عمـل    )  من أهـم مقومـات   الوظيفي -يرى الباحث أن االستقالل(التنظيميو   
المراجعة الداخليـة فـي    مدير قسمأن يمتلك يجب حيث المراجع الداخلي في البنوك االسالمية 

صالحية الوصول المباشر وغير المقيد الى مجلس االدارة العليا والى اعضـاء   البنوك االسالمية
هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك وجوب الوصول الى مصادر المعلومات التي تمكـن مـن تنفيـذ    

  االعمال دون تقييد  .

موضـوعية   التمسك بها لضـمان  ن هناك بعض االمور التي يجبأ ٣ وقد ذكر احد الكتاب
   -من أهمها : المراجع الداخلي

 عدم استمرار المراجع الداخلي لنفس القسم فترة طويلة . 

 المراجع الداخلي اي اعمال تنفيذية في البنك . ال يباشران  

  مسؤولياتهم قبل االنتقال الى قسم المراجعة الداخلية .ضمن عدم مراجعة اعمال كانت  

                                                            
 .٦١٩،ص المرجع السابق )١(

ارة في تطويع األرباح، أثر جودة وظيفة المراجعة الداخلية على قدرة اإلد، ٢٠١٢أميرة محمد آمال عبد السيد، )٢(
 .٥٨، آليه التجارة، جامعة القاهرة ، صرسالة ماجستير

3 Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. West Sussex , England: John Wiley 
&Sons Ltd.On ;ine: http://www.jstor.org/stable/20839084. 
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 :the nature of internal audit work ؤدى من جانب المراجعة الداخليةعمل المالطبيعة  -٣
يمكن الحكم على  طبيعة العمـل   ، وطبيعة ومدى تنفيذ مهام وظيفة المراجعة الداخليةبه يقصد و

  مثل: ١الذي تؤديه المراجعة الداخلية من خالل عدة اعتبارات

 وتنفيذها تخطيطها وكيفية المراجعة مهام راختيا إجراءات يوضح الداخلية للمراجعة دليل وجود -١

 التقارير.   ورفع

 الداخلية الرقابة نظم تصميم في ليشمل المشاركةاتساع نطاق ومجال عمل المراجعة الداخلية  -٢

 المحاسبية. والنظم المعلومات ونظم

ت األداء، كما يـتم توثيـق جميـع إجـراءا     جودة لتقويم خطة الداخلية المراجعة بقسم يوجد -٣
 .المراجعة الداخلية وأدلة اإلثبات التي يتم الحصول عليها

يشمل برنامج عمل المراجعة الداخلية ضوابط محاسبية ومادية، كما يراعي مبـدأ األهميـة    -٤
    .النسبية عند إعداد برنامج عمل قسم المراجعة الداخلية

وان  بنـوك االسـالمية   وتسري االمور السالف  ذكرها على المراجعة الداخلية في ال          
تحسين عمليات الحوكمـة    يجب ان تشارك في حاليا في البنوك االسالميةالمراجعة الداخلية 

تتضمن أعمال المراجعة ، حيث وادارة المخاطر والرقابة من خالل اتباع اسلوب منهجي منظم
  -:٢ حاليا االعمال او المهام التاليةالبنوك االسالمية   الداخلية في

المراجعة الداخلية بتقييم عمليات الحوكمـة داخـل   قسم يقوم يجب أ ن : حيث  ةالحوكم - أ
  البنك واقتراح التوصيات المناسبة لتحسينها بما يكفل تحقيق األهداف اآلتية :

 تعزيز األخالقيات والقيم المناسبة في البنوك.   

 على مستوى البنك.  ءلة ضمان فاعلية إدارة األداء والمسا 

 المتعلقة بالمخاطر والرقابة الى الجهات المناسبة بالبنك. ابالغ المعلومات 

 تنسيق األنشطة بين مجلس اإلدارة والمراجعين الخارجيين واإلدارة وإبالغ المعلومـات  
 لتلك األطراف.  

                                                            
ى،١ ال موس رح الب ایزة ش ة  " ٢٠١٥ف ودة المراجع ى ج ا عل رآات واثره ة الش د حوآم ق قواع ات تطبي متطلب

ا ى شرآات االسمنت بليبي ةبالتطبيق عل ة الداخلي ة المنصورة، آلي ر منشورة ، جامع تير غي الة ماجس " ، رس
  . ٢٥التجارة، ص

 . ٦١آمال محمد سعيد آامل النونو، مرجع سبق ذآره  ، ص٢
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فاعلية مدى أنشطة المراجعة الداخلية تقييم  : حيث يعتبر من إدارة المخاطر المصرفية -ب 
  يسهم في تحسينها.   عمليات إدارة المخاطر وأن

هذا األمر مهم نظرا الرتباط عملية إدارة المخاطر بالنشاط المصـرفي،   ويرى الباحث أن     
وأن إدارة المخاطر المصرفية يجب أن تشغل اهتمام إدارة المراجعة الداخلية وأن عمل المراجع 

  الداخلي البد وأن يبين اآلتي :

د رسالة البنك من خالل توافقها مع تعليمات هيئـة  أن أهداف البنك االسالمي البد وأن تسان .١
 الرقابة الشرعية . 

 تحديد المخاطر الهامة وتقييمها.   .٢

 تحقيق التوافق بين المخاطر وبين مدى استعداد البنك لتقبل المخاطر.   .٣

وبعد ان يتم الحصول عليها يتم تبليغهـا فـي التوقيتـات     الحصول على معلومات المخاطر .٤
ف الجهات المعنية في البنك  اإلسالمي بمـا يمكـن المـوظفين واإلدارة     المناسبة الى مختل

  ومجلس اإلدارة من القيام بمسئولياتهم.  

: الطبيعة المميـزة النشـطة البنـوك االسـالمية     مقومات مستمدة من  ٣/١/٦/٢
 ١)(:وتشمل

وتتمثـل فـي أحكـام ومبـادئ الشـريعة       مدى الحاجة الى مرجعيات المراجعة والرقابة: -١
سالمية، والقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وكـذلك الخطـط   اإل

المراجعة والرقابـة  و والسياسات والنظم والبرامج الداخلية، وأيضاً أسس ومعايير المحاسبة 
 المناسبة لطبيعة عمل البنك االسالمي.

جعة والرقابة في البنـك  المرابقوم يجب أن يحيث  توافر صفات اضافية للمراجع الداخلي : -٢
اإلسالمي فريق تتوافر فيهم مواصفات وشروط معينة تمكنهم من القيام بالمهام والمسئوليات 

 المهنية والشرعية على الوجه األفضل .

حيـث تتمثـل غايـة    اختالف غاية المراجعة الداخلية في البنوك االسالمية عن التقليدية : -٣
أن األعمال والمعـامالت تـتم   على االطمئنان  فيية اإلسالم البنوك المراجعة والرقابة في 

 انحسب أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والقـوانين واللـوائح واألسـس والمعـايير، و    
تحليلها وبيان أسبابها وتقديم التوصيات الالزمة، للتطوير إلى األفضل فـي  قد تم المخالفات 

                                                            
  ٦١، صالمرجع السابق -١
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د كافة الحقوق بالعـدل، أمـا غايـة    المستقبل وذلك للمحافظة على األموال وتنميتها وتحدي
على تحقيق الهدف االستراتيجي المتعلق بتعظيم الربح  فتتركزالمراجعة في البنوك التقليدية 

 دون أي اعتبارات أخرى .

ومـدى   التأكد من صحة وسالمة البيانات المسجلة في المستندات والسـجالت والـدفاتر   -٤
سالمي في ضوء األسس والسياسات والمعايير تعبيرها عن المعامالت التي قام بها البنك اإل

  المحاسبية والمعدة طبقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .  

وأصحاب الحسابات االستثمارية والمتعاملين وغيرهم  المحافظة على أموال البنك اإلسالمي: -٥
يير وتنميتها من خالل االستثمار المنضبط بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وأسس ومعـا 

  المصرفية اإلسالمية . 

وغيرهـا   إتباع النظم واألسس والسياسات المالية والمصرفية والمحاسبية علىاالطمئنان  -٦
التي وضعها البنك اإلسالمي لاللتزام بها عند التنفيـذ، وبيـان التجـاوزات واالنحرافـات     

صـائح  واإلفصاح عن أوجه القصور وتحليل أسبابها وتقديم اإلرشـادات والتوجيهـات والن  
  لمعالجتها أوالً بأول قبل أن تستفحل .  

ادئ الشريعة اإلسـالمية  أن كل أعمال البنك اإلسالمي تتم وفقاً ألحكام ومب علىاالطمئنان  -٧

و طبقاً للفتاوى والتفسيرات واإليضاحات الصادرة عن مجامع الفقه وهيئـات  بصفة عامـة 
  الفتوى والرقابة الشرعية.  

لبيان  اإليجابيات للعمل على دعمهـا،   سالمي على فترات دوريةتقويم أداء عمل البنك اإل  -٨
وإبراز السلبيات لتقديم التوصيات لمعالجتها، وكذلك تطوير العمل إلى األفضل، ويتم ذلـك  

  .  تي تتفق مع طبيعة البنك اإلسالميفي ضوء مجموعة من األسس  والمعايير والمؤشرات ال

إليضاح دورها في مجـال   نية بالبنوك اإلسالمية:تقديم بيانات ومعلومات إلى الجهات المع -٩
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبيان مدى قيام المصرف اإلسالمي بالمسـئوليات الملقـاة   

  عليه تجاه تنمية المجتمع وتطهير البيئة والدعوة اإلسالمية . 

 نـوك فـي الب و عموما" يتسم المراجع  الداخلي والمراقبيجب ان  األخالقية: لقيمالتحلي با -١٠
بالصدق واألمانة في البيانات والمعلومات الـواردة فـي تقـاريره     ة بشكل خاصاإلسالمي

والمقدمة إلى اإلدارة أو إلى من يهمه األمر، كما يجب أن يكون أميناً في تحمل المسـئولية  
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وحفظ أسرار المصرف وأسرار الغير، وأن يكون منضبطاً في مواعيده، متقناً لعمله، متحلياً 
 كل األخالق الكريمة ألنه يعتبر نموذجاً من نماذج المراجع والمراقب المسلم .  ب

ويقصد بذلك أن تغطى المراجعة والرقابة  الداخلية كافة  متطلبات تحقيق األسس الشمولية: -١١
المعامالت  المالية وغير المالية التي يقوم بها المصرف اإلسالمي، كما تفرض على كافـة  

ن بالمصرف بدون استثناء سواء أكانوا في المستويات اإلدارية العليا أو األفراد الذين يعملو
 الدنيا ، فليس هناك شخص فوق الرقابة والمحاسبة والمساءلة.  
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  تمهيد : 

الحوكمـة التقليديـة،   مبـادئ  يم اطار تكاملي مقترح يجمع بين يهدف هذا المبحث الى تقد      
اجع الداخلي هدف تحسين عمل المروقواعد لجنة بازل  ب الحوكمة في المنهج اإلسالمي ومبادئ 

    -النقطتين التاليتين :هذا المبحث  ولذا يتناول  ،في البنوك اإلسالمية

 .ات الخدمات المالية مؤسسفي  ) الرقابة الشرعيةاالسالمية (لحوكمة ااطار  -١

   وقواعد لجنة بازلبين الحوكمة التقليدية واالسالمية  تكاملي اطار مقترح   -٢

    -بالتفصيل : يلى هاتين النقطتين فيماويتناول الباحث 

  مؤسسات الخدمات المالية في  ) الرقابة الشرعيةاالسالمية (لحوكمة ااطار  ٣/٢/١

  سالمية طبيعة وأهداف إطار الحوكمة اال ٣/٢/١/١

فالجميع متفقون على وجود حاجة ماسة الى ارشادات تتعلق بأفضـل الممارسـات الخاصـة          
وجد ، وي بالحوكمة الشرعية، وذلك من أجل تحسين الخدمات االستشارية الشرعية وترسيخ مكانتها

يئات الرقابة الشـرعية، وممارسـة االنشـطة    في الوقت الحالي عدة نماذج مختلفة خاصة بعمل ه
وقد قام البنك المركزي الماليزي بوصفه الجهة ،  االستشارية الشرعية تم تطبيقها في مناطق مختلفة

المنظمة للجوانب المالية بإعداد اطار عمل قانوني الغرض منه التأكد من ان العمليـات واألنشـطة   
ية متوافقة مع مبادئ الشريعة االسـالمية فـي جميـع    التي تضطلع بها المؤسسات المالية االسالم

تحت مسـمى اطـار عمـل     ٢٠١٠األوقات، وقد تم اصدار اطار العمل القانوني بشكل رسمي في 
ويهـدف   .٢٠١١الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، وأصبح ساري المفعول في عـام  

من خالل تأسـيس بنيـة تحتيـة للحوكمـة     االطار الى تحقيق هدف التوافق مع الشريعة االسالمية 
الشرعية تتكون من مستويين رئيسيين، أولهما يتمثل في المجلـس االستشـاري الشـرعي التـابع     
للمصرف المركزي الماليزي، وثانيهما يتمثل في هيئات الرقابة الشرعية لدى كل مؤسسـة ماليـة   

  )١(. إسالمية

  

  
                                                            

  . ٤٩-٤٠،صمرجع سبق ذآرهمجلس الخدمات  المالية واإلسالمية ،  -١
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    -: طار مايأتيفي هذا اإللمصرف المركزي الماليزي أوضح اوقد 

ضوابط ادارة شاملة تحدد  يشمل يجب على مؤسسات الخدمات االسالمية ان تضع اطارا  .١
االدوار والوظائف االستراتيجية لكل عنصر من عناصرها، واالليات المعتمـدة لموازنـة   
مؤسسات الخدمات المالية االسالمية تجاه مختلف اصحاب المصالح، ويقصـد بعناصـر   

هيئـة  واالدارة التنفيذيـة،  ومن مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه،  ضوابط االدارة كل
 مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين .والرقابة الشرعية، 

تزويد مجلس االدارة بالتقارير التي تبين مدى التـزام مؤسسـة الخـدمات الماليـة     يجب  .٢
سري على قطـاع الخـدمات   االسالمية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا والتي ت

 المالية االسالمية، وقد جاءت التوصية بضرورة قيام المصارف بإنشاء لجنة المراجعة .

تكليف لجنة ضوابط االدارة بمراقبة احتياطي معدل االرباح واحتياطي المخاطر والتوصية  .٣
 لمجلس االدارة حول كيفية استخدامه .

داري وهيئة الرقابـة الشـرعية والفريـق    تعزيز دور المجلس االإلى هذا اإلطار ويهدف 
تحسين الدور الذي تمارسه االجهزة المفصلية  واالداري للمؤسسة فيما يتعلق بالقضايا الشرعية، 

التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ الواجبات المتعلقة بااللتزام الشرعي، وممارسـة االنشـطة   
عليه فقد تم تصـميم  " لشريعة االسالمية، وبناءحكام االبحثية من أجل خلق بيئة تشغيلية ملتزمة بأ

  ١) (اطار عمل الحوكمة الشرعية للمؤسسات االسالمية كي يحقق االهداف اآلتية:
تحديد متطلبات البنك المركزي فيما يخص هياكل الحوكمة الشرعية والعمليـات والترتيبـات    .١

ـ  ق جميـع عملياتهـا   الواجب توفرها في المؤسسة المالية االسالمية، ومن أجل ضمان تواف
 وأنشطة المالية مع أحكام الشريعة االسالمية.

توفير دليل ارشادي شامل لمجلس االدارة وهيئة الرقابة الشرعية وادارة المؤسسـة الماليـة    .٢
 االسالمية برمتها حول كيفية تأدية واجباتها المتعلقة بالقضايا الشرعية.

 ة المخاطر الشرعية والبحث الشرعي.توصيف الوظائف المتعلقة بالمراجعة الشرعية وإدار .٣

  

                                                            
  یرجع الي : للمزید من االطالع  -١
) " االطار المؤسسي والتشریعي لحاآمية المؤسسات المالية التجربة الماليزیة ٢٠١٢د. سناء عبد الكریم الخناق ،( -

  .٨٩-٦٩، العدد الثاني ، ص  تيسيرمجلة العلوم االقتصادية وعلوم ال" 
  .١٦-١سعيد بوهرارة وحليمة بو آروشة ،مرجع سبق ذآره  ص  -
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  ١طار الحوكمة االسالمية إ مكونات ٣/٢/١/٢

المهام االساسية الملقاة على عاتق المؤسسـة الماليـة   :و تشمل  القسم االول: المتطلبات العامة •
في انشاء اطار عمل مالئم للحوكمة االسـالمية، مهمتـه التركيـز علـى      وتتمثل االسالمية، 

ارسها االجهزة الرئيسة داخل المؤسسة، بما يضمن التطبيـق الفاعـل لـذلك    الوظائف التي تم
ان جميع الغايات والعمليات متوافقة مع مبـادئ   علىاالطار، كما اكد القسم االول من االطار 

الية شاملة تضمن التزام جميع االنشطة بأحكام الشريعة وجود الشريعة االسالمية، كما اكد على 
س ادارة وطاقم اداري فاعل ومسؤول باإلضافة لوجـود هيئـة رقابـة    جود مجلوواالسالمية 

شرعية مستقلة تتصف بالكفاءة ومعرضة للمساءلة وللمراقبة من خـالل عمليـات المراجعـة    
 والتدقيق الشرعي وادارة المخاطر الشرعية .  

ارس ألمور المتعلقة بالرقابة والمساءلة والمسؤولية لكل جهة تما: خصص لعرض القسم الثاني •
  ما يلي :فيدورها في تطبيق اطار عمل الحوكمة االسالمية حيث تتمثل مهام هيئة الرقابة 

 . ءلةالمسؤولية والمسا .١

مـدى  القيام بتقديم المشورة والنصح لمجلس االدارة فيما يخص القضايا الشرعية، لضمان  .٢
 ت .التزام المؤسسة المالية االسالمية بمبادئ الشريعة االسالمية بكافة االوقا

القيام بالمصادقة على السياسات واالجراءات الشرعية المعدة من قبـل المؤسسـة الماليـة     .٣
 الشريعة االسالمية . يخالفاالسالمية، للتأكد من عدم وجود اي عنصر 

الوثائق ذات الصلة ليتم التأكد من التزام منتجات المؤسسات المالية االسالمية  االطالع على  .٤
الـدليل االرشـادي   وية، كالشروط الواردة في استمارات العقـود،  بمبادئ الشريعة االسالم

 االعالنات التسويقية .وللمنتج، 

تقويم عمل االطراف المسؤولة عن المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي، لضمان االلتـزام   .٥
 بمبادئ الشريعة االسالمية .

 مساعدة االطراف ذات العالقة : مثل المستشار القانوني او المدقق. .٦

اهميـة فـي تقـديم     من تناول هذا القسم استقاللية هيئة الرقابة الشرعية لما لها  :القسم الثالث •
ومـن أهـم    .استقاللية تلك الهيئة تدعيم في قرارات سليمة، كما اكد على دور مجلس االدارة 

الهيئة اعالم مجلس االدارة عن النشاطات غير المتوافقـة مـع الشـريعة االسـالمية     واجبات 
                                                            

المؤتمر التاسع للهيئات ) " تحدیات ومعوقات حوآمة المؤسسات المالية االسالمية " ، ٢٠١٠عبد الباري مشعل ،( -
 .١١مایو،ص ٢٧-٢٦الفترة من الجزائر،  في، الشرعية : هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واالسالمية

" مؤتمر حول التمويل اإلسالمي : واقع ) ،" الحوآمة في المصارف االسالمية ٢٠١٠عالل بن ثابت & نعيمة عبدي ، ( -
 .٤، ص  جامعة عمر ثليجي ، آلية العلوم االقتصادیة ، األغواط ، الجزائر، وتحديات" 
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طريق مجلـس   وكذلك يجب أال يتم تعيين أعضاء الهيئة عن  .اح الحلول لمعالجة الوضعواقتر
 المصرف المركزي الماليزي والمجلس االستشاري الشرعي التابع له . ولكن من قبل االدارة 

: تناول هذا القسم متطلبات الكفاءة في كل من له عالقة باطار الحوكمة االسالمية، القسم الرابع •
مبـادئ  ب افيةالدراية المعقولة والكباعضاء مجلس االدارة والطاقم االداري  أن يتمتع  البدلذا و

الشريعة االسالمية، اما بالنسبة ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية، فالبد من وجود وعـي كـافي   
 ضـرورة  بالنظام المالي بشكل عام، والمالية االسالمية بشكل خاص كما اكد القسم الرابع على

 ات اعضاء الهيئة من خالل الدورات التدريبية ذات الصلة .تطوير قدر

: وذلك من خالل المحافظة على سـرية المعلومـات    القسم الخامس: عنصر السرية والثبات •
يقصد بها كافة المعلومات غير المتاحة للعامة بطبيعتها، مثل معلومـات حـول تطـوير     تيوال

لداخلية التي تم اعدادها بشـان قضـايا تـم    المذكرات او التقارير اومنتجات وخدمات جديدة، 
الوضع الحالي ألي معاملة مالية او اجراء لـم  وعرضها، او سيتم عرضها على هيئة الرقابة، 

القسم الخامس الى ضرورة المحافظة علـى المبـادئ المرتبطـة     اكما دعويتم االعالن عنه، 
 باألخالق المهنية، وذلك لضمان االلتزام الشرعي .

: تناول هذا القسم الوظائف المتعلقة بااللتزام الشرعي والبحث الشرعي، كما بين دسالقسم السا •
ألجهزة المسؤولة عن المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي وادارة المخاطر الشـرعية،  امهام 

التدقيق الشرعي التقويم الدوري الذي يتم القيام به من اجـل تقـديم   ويقصد ب .والبحث الشرعي
هـو  فاما ادارة المخاطر الشـرعية   .هدف الى تحسين مستوى االلتزام الشرعيتقويم مستقل ي

تعيين المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية وقياسها ومراقبتها والتحكم بها، 
وحدة داخلية تتكون من موظفين شرعيين اكفاء يقومـون   فتتمثل فياما وظيفة البحث الشرعي 

 حثية وتحديد القضايا الشرعية الواجب عرضها على هيئة الرقابة الشرعية .  بممارسة اعمال ب

  
  وقواعد لجنة بازل بين الحوكمة التقليدية واالسالمية  مقترح تكاملي اطار ٣/٢/٢

الطار المقترح الى مبادئ الحوكمة التقليدية والحوكمة في المنهج إ إعداد يستند الباحث في و     
، حتى يمكن اشتقاق اطار تكاملي للحوكمة يجمع بين الفكر التقليدي بازل  وقواعد لجنة اإلسالمي

  .اجع الداخلي في البنوك اإلسالميةتحسين عمل المريهدف إلى واإلسالمي 
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   -:شتق منها الباحث االطار التكامليي التي مبادئ الحوكمة التقليدية ٣/٢/٢/١ 

لكاملة وضمان كفاءة األسواق الماليـة،  حيث يشجع على تحقيق الشفافية ا االطار العام : .١
وكذا التوافق مع القوانين الوضعية ويحدد توزيع المسئوليات بين الجهـات االشـرافية   

 والتنظيمية والتنفيذية.  

كـل المسـاهمين واألقليـة    حقوق : بحيث يضمن  مبدأ المعاملة المتساوية للمساهمين .٢
 لى الحقوق.واألكثرية واألجانب وضمان التعويض جراء التعدي ع

: وذلك في الملكية اآلمنة والمعرفة الكاملـة وحـق التصـويت    مبدأ حقوق المساهمين .٣
 والمشاركة واتخاذ القرارات .

: ويشمل احترام كل الحقوق الخاصة بهم ، ودعم جهـود   مبدأ رعاية أصحاب المصالح .٤
 خلق الفرص البديلة وتحقيق االستدامة اآلمنة.

حيث يتم إعطاء التوجيه االستراتيجي للشركة والمتابعة  :مبدأ مسئوليات مجلس اإلدارة .٥
 ومسئولية المجالس أمام المساهمين.   الفعالة لإلدارة من قبل مجلس اإلدارة

: حيـث   مبدأ مسئوليات والتزامات مجلس اإلدارة أمام المساهمين وأصحاب المصالح .٦
 عن الخطط وااللتزامات ونتائج األعمال .  ءلةالمسا

: حيث يضمن كافة المسائل الجوهرية بما فـي ذلـك الوضـع    واالفصاحمبدأ الشفافية  .٧
ومجلس اإلدارة ومكافآتهم ، وخطوط المراجعة المالية  واإلدارةالمالي واألداء والملكية 

وتعزيز دور مراقب الحسابات وإمـداد المسـتخدمين للقـوائم بالمعلومـات الالزمـة      
 والضرورية.

  
  شتق منها الباحث  االطار التكاملي:ي لتياالسالمية االحوكمة مبادئ  ٣/٢/٢/٢
: ويشمل مقومات عقائدية قائمة على المنهج اإلسالمي تتضمن العـدل   المتطلبات العامة .١

 والوضوح.   ءلةوالشورى والمسئولية والمسا

 : تتضمن كل مناحي المعامالت والعقود.   مبدأ العدالة .٢

ار مراقبة المسـئوليات الدينيـة   : تتضمن المسئولية عن االعمال في اط مبدأ المسئولية .٣
 تجاه الخالق سبحانه وتعالى .

: حيث المحاسبة في حدود المسئولية الممنوحـة لكـل صـاحب سـلطة     ءلةمبدأ المسا .٤
 ومسئولية .

 : ويعني الصدق واألمانة والدقة والشمول للمعلومات والتقارير.   مبدأ الوضوح .٥
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بة المصرفية والماليـة  قاالمبادئ المعدلة الصادرة عن لجنة بازل للر٣/٢/٢/٣

  شتق منها الباحث  االطار التكاملي:ي التي
ينبغي ان يكون أعضاء مجلس االدارة مؤهلين حسب المناصب التي يشـغلونها   المبدأ األول: •

ولديهم فهم واضح عن دورهم في حوكمة الشركات إضافة الى قدرتهم على الحكـم السـليم   
 بشان أعمال البنك.

ي على مجلس االدارة المصادقة واإلشراف على االهـداف االسـتراتيجية   ينبغ المبدأ الثاني: •
 للبنك وعلى قيمته كوحدة اقتصادية .

ينبغي على مجلس االدارة وضع الخطوط العريضـة للمسـؤولية والمسـاءلة     المبدأ الثالث: •
 وتعزيزها .

 ته.على المجلس ضمان اشراف مالئم من االدارة العليا يوافق سياس المبدأ الرابع : •

ينبغي على المجلس واإلدارة العليا فعلياَ استعمال األعمال التي تقوم   بهـا   المبدأ الخامس : •
 ووظائف الرقابة الداخلية. ينالمراجعة الداخلية والمراجعين الخارجي

مة ممارسات وسياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات ءعلى البنك ضمان مال المبدأ السادس: •
 ف االستراتيجية والطويلة االجل وكذلك مع محيط الرقابة .المصرفية، ومع االهدا

 ينبغي ادارة البنك وفق اسلوب واضح وشفاف. المبدأ السابع :  •

نبغي على المجلس و االدارة العليا فهم الهيكل التشغيلي للبنك من خالل مدى ي المبدأ الثامن : •
  االلتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة.

    :تضمن مجموعة المبادئ اآلتيةوت:  طار التكاملي المقترحإلامبادئ  ٣/٢/٢/٤
 شمل وتالمتطلبات العامة:  .١

 مبدأ سالمة الضمير والتصرفات.   

 مبدأ امتداد العقيدة للسلوك والتصرفات . 

 مجموعة مبادئ الحقوق والمعامالت : وتشمل  .٢

 مبدأ شرعية المعامالت المالية.   

 الشريعة.  مبدأ االمتثال الشرعي والتمسك بتعاليم  

 مبدأ الصالح العام للمجتمع والبنك وكل العمالء.   

 مجموعة مبادئ المسئولية :  وتشمل  .٣

 مبدأ الضمير األخالقي.   

 مبدأ التعاون والبر المشترك . 

 مبدأ اإلخالص وإتقان العمل . 
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 مبدأ االلتزام بالعمل الشرعي.   

 : وتشمل  ءلةمجموعة مبادئ المسا .٤

 مبدأ الوكالة الشرعية . 

 دأ شرعية المراقبة .مب 

 عاية مصالح االخرين .رمبدأ المسؤولية عن  

 مجموعة مبادئ الشفافية والوضوح : وتشمل  .٥

 مبدأ النظرة الشمولية  لألحداث المالية واإلدارية . 

 مبدأ ثنائية المصلحة العامة والشفافية .   

 . مبادئ لجنة بازل للرقابة المالية : وتشمل ٦    

 دارة ووضوح دورهم في الحوكمةمبدأ تأهيل مجلس اإل 

 مبدأ المصادقة واالشراف على األهداف 

 مبدأ المرجعية الى أداء الرقابة الداخلية 

 مبدأ االشراف المالئم لإلدارة العليا.   

 مة مع أهداف ومحيط الرقابة.  ءمبدأ المال 

 مبدأ فهم الهيكل التشغيلي. 

يربط بين مبادئ والذى مقترح إلطار المبادئ ا ) ٣/١(الشكل التاليالباحث من  يوضح 
ادئ بازل للرقابة المصرفية بغرض تحسـين عمـل   بالحوكمة في الفكر اإلسالمي والتقليدي وم
  المراجع الداخلي في المصارف االسالمية  
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المبادئ المقترحة في اإلطار التكاملى

 المقترح
 مة التقليديةمبادئ الحوك مبادئ الحوكمة وفقاً للمنهج االسالمي

  مبدأ مراقبة الخالق على االفعال واألقوال 

  مبدأ سالمة الضمير والتصرفات

 مبدأ امتداد العقيدة للسلوك والتصرفات

  مبدأ شرعية المعامالت

  مبدأ االمتثال الشرعي

 مبدأ الصالح العام للمجتمع والناس

  مبدأ الضمير االخالقي

  مبدأ التعاون والبر المشترك

  مبدأ االخالص اتقان العمل

 التزام العمل الشرعى مبدأ

  مبدأ الوكالة الشرعية

  مبدأ شرعية المراقبة

 مبدأ المسئولية عن الرعاية

دأ النظرة الشـمولية لألحـداث الماليـة    مب

  واالدارية 

  مبدأ ثنائية المصلحة والشفافية

 تحسين أداء المراجع الداخلي في المصارف االسالمية

يشجع على شفافية وكفـاءة األسـواق   اطار عام: 
ويتوافق مع القوانين الوضـعية ويحـدد توزيـع    
المسئوليات بين الجهـات االشـرافية والتنظيميـة    

والتنفيذية

  اطار عام

مقومات عقائدية قائمة 
  على المنهج االسالمي

  العدالة

كل مناحى المعامالت 
  والعقود

 

  المسئولية

مسئولية االعمال في 
اطار من مراقبة 

المسئولية الدينية تجاه 
 الخالق سبحانه

  المسائلة

محاسبة في حدود 
  المسئولية الممنوحة

 الوضوح
معنى الصدق واالمانة 

والدقة والشمول 
  للمعلومات

كل المسـاهمين االقليـة   المعاملة المتساوية للمساهمين: 
واألكثرية واألجانب .. ضمان تعويض جراء التعدي على 

  الحقوق
في الملكية اآلمنة والمعرفـة الكاملـة   حقوق المساهمين: 

  وحق التصويت والمشاركة واتخاذ القرارات
احترام كل حقوقهم ودعم خلق الفرص مصالح: أصحاب ال

  وتحقيق االستدامة اآلمنة 

اعطـاء  مسئوليات مجلس االدارة امـام االدارة:  
التوجيه االستراتيجي للشركة والمتابعـة الفعالـة   
لإلدارة من قبل مجلس االدارة ومسئولية المجالس 

 أمام المساهمين

ولية والتزام مجلس االدارة امام المسـاهمين  مسئ

حيث المسائلة عن والمصرف وأصحاب المصالح: 
 الخطط وااللتزامات ونتائج األعمال..

مسائل الجوهرية بما فـي  كافة الالشفافية واالفصـاح:  
ذلك الوضع المالى واالداء والملكيـة وادارة الشـركة   

خطوط المراجعة الماليـة   –ومجلس االدارة ومكافآتهم 
وتعزيز دور مراقب الحسابات وامـداد المسـتخدمين   

 للقوائم بالمعلومات الالزمة والضرورية
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  يهدف هذا االطار التكاملي الى

على االطار العام للحوكمة في المنهج التقليدي واإلسالمي وتقرير االطـار العـام    التأكيد .١
للتصور المقترح يتشكل من مجموعة مبادئ تتعلق بالمراقبة للخـالق وسـالمة الضـمير    

 وامتداد العقيدة للسلوك والتصرفات.  
وية التأكيد على العدالة في كافة االمور من عقود ومعـامالت تضـمن المعاملـة المتسـا     .٢

للمساهمين سواء كانوا أقلية أو أكثرية وطنيون أو أجانب، وكذلك عدالة تضمن الحقوق في 
ملكية آمنه غير مهدده لكل هؤالء المساهمين مع احترام حقوق اصحاب المصالح في ظل 

 مبدأ اسالمي اساسه ال ضرر وال ضرار.
جميعهـا للمـنهج   ويتحقق ذلك من خالل مبادئ تتمثل في شرعية المعامالت وامتثالهـا  

السماوي، مع مراعاة الصالح العام واصحاب المصالح الخاصة والمجتمع والبيئـة علـى   
 نفس درجة االهمية .

التأكيد على العمل تنفيذ االطار في ظل اتفاقية ومبادئ بازل للرقابة المصرفية . ويتحقـق   .٣
ـ   ا للمـنهج  ذلك من خالل مبادئ مقترحة تتمثل في شرعية المعامالت وامتثالهـا جميعه

السماوي، مع مراعاة الصالح العام وأصحاب المصالح الخاصة والمجتمع والبيئـة علـى   
 نفس درجة األهمية.  

التأكيد على المسئولية في اطار المراقبة الذاتية للخالق سـبحانه  تشـكل مـنهج أساسـي      .٤
راتيجي ورقابي لمجالس االدارة امام افراد وعناصر االدارة والعاملين تنطلق من توجه است

للمصرف االسالمي يقترح منها الباحث مبدأ الضمير االخالقي والتعاون على البر والتقوى  
 واإلخالص والتفاني في العمل فإن اهللا يحب من عمل عمالَ البد وأن يتقنه 

لة من وجهة النظر االسالمية تعني دراسة توجهات الخطأ وتقييم العيوب ومدى مبدأ المسا .٥
والعائد المتعلق بصافي المنفعة  تشكل مسئولية والتزام مجالس االدارة  المقارنة بين الخطأ

امام مساهمي البنك وأصحاب المصالح اآلخرين، يقرر معها الباحـث مجموعـة مبـادئ    
تحاول أن تخفف من آثار نظرية الوكالة على اعمال المصرف وتحقق شرعية المراقبـة  

 عما أرتعاه اهللا فيه.   وأن كل انسان راع  في أعماله وكل راعي مسئول 
مبدأ الشفافية والوضوح تعكس معنى الصدق في القول والعرض واإلفصـاح فـي كـل     .٦

المسائل الجوهرية بما في ذلك االوضاع المالية واإلدارية يتقرر معها اقتـراح مجموعـة   
مبادئ تشمل إتاحة  النظرة الشمولية  لألحداث المالية واإلدارية واالنعكاس الثنـائي بـين   

مصلحة والشفافية، وحتى يعمل كل ذلك االطار في مصلحة تحسين أداء المراجع الداخلي ال
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في المصارف االسالمية ليتحقق به مجموعة من االعتبارات واألهداف الهامة التي تتمثـل  
 في اآلتي :  

  توفير نسق اجرائي شرعي لتنفيذ أعمال المراجع الداخلي.   .١
 ى تعظيم التمسك باألخالق المهنية واإلشرافية.  تعزيز دور المراجع الداخلي بالعمل عل .٢
 تعلم متطلبات الشفافية مبادئ المصداقية النابعة من وجود الضمير األخالقي.   .٣
ضمان التثبت والتحقق من شرعية المعامالت من خالل قياس درجة التمسـك بـاألداء    .٤

 الشرعي واإلسالمي للمصارف.  
اولة ادخال الطرق العالجية في اطـار  تحديد مواطن ضعف اداء المراجع الداخلي ومح .٥

 محكم من المصلحة العامة والخاصة في ظل تحديد واضح للسلطة والمسئولية.  
محاولة التغلب على مخاطر المراجعة والتدقيق في اطار شرعية المعامالت  وشـرعية   .٦

 الرقابة وشرعية العمل وااللتزام المهني.
ة المصبوغ بصبغة شرعية انه يخلق رقابة كما يمكن تلخيص الفائدة االهم الطار الحوكم

ذاتية من قبل المراجعين والعاملين وكل المنتمين الى المنظمة بمراقبة انفسـهم والعمـل   
على بذل قصارى جهدهم حتى وان لم تكن هناك متابعة من له سلطة مساءلتهم. وال شك 

ـ  هم بشـكل  ان هذه الخاصية تضمن نجاح الحوكمة في تحقيق مراجعة داخلية فاعلة تس
كبير في انجاح البنوك االسالمية وتعظيم ثمراتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، كمـا  
يوفر االطار المقترح للمراجعة الداخلية االدوات التي تحتاجها لضمان الفعالية والمساءلة 

 واتخاذ القرارات الصائبة، كما ويزيد من الشفافية وانتظام التقارير المالية .
ة أنه يمكن استخدام الحوكمة في المنهج اإلسالمي في تشكيل اطـار عـام للحوكمـة     والخالص

مقترح يمكن من خالله العمل على تحسين وظائف المراجعة الداخلية في البنوك ويبقـي تقـديم   
  .الدليل العملي لمدى معنوية هذا االطار المقترح 
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  :هذا الفصل  عدة نقاط من أهمها ويستنتج الباحث من خالل ما تم عرضه فىخالصة الفصل:
وظيفة تقيميـه  بشكل خاص ( ومنها البنوك االسالمية )المراجعة الداخلية في البنوك تمثل  -١

مستقلة تنشأ بغرض فحص وتقييم األنشطة التي يقوم بها البنك، حيث  تتعلق هذه الوظيفـة  
لنشاط المالي فقـط،   في البنك بالشمولية المتعلقة بكل أنشطة البنك، بحيث ال تقتصر على ا

بل تتعدى الى األنشطة األخرى غير المالية ، وأهمها انشطة الحوكمة ورقابة االداء وتقييم 
 األعمال وخدمات العمالء،  وغير ذلك من أنشطة البنك األخرى

المراجعة الداخلية واتسعت أنشطتها، وذلك بالتوافق مع تطور احتياجـات  اهداف تطورت  -٢
المتطورة فمن أهدافها حاليا  الشركة، حيث مرت بالعديد من المراحلاألطراف الداخلية في 

المراجعة البيئية واالجتماعية، ومازالـت  ب والقيام مراجعة كفاءة وفعالية عمليات الشركة، 
ـ    ةالمراجعة الداخلية تحتاج الى أطوار من التقدم والرقي لتواكب بيئة األعمـال التكنولوجي

 تعددةوآليات الحوكمة والمخاطر الم
وخصوصا" في البنوك التي تتسم اعمالها بالمخـاطرة  أهمية المراجعة الداخلية في البنوك  -٣

ترجع إلى أهمية إدارة المخاطر المصرفية  السيما بعد األزمـة  (ومنها البنوك االسالمية) 
، والتي كان من ابرزها افالس بنـك (  ٢٠٠٨المالية العالمية التي عصفت بالبنوك في عام 

lehman Brothers رابع أكبر البنوك االستثمارية االمريكية، وما ترتب عليه من حدوث (
خسائر كبيرة لحملة األسهم في بورصات العالم المختلفة قدرت بنحو اربعة تريليون دوالر 

 . ساعة ٩٦خالل 
في البنوك االسالمية تشـمل مجمـوعتين االولـى     تحسين عمل المراجع الداخليمقومات  -٤

وتشمل الكفاءة المهنية والموضوعية وطبيعة عمـل  -ر المراجعة الداخلية مستمدة من معايي
والثانية مستمدة من الطبيعة الخاصة لعمليات البنوك االسالمية والتـى   -المراجعة الداخلية 

 تتطلب وجود مراجعة شرعية فعالة فى ضوء أحكام الشريعة االسالمية .
من منظور اسالمي يسهم فـي تحسـين   حاول الباحث تقديم تصور الطار مقترح للحوكمة  -٥

عمل المراجعة الداخلية في البنوك االسالمية،حيث جمع بين طياته مبادئ الحوكمة المعمول 
بها في البنوك غير االسالمية والتي التخالف احكام الشريعة االسالمية، والتي من اهمهـا  

السالمية فـي البنـوك   قواعد لجنة بازل باإلضافة الى المبادئ المشتقة من اطار الحوكمة ا
االسالمية ( والتي من اهمها ما وضعه مجلس الخدمات المالية االسالمية فـي ماليزيـا )،   
لتسد مالم تغطه المبادئ التقليدية من ثغرات، ولتحقق الرقابة الذاتية للمراجعين الـداخليين  

لنهـوض  وكافة العاملين بالمنظمة مما سينعكس على تفعيل دور المراجعة الداخليـة فـي ا  
  بالمؤسسات المالية االسالمية .
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  تمهيد

مبـادئ  في تحديد طبيعة العالقة بين كل من  الميدانية يتمثل الهدف الرئيس من الدراسة 
قواعـد   –مبادئ الحوكمة االسـالمية   - مبادئ الحوكمة التقليدية ( اإلطار المقترح المشتق من 

طبيعة  -الموضوعية -المراجع الداخلي (الكفاءة المهنيةمحددات تحسين عمل على ) زل لجنة با
الهدف كـان  هذا حقق يوحتى يتسنى للباحث أن البنوك االسالمية . ) ف  ةالداخلي ةعمل المراجع

من الضروري وضع مجموعة من الفروض واختبار مدى صحتها، وهو ما يتم تناوله تفصـيًل  
  في هذا الفصل.

م الباحث في هذا الفصل بتحديد خصائص عينة الدراسة، ثم القيام بإجراء اختباري قويو
، ثم يلي ذلـك التعـرض   الصدق والثبات لقائمة االستقصاء، ثم التحليل الوصفي لبيانات الدراسة

  الختبار مدى صحة أو خطأ فروض الدراسة، وذلك كما يلي:

  أوال: مجتمع وعينة الدراسة الميدانية :

خمسـة  تقتصر الدراسة علـى   والبنوك االسالمية العاملة في مصر جتمع الدراسة في يتمثل م 
بنـك   -المركز الرئيسي في القـاهرة   بنك ابو ظبي االسالمي(  مصر وهى  بنوك اسالمية في

بنك مصر فـرع   –فرع المنصورة  االسالمي لبنك فيص -ة المركز الرئيسي في القاهرة البرك

ـ  فرع  سعد زغلول للمعامالت االسالمية )بنك مصر  –المية طلعت حرب للمعامالت االس ك وذل
ووجود  تمر بها البالد ينظرا للظروف الداخلية الت العراق  يلصعوبة  توزيع قوائم استقصاء ف

مـوظفين بقسـم المراجعـة    الي تتمثل عينة الدراسة ف ،كما  العراق بنك اسالمي واحد فقط في
 –مدير إدارة  -مدير عام حل الدراسة والذين يشغلون وظائف (م لبنوك االسالمية ا يالداخلية ف

تجميـع   قائمة استقصاء وقد تم  مائة تم توزيعحيث مراجع ثالث)  -مراجع ثاني –مراجع أول 
جميعها صالحة للتحليل ، وبذلك تكون نسـبة الـردود حـوالي     ثمانون قائمة استقصاء فقطعدد 
٨٠ %.  
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)٤/١جدول رقم (  

الستقصاء التي تم توزيعها والتي تم استالمها من عينة الدراسةاوائم عدد ق  

االستقصاء وائمق

  الموزعة

االستقصاءوائمق

  المستلمة

 صاءاالستقوائمق

 المفقودة

 االستقصاء وائم ق

  الصالحة للتحليل

 ٨٠٢٠ ٨٠ ١٠٠العدد

%١٠٠النسبة  ٢٠%٨٠ %  ٨٠ %  

  : خصائص عينة الدراسةثانيا

ديد خصائص عينة الدراسة التي تم االعتماد عليها في تحليـل بيانـات   يمكن للباحث تح
  كما يلي: ميدانية الدراسة ال

  بنوك التي تم توزيع قوائم االستقصاء بها نة  وفقاً للتوزيع مفردات العي -١

  )٤/٢جدول (

 النسب المئوية العدد البنك

 % ٢٥ ٢٠ المركز الرئيسي في القاهرة -ك أبو ظبى االسالميبن

 %٢٥ ٢٠ المركز الرئيسي في القاهرة -بنك البركة

 %٢٥ ٢٠ فرع المنصورة-بنك فيصل االسالمي

  %١٢.٥  ١٠  فرع طلعت حرب للمعامالت االسالمية   -بنك مصر

  %١٢.٥  ١٠  فرع سعد زغلول للمعامالت االسالمية   -بنك مصر

  %١٠٠  ٨٠  المجموع  
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  للتخصصتوزيع مفردات العينة وفقاً  -٢

  )٤/٣جدول (

 النسب المئوية العدد الفئة

 %٧٧,٥ ٦٢ محاسبة

 %٦,٣ ٥ علوم مصرفية

 %٨,٨ ٧ إدارة األعمال

 %٥ ٤ اقتصاد

 %١,٣ ١ شريعة وقانون

 %١,٣ ١ تجارة خارجية

  %١٠٠  ٨٠  المجموع  

  

  

   -مفردات العينة وفقاً للمؤهل العلمي:توزيع   -٣

  )٤/٤(جدول رقم 

 النسب المئوية العدد الفئة

 %٩١,٣ ٧٣ كالوريوسب

 %٦,٣ ٥ ماجستير

 %٢,٥ ٢ دكتوراه
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  -:توزيع مفردات العينة وفقاً للوظيفة -٤

  )٤/٥جدول رقم  (

 النسب المئوية العدد الفئة

 %٢,٥ ٢ المدير العام

 %١١,٣ ٩ مدير اإلدارة

 %٢٨,٨ ٢٣ مراجع أول

 %٢٣,٨ ١٩ مراجع ثاني

 %٣٣,٨ ٢٧ مراجع ثالث

  

   -ات العينة وفقاً للشهادات المهنية التي تم الحصول عليها في مجال المراجعة:توزيع مفرد -٥

  )٤/٦جدول رقم (
 النسب المئوية العدد الفئة المتغير

ــة للشــهادات المهني

التي تـم الحصـول

 عليها

ACPA ٢١,٣ ١٧% 

CIA ٢٦,٣ ٢١% 

CPA ٢٨,٨ ٢٣% 

 %٥ ٤ أخرى

 %١٨,٨ ١٥ ال
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للحصول على الدورة التدريبيـة الخاصـة بمبـادئ الحوكمـة     نة وفقاً توزيع مفردات العي -٦

  اإلسالمية

  )٤/٧جدول (

 النسب المئوية التكرار الفئة المتغير

ــة ــة الخاص ــدورة التدريبي ال

 بمبادئ الحوكمة اإلسالمية
 %٥٨,٨ ٤٧ حاصل

 %٤١,٣ ٣٣ غير حاصل

  Validity and Reliability  ا: اختبارا الصدق والثباتلثًثا

  قام الباحث باختبار ثبات وصدق المقاييس على النحو التالي:

في تعميم  الميدانيةتم إجراء اختبار الثبات للتأكد من إمكانية االعتماد على نتائج الدراسة 
النتائج من خالل االعتماد على معامل الثبات ألفا كرونبـاخ، واعتمـادا علـى نتـائج التحليـل      

جميع قيم معامالت الثبات لجميع المتغيرات قيم مقبولة، حيـث  اإلحصائي توصل الباحث إلى أن 
كما تم إجراء اختبار الصدق للتأكـد مـن أن   ،٠,٦إن قيم معامل ألفا المقبولة ال بد أن تزيد عن 

قائمة االستقصاء تقيس ما أعدت من أجله، وتم حسابه عن طريق إيجاد الجذر التربيعي لمعامـل  
مقبولة، وبالتالي يمكن االعتماد على القائمة لقياس ما أعـدت مـن   الثبات، وكانت جميعها قيما 

    -التالي:أجله، كما هو موضح في الجدول 

  الثبات والصدق لقائمة استقصاء الدراسة. ت) معامال٤/٨جدول رقم (

 معامل الصدق قيمة معامل ألفا نابيـــ

 ٠,٦٦٣ ٠,٨١٤ مبادئ الحوكمة التقليدية .١

 ٠,٧٣٥ ٠,٨٥٧  مبادئ الحوكمة االسالمية .٢

 ٠,٦٧٠ ٠,٨١٨ لجنة بازل للرقابة المالية والمصرفية قواعد .٣

 ٠,٧٩٩ ٠,٨٩٣ مبادئ االطار المقترح 

 ٠,٧٦١ ٠,٨٧٢ للمراجع الداخلي الكفاءة المهنية .١

 ٠,٦٣٢ ٠,٧٩٤ المراجع الداخلي   موضوعية .٢
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 معامل الصدق قيمة معامل ألفا نابيـــ

 ٠,٧٤٥ ٠,٨٦٣ ةالداخلي ةطبيعة عمل المراجع .٣

 ٠,٧٧٩ ٠,٨٨٢  تحسين عمل المراجع الداخلي 
 

  Descriptive Statistics: التحليل الوصفي للبيانات   رابعا

 SPSS( قام الباحث بإجراء تحليل وصفي للبيانات باستخدام البرنـامج اإلحصـائي   22( 
وذلك بهدف الوقوف على شكل وطبيعـة البيانـات والتعـرف علـى قـيم       ،لمتغيرات الدراسة

  ارية لمتغيرات الدراسة.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

  ) نتائج التحليل الوصفي لبيانات المستقصى منهم بشأن متغيرات الدراسة.٤/٩جدول رقم (

 بيــان
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ٠.٤٧ ٤,٠٤ مبادئ الحوكمة التقليدية

 ٠.٤٩ ٤,٨١ مبادئ الحوكمة االسالمية 

 ٠.٤٥ ٣,٦٦ لجنة بازل للرقابة المالية والمصرفية قواعد

 ٠.٣٥ ٣,٨٤ مبادئ االطار المقترح 

 ٠.٤٣ ٤,١٣ للمراجع الداخلي   الكفاءة المهنية

 ٠.٤٤  ٤,٠٨ المراجع الداخلي   موضوعية

 ٠.٤٨  ٤,١٠ ةالداخلي ةطبيعة عمل المراجع

 ٠.٣٣  ٤,١٠ تحسين عمل المراجع الداخلي 

  ) يتضح ما يلي:٤/٩ومن الجدول رقم (

يتضح من الجدول السـابق ارتفـاع متوسـط آراء     المقترح  مبادئ االطارفيما يخص  .١
وبـانحراف معيـاري    ٤,٠٤بمتوسـط   مبادئ الحوكمة التقليدية المستقصى منهم حول 

وبانحراف معياري  ٤,٨١بمتوسط  مبادئ الحوكمة االسالمية وكذلك فيما يخص  ٠,٤٧
 ٣,٦٦ بمتوسط  ةلجنة بازل للرقابة المالية والمصرفي قواعد، وكذلك فيما يخص  ٠,٤٩
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درجة)، أي  ٣المتوسطات عن المتوسط العام للمقياس ( ادت حيث ز  ٠,٣٥وبانحراف 
أن معظم آراء المستقصى منهم تتراوح ما بين موافق تماما وموافق بما يشير إلى ارتفاع 

باإلضافة إلـى أن  لمبادئ االطار المقترح وزيادة إدراك المستقصى منهم محل الدراسة 
الحوكمـة   بادئ أعلى من إدراكهم لم لمبادئ الحوكمة االسالميةتقصى منهم إدراك المس

 .لقواعد لجنة بازل والتي بدورها أعلى من إدراكهم  التقليدية 

يتضح من الجدول السابق ارتفاع متوسط آراء  تحسين عمل المراجع الداخليفيما يخص  .٢
،  ٠,٤٣حراف معياري وبان ٤,١٣بمتوسط الكفاءة المهنية المستقصى منهم حول عنصر 

، وفيمـا   ٠,٤٤وبـانحراف معيـاري    ٤,٠٨وفيما يخص عنصر الموضوعية بمتوسط 
 زادت، حيـث   ٠,٤٨وبـانحراف   ٤,١٠بمتوسط  ةالداخلي ةيخص طبيعة عمل المراجع

درجة)، أي أن معظم آراء المستقصى منهم  ٣المتوسطات عن المتوسط العام للمقياس (
بما يشير إلى ارتفاع وزيادة إدراك المستقصى منهم   وموافقتتراوح ما بين موافق تماما 

، باإلضافة إلى أن إدراك المستقصى تحسين عمل المراجع الداخلي محل الدراسة ألهمية 
الداخليـة   ةأعلى من إدراكهم لعنصر طبيعة عمل المراجع الكفاءة المهنية منهم لعنصر 

 والتي بدورها أعلى من إدراكهم لعنصر الموضوعية.

  : رابعا: اختبار مدى صحة فروض الدراسة

مـدى   حول" ال توجد فروق معنوية بين آراء المستقصى منهم محل الدراسة -:الفرض االول 

وإمكانية تطبيق مبادئ اإلطار المقترح فى البنوك  مقومات تحسين عمل المراجع الداخلي توافر

  ".محل الدراسة االسالمية 

قام الباحث بإجراء تحليل وصفي للبيانات باسـتخدام  ض االول  والختبار هذا صحة أو خطأ الفر
)، وذلك بهدف التعرف على قـيم المتوسـطات الحسـابية    Spss Ver.22البرنامج اإلحصائي (

    -:التاليواالنحرافات المعيارية، وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول 
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  ى منهمنتائج التحليل الوصفي آلراء المستقص )٤/١٠جدول رقم (

االنحراف  الوسط الحسابي المتغيرات واألبعاد

 المعياري

 ٤,٢٢٧٥ ٠,٣٤٢٣٦ الكفاءة المهنية 

 ٤,٢٨٩٣ ٠,٣١٩٠١  لموضوعيةا

 ٤,٣٦٤٦ ٠,٣١٩٤٣  يةالداخل ةطبيعة عمل المراجع

 ٤,٢٤٣٨ ٠,٣٦٢٥٨ مبادئ الحوكمة التقليدية

 ٤,٢٤٥٠ ٠,٣٧١٠٧ مبادئ الحوكمة اإلسالمية

 ٤,٢٥٤٧ ٠,٢٨٥٧٧ زل للرقابة المالية والمصرفيةلجنة با قواعد

 ٤,٨٣٢٥ ٠,٤٢٢٠٩مبادئ اإلطار المقترح للحوكمة من منظور إسالمي

  -) ما يلي:٤/١٠ويتضح من الجدول رقم (

مرتفعاً وفقاً لقيمة  ة الداخلية يعتبر مستوى آراء المستقصى منهم بشأن طبيعة عمل المراجع .١
يعتبر مستوى آراء كما )، ٠,٣١٩٤٣بانحراف معياري ( )٤,٣٦٤٦الوسط الحسابي البالغ (

مرتفعاً وفقاً لقيمة الوسط الحسابي البالغ الداخلي المستقصى منهم بشأن موضوعية المراجع 
يعتبر مستوى آراء المستقصى منهم بشأن ايضا )، ٠,٣١٩٠١) بانحراف معياري (٤,٢٨٩٣(

) بانحراف ٤,٢٢٧٥يمة الوسط الحسابي البالغ (مرتفعاً وفقاً لقالداخلي الكفاءة المهنية للمراجع 
لجنة بازل للرقابة  قواعديعتبر مستوى آراء المستقصى منهم بشأن ،كما ) ٠,٣٤٢٣٦معياري (

) بانحراف معياري ٤,٢٥٤٧المالية والمصرفية مرتفعاً وفقاً لقيمة الوسط الحسابي البالغ (
بشأن مبادئ الحوكمة اإلسالمية يعتبر مستوى آراء المستقصى منهم  فى حين )،٠,٢٨٥٧٧(

يعتبر كما )، ٠,٣٧١٠٧) بانحراف معياري (٤,٢٤٥٠مرتفعاً وفقاً لقيمة الوسط الحسابي البالغ (
مستوى آراء المستقصى منهم بشأن مبادئ الحوكمة التقليدية مرتفعاً وفقاً لقيمة الوسط الحسابي 

 مستوى آراء المستقصى منهم يعتبرواخيرا )،٠,٣٦٢٥٨) بانحراف معياري (٤,٢٤٣٨البالغ (

بشأن مبادئ اإلطار المقترح للحوكمة من منظور إسالمي مرتفعاً وفقاً لقيمة الوسـط الحسـابي    
)، ويدل ذلك على أن أراء المستقصـي مـنهم   ٠,٤٢٢٠٩) بانحراف معياري (٤,٨٣٢٥البالغ (
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فاق مرتفعة قد تعكـس  نسبة اتحيث نال هذا المتغير  اإلطار المقترح إمكانية تطبيق مبادئ بشأن 
 فـي  كآليات تسعى إلى التقليل من أوجـه القصـور  االسالمية جدواه في تفعيل مبادئ الحوكمة 

ارتفـاع وزيـادة إدراك   ومماسبق يتبين خطأ الفرض االول كليا حيث تبين  الداخلية ، المراجعة
ارتفـاع  إلـى  باالضافة  المكانية تطبيق مبادئ االطار المقترح المستقصى منهم محل الدراسة 

توافر مقومـات تحسـين عمـل المراجـع     وزيادة إدراك المستقصى منهم محل الدراسة ألهمية 
 الداخلي.

  

مبادئ اإلطار المقترح وتحسـين عمـل المراجـع    "ال يوجد ارتباط معنوي بين الفرض الثاني :

  محل الدراسة". الداخلي في البنوك االسالمية 

  -:يلى جراؤه النتائج الخاصة بهذه العالقة، كما وقد أوضح التحليل اإلحصائي الذي تم إ

  ): معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة.٤/١١جدول رقم (

  عداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر: من إ، ٠,٠٥معنوية عند مستوى *     ٠,٠١معنوية عند مستوى ** 

  

 المتغيرات

مبادئ 

االطار 

 المقترح

مبادئ 

الحوكمة 

 التقليدية

مبادئ 

الحوكمة 

 االسالمية

قواعد 

لجنة بازل

  الكفاءة

 المهنية
 الموضوعية

طبيعة عمل 

 ةالمراجع

 يةالداخل

عمل تحسين 

المراجع 

 الداخلي

مبادئ االطار  .١

 المقترح

١    
    

مبادئ الحوكمة  .٢

 التقليدية
١**٠,٦٨٥   

    

مبادئ الحوكمة  .٣

 االسالمية
١ * ٠,٣٠٧**٠,٧٩٨  

    

     ١ ** ٠,٤٤٣ ٠,٢١٣**٠,٧٣٦ قواعد لجنة بازل .٤

    ١ ٠,٢٢٣ * ٠.٢٥٩ * ٠,٢٥٩ *٠,٣٣٤ الكفاءة المهنية .٥

   ١ * ٠,٣٤٣ ٠,٠١٠ ٠,٢١٥ ** ٠,٣٨٠ *٠,٢٧٠ الموضوعية .٦

طبيعة عمل  .٧

 يةالداخل ةالمراجع
١ * ٠,٣٣٢ ٠,٢١٨ ٠,٠٨٨ ٠,١٢٢ ** ٠,٥٢٧ *٠,٣٣٢  

 تحسين عمل  .٨

 المراجع الداخلي
١ **٠,٧١٥ **٠,٧٤٣ **٠,٧٠٥ ٠,١٤٧ *٠,٢٧٢ **٠,٥٤٦**٠,٤٣٦ 
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  ) يتضح ما يلي:٤/١١ومن الجدول رقم (

المراجع الـداخلي  مبادئ االطار المقترح وتحسين عمل يوجد ارتباط معنوي إيجابي بين 
(مبادئ الحوكمة التقليدية كما يوجد ارتباط معنوي إيجابي بين  .٠.٠١ككل عند مستوى معنوية 

المراجـع الـداخلي   تحسين عمـل   مقوماتوقواعد لجنة بازل    -سالمية مبادئ الحوكمة اال –
 .٠.٠٥) عند مستوى معنوية ةالداخلي ةطبيعة عمل المراجع -الموضوعية  -(الكفاءة المهنية 

بـين مبـادئ اإلطـار     وبناء على النتائج السابقة، يتضح وجود عالقة ارتباط معنوية

يعني ثبـوت  مما  محل الدراسة البنوك االسالمية  المقترح وتحسين عمل المراجع الداخلي في

  من فروض الدراسة.الثاني خطأ الفرض 
لتطبيق مبادئ اإلطار المقترح وتحسين عمل  تأثير معنويال يوجد " الفرض الثالث 

  ". محل الدراسة المراجع الداخلي ككل  في البنوك االسالمية 

  وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:

 تحسين عمل المراجع الداخلي على لتطبيق مبادئ اإلطار المقترح  يوجد تأثير معنوي ال - أ
 .محل الدراسة البنوك االسالمية ككل في 

 مـن مقـوم  ك الكفاءة المهنية علىلتطبيق مبادئ اإلطار المقترح ال يوجد تأثير معنوي  - ب
 .راسةمحل الد البنوك االسالمية في  مقومات  تحسين عمل المراجع الداخلي 

 مـن مقـوم  ك الموضـوعية   علىلتطبيق مبادئ اإلطار المقترح ال يوجد تأثير معنوي  - ت
 .محل الدراسة البنوك االسالمية في  مقومات  تحسين عمل المراجع الداخلي 

 طبيعة عمل المراجعة الداخلية   علىلتطبيق مبادئ اإلطار المقترح ال يوجد تأثير معنوي  - ث
 .محل الدراسة البنوك االسالمية في  المراجع الداخلي مقومات  تحسين عمل  منمقوم ك

  وتم اختبار هذه الفروض كما يلي:

على لتطبيق مبادئ اإلطار المقترح ال يوجد تأثير معنوي ، "الفرض الفرعي األول: 

   "محل الدراسة  البنوك االسالمية ككل في  تحسين عمل المراجع الداخلي 
تحسين بين المتغير التابع ( للعالقة المتعدداالنحدار  تحليل اءإجر يتم الفرض هذا صحة الختبارو  

مبادئ الحوكمة  –مبادئ الحوكمة التقليدية ) ، والمتغيرات المستقله (عمل المراجع الداخلي ككل 
ولتحديـد   ، SPSS اإلحصـائية  البـرامج  حزمة باستخدام وذلك ، )قواعد لجنة بازل  –االسالمية 

  -عها كميا في معادلة االنحدار الخطية اآلتية: طبيعة هذه العالقة تم وض
  + خ ٣س ٣+ ب  ٢س ٢+ ب  ١س ١= أ + ب  ١ص
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مبـادئ الحوكمـة   ) إلى ١، (ستحسين عمل المراجع الداخلى ) إلى ١يرمز (ص: حيث
، بينما يمثل (أ) ثابت قواعد لجنة بازل ) إلى ٣، (سمبادئ الحوكمة االسالمية ) ٢، (سالتقليدية 

ب) يمثل التغير في المتغيرات المستقلة، في حين أن (خ) يرمز إلـى التبـاين غيـر    المعادلة، (
  -، وكانت النتائج كمايلي :المفسر في المعادلة

تحسين على مبادئ اإلطار المقترح  ): معامالت االنحدار الجزئي للعالقة بين٤/١٢جدول رقم (

   البنوك االسالمية ككل في  عمل المراجع الداخلي 

ت المستقلةالمتغيرا تحسين عمل المراجع الداخلىالمتغير التابع:    
 معامل االنحدار الجزئي

)Beta(  

المعنوية  قيمة (ت)

)sig.(  

 . **٦,٣٢٤ ٠٠٠ ــــ ثابت المعادلة(أ)

 . **٤,٧١٤ ٠٠٠  ٠,٤٤٦ ئ الحوكمة التقليديةمباد

 . **٥,٠٣٢ ٠٠٠  ٠,٥٨٦ مبادئ الحوكمة االسالمية

 . **٠,٢٤٦ ٢,١٠١ ٠٠٠ قواعد لجنة بازل

 ٠.٧١١=)٢معامل التحديد (ر
  ** ٩.٧٥٩قيمة (ف) المحسوبة = 

  إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي.من المصدر: .                ٠,٠١** معنوية عند مستوى 

حيث يوجـد تـأثير   الفرض الفرعي األول  خطأ) يتضح ثبوت ٤/١٢ومن الجدول رقم (
تحسـين  علـى   ة التقليدية ومبادئ الحوكمة االسالمية وقواعد لجنة بازل لمبادئ الحوكممعنوي 

، كما يتضح من الجـدول السـابق أن    ٠,٠١وذلك عند مستوى معنوية  عمل المراجع الداخلي 
تحسـين عمـل المراجـع    التغير الحادث في  ٠,٧١١بنسبة  مبادئ اإلطار المقترح ككل تفسر 

  .الداخلي 
  

الكفـاءة   علـى لتطبيق مبادئ اإلطار المقترح ال يوجد تأثير معنوي الفرض الفرعي الثاني :" 

محـل   البنـوك االسـالمية   فـي   مقومات  تحسين عمل المراجع الداخلي  منمقوم ك المهنية

  "الدراسة

الكفـاءة  بين المتغير التابع ( للعالقة المتعدداالنحدار  تحليل إجراء يتم الفرض هذا صحة الختبارو
قواعد  –مبادئ الحوكمة االسالمية  –مبادئ الحوكمة التقليدية يرات المستقله (، والمتغ المهنية )
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ولتحديد طبيعة هذه العالقـة تـم    ، SPSS اإلحصائية البرامج حزمة باستخدام وذلك ، )لجنة بازل 
  وضعها كميا في معادلة االنحدار الخطية اآلتية

  + خ ٣س ٣+ ب  ٢س ٢+ ب  ١س ١= أ + ب  ١ص
) ٢، (سمبادئ الحوكمة التقليديـة  ) إلى ١،(س الكفاءة المهنية) إلى ١يرمز (ص: حيث

، بينما يمثل (أ) ثابت المعادلـة، (ب)   قواعد لجنة بازل) إلى ٣، (سمبادئ الحوكمة االسالمية 
يمثل التغير في المتغيرات المستقلة، في حين أن (خ) يرمز إلى التباين غير المفسر في المعادلة. 

  -التالي :تائج في الجدول ويمكن توضيح الن
الكفـاءة  و مبـادئ االطـار المقتـرح    معامالت االنحدار الجزئي للعالقة بين ): ٤/١٣جدول رقم (

  .المهنية

 

 المتغيرات المستقلة

 الكفاءة المهنيةالمتغير التابع: 

معامل االنحدار

 )Betaالجزئي(

 ).sigالمعنوية ( قيمة (ت)

.٤,٤١٧ ٠٠٠ ــــ ثابت المعادلة(أ)  

. **٠,٨٩١ ٥,١٣٣ ٠٠٠  ئ الحوكمة التقليديةمباد  

. **٠,٩٤١ ٦,١١٢ ٠٠٠  مبادئ الحوكمة االسالمية  

. **٠,١٤٦ ٣,٢١٤ ٠٠٠  قواعد لجنة بازل  

 ٠.٤١١=)٢معامل التحديد (ر
  ٢.٧٨١قيمة (ف) المحسوبة = 

  يل اإلحصائي.إعداد الباحث من نتائج التحلمن المصدر:          ٠,٠١** معنوية عند مستوى 

حيث يوجد تأثير معنـوي   الفرض الفرعي الثاني: خطأ) يتضح ٤/١٣ومن الجدول رقم (
كمتغيرات مستقلة علـى  لمبادئ الحوكمة التقليدية ومبادئ الحوكمة االسالمية وقواعد لجنة بازل 

مبـادئ  ، كما يتضح من الجـدول السـابق أن    ٠,٠١وذلك عند مستوى معنوية  الكفاءة المهنية
  الكفاءة المهنية.  التغير الحادث في  ٠,٤١١بنسبة  طار المقترح ككل تفسر اإل

 الموضوعية  علىلتطبيق مبادئ اإلطار المقترح ال يوجد تأثير معنوي الفرض الفرعي الثالث: 

  "محل الدراسة البنوك االسالمية في  مقومات  تحسين عمل المراجع الداخلي منمقوم ك

بـين المتغيـر التـابع     للعالقـة  المتعـدد االنحدار  تحليل إجراء يتم الفرض هذا صحة الختبارو
 –مبادئ الحوكمة االسـالمية   –مبادئ الحوكمة التقليدية ، والمتغيرات المستقله ( الموضوعية )(
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ولتحديد طبيعة هذه العالقة  ، SPSS اإلحصائية البرامج حزمة باستخدام وذلك ، )قواعد لجنة بازل 
  -:ادلة االنحدار الخطية اآلتيةتم وضعها كميا في مع

  + خ ٣س ٣+ ب  ٢س ٢+ ب  ١س ١= أ + ب  ١ص

) ٢، (سمبـادئ الحوكمـة التقليديـة    ) إلى ١) إلى الموضوعية،(س١يرمز (ص: حيث
، بينما يمثل (أ) ثابت المعادلـة، (ب)   قواعد لجنة بازل) إلى ٣، (سمبادئ الحوكمة االسالمية 

ة، في حين أن (خ) يرمز إلى التباين غير المفسر في المعادلة. يمثل التغير في المتغيرات المستقل
  -التالي:ويمكن توضيح النتائج في الجدول 

  والموضوعية. مبادئ اإلطار المقترحمعامالت االنحدار الجزئي للعالقة بين ): ٤/١٤جدول رقم (

 الموضوعيةالمتغير التابع:  المتغيرات المستقلة

معامل االنحدار

 )Betaالجزئي(

المعنوية  قيمة (ت)

)sig.( 

 . **٤.٦٤٨ ٠٠٠ ــــ ثابت المعادلة(أ)

 . **٣.٠١٣ ٠٠٠ ,٥٣٩  ئ الحوكمة التقليديةمباد

 . **٤.٢٨٥ ٠٠٠ ,٦٧١  مبادئ الحوكمة االسالمية

 . **.٠٠٠  ١٤٥,١  ,١٤٢  قواعد لجنة بازل

 ٠.٧١١=)٢معامل التحديد (ر
 **٤.٤٧٠قيمة (ف) المحسوبة = 

  إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي.من المصدر:          ٠,٠١عند مستوى ** معنوية 

حيث يوجد تـأثير   ) يتضح ثبوت خطأ الفرض الفرعي الثالث:٤/١٤ومن الجدول رقم (
كمتغيرات مستقلة لمبادئ الحوكمة التقليدية ومبادئ الحوكمة االسالمية وقواعد لجنة بازل معنوي 

مبـادئ  ، كما يتضح من الجدول السابق أن  ٠,٠١د مستوى معنوية وذلك عن الموضوعيةعلى 
  الموضوعية.  التغير الحادث في  ٠,٧١١بنسبة  اإلطار المقترح ككل تفسر 

  

طبيعة عمـل   علىلتطبيق مبادئ اإلطار المقترح ال يوجد تأثير معنوي  الفرض الفرعي الرابع:

 البنوك االسـالمية  في  راجع الداخلي مقومات  تحسين عمل الم منمقوم ك المراجعة الداخلية 

  "محل الدراسة
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طبيعـة  بين المتغير التـابع (  للعالقة المتعدداالنحدار  تحليل إجراء يتم الفرض هذا صحة الختبارو
مبادئ الحوكمـة   –مبادئ الحوكمة التقليدية ، والمتغيرات المستقله ( عمل المراجعة الداخلية  )

ولتحديـد   ، SPSS اإلحصـائية  البـرامج  حزمة باستخدام وذلك ، )قواعد لجنة بازل  –االسالمية 
  -:طبيعة هذه العالقة تم وضعها كميا في معادلة االنحدار الخطية اآلتية

  + خ ٣س ٣+ ب  ٢س ٢+ ب  ١س ١= أ + ب  ١ص

مبـادئ الحوكمـة   ) إلى ١،(سطبيعة عمل المراجعة الداخلية ) إلى ١يرمز (ص: حيث
، بينما يمثل (أ) ثابت  قواعد لجنة بازل) إلى ٣، (سلحوكمة االسالمية مبادئ ا) ٢، (سالتقليدية 

المعادلة، (ب) يمثل التغير في المتغيرات المستقلة، في حين أن (خ) يرمز إلـى التبـاين غيـر    
  -التالي :المفسر في المعادلة. ويمكن توضيح النتائج في الجدول 

وطبيعـة عمـل    مبادئ اإلطار المقترح قة بين معامالت االنحدار الجزئي للعال): ٤/١٥جدول رقم (

  .ة الداخلي ةالمراجع

 المتغير التابع: طبيعة عمل المراجعة الداخلية المتغيرات المستقلة

معامل االنحـدار

 )Betaالجزئي(

ــة  قيمة (ت) المعنويــ

)sig.( 

 . **٣.٨٧٠ ٠٠١ ــــ ثابت المعادلة(أ)

 **. ٤.٨٧٠ ٠٠٠ .٥٤١  ئ الحوكمة التقليديةمباد

  . **٠٠٠  ٥.٣٨٢ .٦١١  مبادئ الحوكمة االسالمية

 . **٢.٣٨٢ ٠٠٠ .٢٣١  قواعد لجنة بازل

 ٠.٧٢٩)=٢معامل التحديد (ر
 ** ٨.٣٩٨=قيمة (ف) المحسوبة 

  إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي.من المصدر:  ٠,٠١** معنوية عند مستوى                   

لتطبيق يوجد تأثير معنوي ضح ثبوت خطأ الفرض الفرعي الرابع ) يت٥/١٥ومن الجدول رقم (
مقومات  تحسـين عمـل    منمقوم ك طبيعة عمل المراجعة الداخلية  علىمبادئ اإلطار المقترح 

، كمـا   ٠,٠١وذلك عند مستوى معنوية  محل الدراسة البنوك االسالمية في  المراجع الداخلي 
التغير الحـادث   ٠,٧٢٩بنسبة  ر المقترح ككل تفسر مبادئ اإلطايتضح من الجدول السابق أن 

  طبيعة عمل المراجعة الداخلية.في 

  



 

- ٨٦ - 

  خالصة الفصل 

 نتيجة اختبار الفرض الفرض رقم الفرض

الفــــرض 

 األول

ال توجد فروق معنوية بين آراء المستقصى منهم محل  
مقومات تحسين عمل المراجع  الدراسة على مدى توافر
ق مبادئ اإلطار المقتـرح فـي   الداخلي وإمكانية تطبي

 ".محل الدراسة البنوك االسالمية 

 رفض الفرض االول

الفــــرض 

  الثاني
 

مبادئ اإلطـار المقتـرح   ال يوجد ارتباط معنوي بين  
وتحسين عمل المراجع الداخلي في البنوك االسـالمية  

 محل الدراسة

 رفض الفرض الثانى

الفرض 

 الثالث

مبـادئ اإلطـار   لتطبيـقال يوجد تأثير معنوي٣/١
فـي   تحسين عمل المراجع الداخلي ككل  علىالمقترح 

  محل الدراسة البنوك االسالمية 
لتطبيـق مبـادئ اإلطـار    يوجد تأثير معنوي  ال٣/٢

مقومـات  مـن مقـوم  ك الكفاءة المهنية   علىالمقترح 
البنـوك االسـالمية   في  تحسين عمل المراجع الداخلي 

  محل الدراسة
لتطبيـق مبـادئ اإلطـار    معنوي  ال يوجد تأثير٣/٣

مقومات  تحسين  منمقوم ك الموضوعية  علىالمقترح 
محـل   البنوك االسـالمية  في  عمل المراجع الداخلي 

  الدراسة
لتطبيـق مبـادئ اإلطـار    ال يوجد تأثير معنوي ٣/٤

 منمقوم ك طبيعة عمل المراجعة الداخلية  علىالمقترح 
البنـوك   فـي  مقومات  تحسين عمل المراجع الداخلي

 "محل الدراسة االسالمية 

رفض الفرض الثالث 
 كليا
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  النتائج والتوصيات •

  أولًا: النتائج  .١

من خالل هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي مـا   الباحث توصل إليها من أهم النتائج التي     

  يلي:  

فنمـاذج الحوكمـة مرتبطـة     ،صلح أن  يطبق في جميع البلـدان ال يوجد نموذج واحد للحوكمة ي -١
نماذج الحوكمة اإلسالمية تستند الى  كما أن  بخصائص البيئة االجتماعية واالقتصادية  والسياسية ،

مة وفقاً ءمؤسسة الحسبة التي تطالب بإمساك دفاتر تعبر عن اإلفصاح والشفافية والمصداقية والمال
  .عة اإلسالميةلمبادئ وأخالقيات الشري

اختالف بـين  وجود  معانظمة الرقابة التي تطبقها المصارف االسالمية تتفق مع قواعد لجنة بازل  -٢
أنظمة الرقابة المعمول بها في المصارف االسالمية عن أنظمة الرقابة فى  المصارف التقليديـة و  

المميـزة   الطبيعـة يعود ألسلوب عمل المصارف وخصوصية كل مصرف في التعامل ، كما أن 
 .للمصرف اإلسالمي جعلته أكثر عرضة للمخاطر من المصارف  التقليدية

الطبيعة المميزة للعمل المصرفي االسالمي جعلتها تتجاوز تشريعات وحـدود العمـل المصـرفي     -٣
التقليدي مما ادى بها الى االنفتاح لنوعين من المخاطر، النوع االول مخاطر تشـترك فيهـا مـع    

ناجمة عن طبيعة العمل المصرفي، والنوع الثاني تنفرد به نتيجـة الـنهج الـذي    نظيرتها التقليدية 
اتبعته ألداء نشاطها، لذلك سعت المصارف االسالمية للبحث عن اساليب وطرق تحوطية تختلـف  

 .عن النموذج التقليدي الذي ال يخدم طبيعة عملها
 بـدأ  فقد الحديثة، الدراسات في من االهتمام الكافي القدر المصرفي الجهاز حوكمة مفهوم يلق لم -٤

 التدفقات وعولمة المالية األسواق في السريعة للتطورات البنوك نتيجة  حوكمة مبادئ عن الحديث
 .وحدوث االزمات المالية المتتالية التكنولوجي، والتقدم المالية

حوكمة حاول الباحث صياغة اطار مقترح لمبادئ الحوكمة من منظور اسالمي، مشتق من مبادئ ال -٥
التقليدية، ومبادئ الحوكمة االسالمية، وقواعد بازل للرقابة المصرفية، يهدف الى ان يخلق رقابـة  
ذاتية من قبل المراجعين الداخلين والعمل على بذل قصارى جهدهم، بغض النظـر عـن وجـود    

ـ  اح السلطة الرقابية ،بما يضمن نجاح الحوكمة في تحقيق مراجعة داخلية تسهم بشكل كبير في نج
 البنوك االسالمية .

أوضحت نتائج التحليل الوصفي للبيانات الخاصـة بمتغيـرات الدراسـة ارتفـاع وزيـادة إدراك       -٦
حوكمـة، باإلضـافة إلـى أن إدراك    الالمستقصى منهم محل الدراسة لمتطلبات تطبيـق قواعـد   

دورها أعلى المستقصى منهم للمراجعة الخارجية أعلى من إدراكهم لمتطلب لجنة المراجعة والتي ب
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من إدراكهم لمتطلب مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى ارتفاع وزيادة إدراك المستقصى مـنهم محـل   
الدراسة ألهمية جودة المراجعة الداخلية، باإلضافة إلى أن إدراك المستقصى منهم لعنصر األهليـة  

راكهم لعنصـر  أعلى من إدراكهم لعنصر طبيعة عمل المراجعة الداخلية والتي بدورها أعلى من إد
 الموضوعية.

ال توجد فروق معنوية بين آراء المستقصى منهم محـل   بالنسبة الختبار الفرض الرئيسي األول " -٧
مقومات تحسين عمل المراجع الداخلى وإمكانية تطبيق مبـادئ اإلطـار    الدراسة على مدى توافر

زيادة إدراك المستقصـى  ارتفاع وأوضحت النتائج "، المقترح فى البنوك االسالمية  محل الدراسة
وزيـادة  مسـتوى  إلى ارتفاع  باإلضافةتطبيق مبادئ االطار المقترح   إلمكانيةمنهم محل الدراسة 

منهم محل الدراسة ألهمية توافر مقومات تحسين عمل المراجع الـداخلى ممـا     المستقصيإدراك 
 .يعني ثبوت خطأ الفرض االول من فروض الدراسة

" ال يوجد ارتباط معنوي بين مبادئ اإلطـار المقتـرح    الرئيسي الثانى :بالنسبة الختبار الفرض  -٨
 أوضحت النتائج أنه يوجـد  وتحسين عمل المراجع الداخلى فى البنوك االسالمية  محل الدراسة "،

ارتباط معنوي إيجابي بين مبادئ االطار المقترح وتحسين عمل المراجع الداخلي ككل عند مستوى 
مبادئ الحوكمـة   –جد ارتباط معنوي إيجابي بين (مبادئ الحوكمة التقليدية كما يو .٠.٠١معنوية 

 -قواعد لجنة بازل  ومقومات تحسين عمل المراجـع الـداخلي (الكفـاءة المهنيـة       -االسالمية 
،مما  يعني ثبوت خطـأ  .٠.٠٥طبيعة عمل المراجعة الداخلية) عند مستوى معنوية  -الموضوعية 

 الدراسة.الفرض الثانى  من فروض 
ال يوجد تأثير معنوي لتطبيـق مبـادئ اإلطـار     بالنسبة لنتائج اختبار الفرض الرئيسي الثالث  :" -٩

أوضـحت   المقترح وتحسين عمل المراجع الداخلى ككل  فى البنوك االسالمية  محـل الدراسـة"  
قواعـد لجنـة   تأثير معنوي لمبادئ الحوكمة التقليدية ومبادئ الحوكمة االسالمية و النتائج أنه يوجد

، وأن مبادئ اإلطـار   ٠,٠١بازل  على تحسين عمل المراجع الداخلى  وذلك عند مستوى معنوية 
 التغير الحادث في تحسين عمل المراجع الداخلى . ٠,٧١١المقترح ككل تفسر  بنسبة 

  

  ثانيا: التوصيات  •

  يات التالية :بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يقترح الباحث التوص        

ضرورة تفعيل االطار المقترح للحوكمة من منظور اسالمي لكونه يسهم في تحسين عمل المراجع  -١
الداخلي في البنوك االسالمية وذلك من خالل ماجمعه بين طياته من مبادئ للحوكمة التقليدية التي 

للرقابة المصرفية  التخالف احكام الشريعة االسالمية ومبادئ الحوكمة االسالمية ومقررات بازل
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ليعمل على سد الثغرات التي لم تغطيها المبادئ التقليدية وبالتالي يخلق رقابة ذاتية من قبل 
المراجعين الداخليين بمراقبة انفسهم بأنفسهم بما يضمن نجاح الحوكمة في تحقيق مراجعة داخلية 

القتصادية واالجتماعية فاعلة تسهم بشكل كبير في انجاح البنوك االسالمية وتعظيم ثمراتها ا
 والبيئية.  

ضرورة العمل المستمر على تحسين عمل  المراجع الداخلي في البنوك االسـالمية مـن خـالل      -٢
ضمان توافر العوامل األساسية لتحقيق جودة وظيفة المراجعة الداخلية كأهلية المراجعين الداخليين، 

فاعل الجيد بين متطلبات حوكمة البنـوك   ، والتةوموضوعيتهم، وجودة أداء عمل المراجعة الداخلي
 ووظيفة المراجعة الداخلية.

 ضـرورة  من المصارف تتطلب والتي المصرفية المخاطر إدارة تحسين على المصارف تعمل أن -٣
والمراجعة الرقابيـة الشـرعية و    المال، رأس كفاية مجاالت في الدولية المعايير بتطبيق االلتزام

 اإلدارة ألن المصـارف،  في االسالمية  الحوكمة تطبيق تعزيز صاح وواإلف والشفافية المحاسبة ،
 الطويل المدى على المؤسسات لبقاء ونجاح هاما أمرا تعتبر السليمة

 الحالية والمحتملة المخاطر عن وخاصة المالية، وغير المالية بالمعلومات والشفافية اإلفصاح زيادة  -٤
 أمان تقوية بما يكفل أعمالها، ممارسة تحسين ىعل المصارف يحفز مما المصرف، يواجهها التي

 االسالمى   المصرفي القطاع وسالمة
 مما للمال، االجتماعية الوظيفة تقدير وإلى اإلسالمي المصرفي العمل طبيعة إلى االلتفات من البد -٥

 بالخصـوص،  فيها الشرعية والرقابة الفتوى هيئات ودور اإلسالمية، المالية المؤسسات على يحتم
 القرض الحسـن  على والتشجيع وتوزيعها، الزكاة  تحصيل على والتعاون االجتماعية، واجباتبال

 . إليه ماسة حاجة في هم لمن وخاصة
 المؤسسـات  فـي  الشرعية والرقابة الفتوى هيئات لها تخضع عليا مرجعية ضرورة وجود هيئة  -٦

 المسـائل  فـي  الخـالف  حسمو اآلراء وتوحيد والتوجيه اإلشراف مهمتها تكون اإلسالمية المالية
 والخبرة والكفاءة الشروط فيهم ممن تتوفر الهيئات هذه في األعضاء تعيين التدخل في و الشرعية،

الماليـة   المؤسسات في الشرعية والرقابة الفتوى هيئات رؤساء المرجعية هذه ، وتضم وتقوى ديناً
 .لهم المشهود العلماء من آخر وعدداً اإلسالمية

االقتصادي  الشرعي والتخصص الفقه بين يجمع الذي المتخصص االقتصادي الفقيه إيجاد ضرورة -٧
 وإصـدار   اإلسـالمية  والمؤسسـات الماليـة   الشرعية الهيئات على تعود عديدة فوائد مما يحقق
 شرعية أحكام من المالية اإلسالمية المؤسسات إليه تحتاج ما كل  تضم إسالمية اقتصادية موسوعة
 .  لذلك احتاجت متى وترجع إليها بها تستعين الشرعية والرقابة الفتوى اتلهيئ مرجعا لتكون
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 -العربية باللغة المراجعأوال :
  الكتب: -أ

االتجاهات المعاصرة في التـدقيق والتأكيـد : الـداخلي ،    ) " ٢٠٠٩أحمد حلمي جمعة ،( -١

"، الطبعة األولى ، دار الصفاء شآت الصغيرة الحكومي ، االداري ، الخاص ، البيئي، المن
 للنشر والتوزيع ، عمان .

" ، مكتبة التقوى، المصارف االسالمية بين الفكر والتطبيق) " ٢٠٠٣حسين حسين شحاتة،( -٢
 .مدينة نصر، القاهرة، مصر

" دار  )" األصول العلمية للمراجعة بين النظرية والممارسـة ١٩٩٦محمد سمير الصبان ،( -٣
 لعربية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان.النهضة ا

 
 الدوريات: -ب
" واقع التطبيقات المحاسبية في المصارف االسـالمية  ،) ٢٠١١يعقوب، ( ابتهاج اسماعيل  -١

، العـدد   ، الجامعة المستنصـرية مجلة االدارة و االقتصاد ،العراقية من وجهة نظر مهنية"
٨٩. 

مجلة  "، المراجعة الداخلية وانهيار الرأسمالية المالية" دور ،) ٢٠٠٨أحمد صالح عطية ،(  -٢

 . ، العدد الثالثجامعة الزقازيق،  ،كلية التجارة  البحوث والدراسات التجارية

)،" مدى تطبيق المصارف االسالمية للرقابـة الداخليـة " ،   ٢٠١٠احمد ياسر النعساني ، (  -٣
 دد الثاني ، السنة االولى .سيؤون،   الع -، كلية المجتمع مجلة العلوم االدارية

، "جودة المراجعة الداخلية ودورها فـي تفعيـل حوكمـة    ٢٠٠٩الرفاعي إبراهيم مبارك،  -٤
 .٢، العدد٢، كلية التجارة، جامعة طنطا، المجلدالمجلة العلمية للتجارة والتمويلالشركات"، 

مجلة "، المؤسسي، "الدور التكاملي للتدقيق الداخلي في فأعلىة التحكم )٢٠١٣(توفيق نجم،  -٥

 .٢٤، العدد االقتصادية الخليجية

) " االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمـة فـي   ٢٠٠٩حبار عبد الرازق ،( -٦
جامعة حسيبة بـن بـوعلي ،    ، مجلة اقتصاديات شمال أفريقياالقطاع المصرفي العربي " 

 .  ٧الشلف ، الجزائر،العدد

مساهمة التدقيق الداخلي في الحـد مـن المخـاطر     ، "مدى)٢٠١٤(حسين احمد دحدوح،  -٧
"، كليـة  لبحوث والدراسات العلميـة امجلة "  ،التشغيلية في المصارف االسالمية في سوريا

 .٥، العدد٣٦دمشق، المجلد  جامعة العلوم االقتصادية والقانونية،
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ا على ثرهأرباح والقة بين حوكمة الشركات وجودة األ)" الع ٢٠١٠رضا ابراهيم صالح  ( -٨
 المجلة العلميةدراسة نظرية و تطبيقية"   -جودة التقارير المالية في بيئة االعمال المصرية 

 ، جامعة طنطا ، المجلد الثاني ، العدد الثاني .والتمويل،كلية التجارة 

تجرية  –"حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية  ،)٢٠١٥( ،حليمة بوكروشة &سعيد بوهراوة -٩
 . ٢٠، عدد  المجلة الجزائرية للتنمية االقتصاديةماليزي"، البنك المركزي ال

  فـي  الداخليـة  المراجعة وظيفة لجودة المحددة العوامل)،"٢٠٠٨(محمد عيسى،  كامل سمير -١٠
 – العلمية بحوثلل كلية التجارة مجلة "– تطبيقية دارسة مع الشركات حوكمة جودة تحسين

 .١العدد ،٤٥ اإلسكندرية، المجلد جامعة -كلية التجارة 

) " االطار المؤسسي والتشـريعي لحاكميـة المؤسسـات    ٢٠١٢سناء عبد الكريم الخناق ،( -١١
 ، العدد الثاني. مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التيسيرالمالية التجربة الماليزية " 

مجلـة  " ادارة المخاطر االئتمانية في المصارف االسـالمية "  ،)  ٢٠١٥( ،شوقي بو رقبة  -١٢

 . ٤مصر ، عدد  – دراسات الشرعيةالبحوث وال

) "أثر تطبيق قواعد حوكمـة  ٢٠١٤شوقي عاشور بورقيبة & وعبد الحليم عاشور غربي ،( -١٣
المجلـة الجزائريـة للتنميـة    دراسة تطبيقيـة "   –الشركات في أداء المصارف االسالمية 

 ، عدد ديسمبر. االقتصادية

الداخلية في استمرارية المنشـأة :  ) " دور المراجعة ٢٠١٥عبد الرحمن عمر أحمد محمد ،( -١٤
لالقتصـاد   مـل مجلة مركز صالح عبد اهللا كادراسة تطبيقية علي شركات القطاع الخاص" 

 ) .٥٥)، العدد (١٩، مصر ، المجلد (االسالمي

مجلـة  )، " الحوكمة في المصارف اإلسالمية اليمنية " ،٢٠١٤محمد فرحان محمد امين ، ( -١٥

 . ٢، العدد  ٢٠، مجلد ةالدراسات االقتصادية االسالمي

) ،" البنك التقليدي والبنك االسالمي  : دراسة مقارنة " ٢٠١٢مشعل بن قياس بن عائض ،( -١٦
، كلية العلوم ، جامعة القاهرة ، المجلد الثامن ،  مجلة مركز البحوث والدراسات االسالمية،

 ) ، نقال عن د. عبد الرحمن البعلي وآخرون.٢٧العدد (

)، " البنوك االسالمية : دراسة مقارنة للنظم في دولـة  ٢٠٠٦محمدين ،( وفاء جالل البدري -١٧
 ، مصر ، العدد األول. مجلة الحقوق للبحوث القانونية االقتصاديةالكويت ودول أخري " 

، "نموذج مقترح لتقييم وظيفة المراجعـة الداخليـة لتفعيـل    ٢٠١١وفاء محمد عبد الصمد،  -١٨
، كليـة  مجلة الدراسات والبحوث التجاريـة  ية"،صرلشركات في بيئة األعمال المحوكمة ا

 .٢٦، ص١التجارة، جامعة بنها، العدد 
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  الرسائل: -ج
أثر جودة وظيفة المراجعة الداخلية على قدرة "، ٢٠١٢أميرة محمد كمال عبد السيد،  -١

 .، كليه التجارة، جامعة القاهرة غير منشورة ، رسالة ماجستير"اإلدارة في تطويع األرباح

علـى القـوائم الماليـة     IIتقييم اثر تطبيق معايير بازل ) "  " ٢٠١١الزيني ،( تامر -٢

غيـر منشـورة ، كليـة     ه،تطبيقية ": رسالة دكتوار –نظرية دراسة  للبنوك االسالمية "،
 التجارة ، جامعة بورسعيد.

دور المراجعة الداخليـة فـي تحسـين األداء    ) " ٢٠٠٥زكي مبارك محمد عبد اهللا ،( -٣

 " رسالة ماجستير غير منشورة  ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس . االقتصاديةبالوحدات 

متطلبات تطبيق قواعد حوكمة الشركات واثرهـا  " )٢٠١٥( فايزة شرح البال موسى، -٤

، رسـالة ماجسـتير    على جودة المراجعة الداخلية بالتطبيق على شركات االسمنت بليبيا"
 لتجارة .غير منشورة ، جامعة المنصورة، كلية ا

مدى تطبيق معـايير التـدقيق الـداخلي    ) ، "٢٠٠٩كمال محمد سعيد كامل النونو، ( -٥

"، رسـالة ماجسـتير غيـر    المتعارف عليها في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غـزة 
 غزة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية.   -منشورة ، الجامعة االسالمية 

حو اطار فكري للمحاسبة من منظـور اسـالمي   ن" ،)  ٢٠١٥(،محمد السعيد  السبع  -٦

رسالة دكتوراه  غير منشورة ، كلية التجـارة ، جامعـة    ،" لتحسين جودة التقارير المالية
 المنصورة.

، رسـالة  ادارة المخاطر االئتمانية في المصارف االسـالمية )" ٢٠١٢هاجر زراقي ،( -٧
علوم التسيير، جامعة فرحـات  ، كلية العلوم واالقتصادية والتجارية وغير منشورةماجستير

 عباس الجزائر.

 المحاسبي اإلفصاح على الحوكمة قواعد تطبيق أثر"، ٢٠٠٩ حمام ، إسماعيل أبو ماجد -٨

، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية غير منشورة"، رسالة ماجستيرالمالية  التقارير وجودة   
  ،فلسطين  غزة –

 المؤتمرات - د

كمة العالقة بين أطراف التعاقد في الصيغ اإلسـالمية  حو ) ،"٢٠١٢،(جمعة محمد الرقيبى -١
 .مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني"، والمضاربة )  (المرابحة 

)" دور الحوكمة في ادارة مخـاطر الصـكوك   ٢٠١٣سليمان ناصر & د. ربيعة ابوزيد ،( -٢
سسـات  المؤتمر الدولي الثامن حـول دور الحوكمـة فـي تفعيـل أداء المؤ    االسالمية " 

 نوفمبر . ٢٠-١٩، جامعة حسيبة بت علي ، الشلف ، الجزائر ، المدة من  واالقتصاديات
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) " تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالية االسـالمية " ،  ٢٠١٠عبد الباري مشعل ،( -٣
المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية : هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة     

 مايو. ٢٧-٢٦الفترة من  ر،في الجزائ ،واالسالمية

" مـؤتمر  ) ،" الحوكمة في المصارف االسـالمية  ٢٠١٠عالل بن ثابت & نعيمة عبدي ، ( -٤

جامعة عمر ثليجي ، كلية العلوم االقتصـادية ،  ، حول التمويل اإلسالمي : واقع وتحديات" 
 .األغواط ، الجزائر 

مـؤتمر   االسـالمية "،   ) ، " نموذج لقياس المخاطر فـي البنـوك  ٢٠١٢محمد البلتاجي،( -٥

 ، السودان.  الخرطوم للمنتجات المالية االسالمية

)،  " الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف االسالمية "   ٢٠٠٥محمد أمين علي القطان ،( -٦
 . في السعودية، ، جامعة أم القرى المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد االسالمي،

دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمـال المصـارف    ) " ٢٠٠٩محمد أكرم جالل الدين (   -٧
  .سعة عشر ، الشارقة ، االمارات ا، الدورة الت منظمة المؤتمر االسالمياالسالمية " 

  مواقع االنترنت  -ه

 طـوق  ..٣ اإلسـالمیة"،بازل  المصرفیة مبادئ تدعم ٣ بازل) ، "٢٠١١على خورشيد ،( -١

  موقع ىاح عل،متاإلسالمیة المصرفیة خطى على العالمي النجاة

http://ar.financialislam.com/1/post/2011/02/310.html   

"  المعهد العربي مشاكل وافاق -تطور العمل المصرفي االسالمي) "  ١٩٩٧كامل صالح،( -٢
 متاح على الموقع : ،تنمية االسالمي للبحوث والتدريب، البنك االسالمي لل

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads.pdf  
المبادئ االرشادية لضـوابط إدارة المؤسسـات التـي    مجلس الخدمات المالية االسالمية،  -٣

مؤسسـات التـأمين اإلسـالمية، التكافـل     تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية عدا 

 . ٢٠٠٦، ديسمبر وصناديق االستثمار االسالمية

قائمـة المصـطلحات المتعلقـة بحوكمـة     ، "٢٠٠٣مركز المشروعات الدولية الخاصة،  -٤

 "،الشركات

   مـن  الدوليـة،  الممارسات و المعايير وفق العربية المصارف في الجيد الحكم تطوير منتدى -٥
  www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordanالموقع     

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسـالمية ،معـايير المحاسـبة والمراجعـة      -٦
 ) الضبط.١قم () ،البند االول معيار ر٢٠٠٤والضوابط للمؤسسات المالية االسالمية ،(
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  كلية التجارة   

  قسم المحاسبة  

  يمبسم اهللا الرحمن الرح

  عزيزي المستجيب...  

  بعد التحية

بعنـوان   يسعدني أن أقدم إليك قائمة االستقصاء الخاصة برسالة ماجسـتير 
اطار مقترح لمبادئ الحوكمة من منظور إسالمي في تحسين عمل المراجع الـداخلي  

وذلك كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في ،في البنوك االسالمية
  المنصورة بجمهورية مصر العربية . جامعة-تجارةكلية ال –المحاسبة

وتأكد عزيزي (المستجيب)أن اآلراء التي سوف تقدمها ستكون محل اهتمام 
ال يتعدى الغرض العلمي  وتأكد أيضا أن الغرض من هذه البيانات بالغ من جانبنا،

  وسوف تحاط هذه البيانات بالسرية التامة. فقط

ام العبارة التي تتوافـق مـع وجهـة    ) أم(والمطلوب منكم وضع عالمة 
  نظركم، وأيضا كتابة تصوراتكم في األسئلة المفتوحة التي تحتاج إلى ذلك.

  شاكراً لك حسن التعاون والمساهمة مع خالص التقدير واالحترام،

  الباحـث
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  البيانات العامة : القسم االول:

  

  .فأكثر (     ) ٣٥من     )  سنة (   ٣٥الى ٢٥نة (   ) منس ٢٥أقل من     العمر:-١

  .(     )   أنثى (     )ذكر: النوع-٢
  

  )    ماجستير (     ) دكتوراه ( دبلوم (     ) بكالوريوس (     ) العلمي : المؤهل-٣
  

    .)(    أقتصاد ادارة اعمال (  ) محاسبة (   )علوم مصرفية (  )التخصص العلمي :  -٤
  

  سنوات (     ) ١٠الى  ٥ت (     )     من سنوا ٥أقل من سنوات الخبره :     -٥

  .سنوات(     )١٠كثر من أ

  )  ) مراجع أول (   ) مدير ادارة (  ) مدير عام (  الوظيفة : رئيس قطاع ( -٦

  

  )  ) مراجع ثالث(  مراجع ثانى ( 

  

  الشهادات المهنية التى حصلت عليها فى مجال المراجعة : -٧

  

( )  CPA (    )   CIA (    ) ACPA          (اذكرها) شهادات اخرى  

  

  )    )     ال  (  حصلت على دورة تدريبية حول مبادئ الحوكمة االسالمية: نعم   (-٨
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العبارات الخاصة بتحسين عمل المراجع الداخلي (المتغير التابع) مقسمة الى متغيراتها 
  قياسها الفرعية  رأو عناص

  العبارة  الرقم
موافق 

  تماما

 موافق

  
  محايد

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

  (الكفاءة المهنية) .١

١/١  

يتم تنمية مهارات المراجعين الداخليين في البنك من 
خالل برامج تدريبية متطورة لصقل  تكوينهم العلمي 

حيث  يتوافر لدى أقسام المراجعة الداخلية  والعملي
  خطة سنوية للتدريبفي البنوك االسالمية 

    

      

١/٢  

فـي البنـوك   من المراجعين الـداخليين   يوجد عدد
شهادات مهنية في مجـال  حاصلين على  االسالمية 

حيـث يشـترط    CPAمثـل   المحاسبة والمراجعة
البنوك االسـالمية  حصول المراجعين الداخليين في

  المهنة لممارسة اعتماد شهاداتعلى 

    

      

١/٣  

الترتيبات واالجراءات التـي ينفـذها المـراجعين    
في ضوء أحكام تتم البنوك االسالمية داخل الداخليين 

ومبادئ الشريعة االسـالمية والقـوانين والتقـارير    
  الصادرة من الجهات المعنية  

    

      

١/٤  

يشترط في المراجع الداخلي داخل البنوك االسالمية 
 والتالعب الغش كشفأن يتمتع بمهارات تمكنه من 

 لالفعـا  االتصـال و القانونية والمخالفات واالخطاء
  داخل البنك

    

      

١/٥  

يراعى في إعداد خطة التدريب السنوية نتائج تقارير 
تقويم األداء بقسم المراجعة الداخلية باإلضافة الـى  
تعريف المراجعين الداخليين بالجوانب الفنية للبنوك 

  االسالمية

    

      

 )الموضوعية.(٢
          المراجعـة  يتم تقديم التقارير المتعلقة بنتائج أعمال   ٢/١
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    مباشرة  داخلية  لإلدارة العلياال

٢/٢  
المراجعـة  يتم تقديم التقارير المتعلقة بنتائج أعمال 

      لجنة المراجعة  لالداخلية  
      

٢/٣  
وجود عالقات اجتماعية أو صلة قرابة بين المراجع 
الداخلي في البنوك االسالمية  وأحد أعضاء مجلس 

  االدارة التنفيذين
    

      
  

٢/٤  

ـ  مسؤولة معينة تجهاتوجد   تحقيـق  ضـمان ن ع
االستقالل للمراجع الداخلي في البنـوك االسـالمية   
فاســتقاللية  المــراجعين الــداخليين فــي البنــوك 

  االسالمية أساس نجاحهم في تأدية عملهم

    

      

٢/٥  
الوضع التنظيمي لقسم المراجعة الداخلية في البنوك 

      ية للبنكاالسالمية   يتبع مباشرة  الى االدارة التنفيذ
      

٢/٦  
الوضع التنظيمي لقسم المراجعة الداخلية في البنوك 
      االسالمية   يتبع مباشرة لرئيس مجلس إدارة البنك

      

٢/٧  
المراجعين الـداخليين فـي    تتعكس أجور ومكافئا

 البنوك االسالمية ما يقوموا به من أعمال
    

      

  )طبيعة عمل المراجع الداخلي.(٣

٣/١  
في البنوك ومجال عمل المراجع الداخلي طاق يتسع ن

حيث يشمل المشاركة في تصـميم نظـم   االسالمية 
  الرقابة الداخلية ونظم المعلومات والنظم المحاسبية

  
  

        

٣/٢  
عنـد  العناية المهنية الالزمة  الداخليالمراجع يبذل 

            المراجعة الداخلية  التخطيط ألعمال 

٣/٣  

الـداخلي يوضـح    المراجـع عمل يوجد دليل معد ل
إجراءات تنفيذ مهام المراجعة وكيفيـة تخطيطهـا   

في ضـوء أحكـام   ورفع التقارير الخاصة بالنتائج 
ومبادئ الشريعة االسـالمية والقـوانين والتقـارير    

  الصادرة من الجهات المعنية  

          

يتصف برنامج عمل المراجعة الداخلية بالمرونة من   ٣/٤
          اعى  مبدأ االهمية كما يرحيث وقت انجاز االعمال 
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النسبية عند اعداد برنامج عمـل قسـم المراجعـة    
  الداخلية

٣/٥  

تتمثل الوظيفة االساسية للمراجع الداخلي في البنوك 
االسالمية في تقييم المخاطر ،فعمل المراجع الداخلي 
يضيف قيمة للبنك اإلسالمي من خـالل تخفيضـه   

 بة والثقةلمخاطر المعلومات الناتجة عن عملية الرقا

          

٣/٦  
مدير قسم المراجعة الداخلية بالبنك أحد أعضاء هيئة 

 الرقابة الشرعية
          

مقسمة الى العبارات الخاصة بمبادئ االطار المقترح للحوكمة من منظور اسالمي (المتغير المستقل) 
  متغيراتها الفرعية  

  العبارة  الرقم
موافق 

  تماما

موافق

  
 محايد

غير 

مواف

  ق

غير 

فق موا

  تماما

  .(مبادئ الحوكمة التقليدية )١

١/١  

االطار العام :التشجيع على تحقيق الشفافية الكاملة 
وضمان التوافق مع القوانين الوضـعية وتحديـد   

الجهات اإلشرافية والتنظيميـة   توتوزيع مسؤوليا
  والتنفيذية.

    

      

١/٢  
مبدأ المعاملة المتساوية للمساهمين : ضـمان كـل   

قلية واالكثرية واالجانـب حقـوقهم   المساهمين اال
  وضمان التعويض جراء التعدي على الحقوق .

    
      

١/٣  
مبدأ حقوق المساهمين : توفير ضمان لملكية امنـة  
والحق في الحصـول علـى المعلومـات، وحـق     

  المشاركة في اتخاذ القرارات وحق التصويت .
    

      

١/٤  

مبدأ رعاية اصحاب المصالح : يجب احترام كـل  
قوق القانونية واالتفاقيات وحق الحصول علـى  الح

المعلومات والتعويض عن المخالفات التي تضـر  
  بمصلحتهم .

    

      

          مجلس االدارة : يجب دعم التوجه  تمبدأ مسؤوليا  ١/٥
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االستراتيجي والمتابعة الفعالة ألداء االدارة وتحمل 
  المسؤولية امام الشركة وامام حملة االسهم  .

١/٦  
لشفافية واالفصاح : يجب ان يكون االفصاح مبدأ ا

الدقيق عن المعلومات المادية في التوقيت المناسب 
  وكذلك االفصاح عن الموقف المالي واالداري .

    
      

  . (مبادئ الحوكمة االسالمية)٢

المتطلبات العامة : تشتمل على مقومات عقائديـة    ٢/١
  قائمة على المنهج االسالمي .

  
  

        

٢/٢  
العدالة والشورى :  دعم االتجاه نحو التطور مبدأ 

واالبداع من خالل العمل المشـترك واخـذ رأي   
  جميع االطراف ذات التأثير على المنظمات .

    
      

٢/٣  
: تتضمن المسؤولية عن االعمـال   ةمبدأ المسؤولي

بين المنظمات واصحاب المصالح محددة بمراقبـة  
  اهللا تعالى في االفعال واالعمال.

    
      

  

٢/٤  
مبدأ المسائلة : ضرورة محاسبة كل مسؤول فـي  
حدود المسؤولية الممنوحة لكل صـاحب سـلطة   
  وتقويم المقصر من خالل ضبط االنظمة الداخلية .

    
      

٢/٥  

مبدأ الشفافية  والوضوح : تعني الصدق واالمانـة  
والدقة في االعمال بما تتـيح النظـرة الشـمولية    

طراف الـذين لهـم   لألحداث المالية واالدارية لأل
مصالح في المنظمة للتعرف علـى مـدى امانـة    
وكفاءة االدارة في ادارة اموالهم والمحافظة علـى  

  حقوقهم

  
  
  
  
  

  

      

  .(مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية)٣

٣/١  

يجب ان يكون اعضاء مجلـس االدارة مـؤهلين   
حسب المناصب التي يشغلونها ولديهم فهم واضـح  

ة اضافة الى قدرتهم علـى  عن دورهم في الحوكم
  الحكم السليم بشأن اعمال البنك .

  
          

          يجب على مجلس االدارة المصـادقة واالشـراف     ٣/٢
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على االهداف االستراتيجية للبنـك وعلـى قيمتـه    
  كوحدة اقتصادية . 

يجب على مجلس االدارة وضع الخطوط العريضة   ٣/٣
  للمسؤولية والمسائلة .

          

االدارة ضمان اشـراف مالئـم مـن    على مجلس   ٣/٤
  االدارة يوافق سياسته .

          

٣/٥  
على مجلس االدارة واالدارة العليا فعليا اسـتخدام  
االعمال التـي تقـوم بهـا المراجعـة الداخليـة      

 والمراجعين الخارجين ووظائف الرقابة الداخلية.

          

٣/٦  
على البنك ضمان مالئمة ممارسـات وسياسـات   

فة المؤسسـات المصـرفية ومـع    المكافأة مع ثقا
 االهداف االستراتيجية وكذلك مع محيط الرقابة.

          

           يجب ادارة البنك وفق اسلوب شفاف وواضح.  ٣/٧

٣/٨  
على مجلس االدارة واالدارة العليا فهـم الهيكـل   
التشغيلي للبنك من خالل مدى االلتزام بالعمل وفق 

 بيئة قانونية معينة .

          

  .(مبادئ االطار المقترح لمبادئ الحوكمة من منظور إسالمي)٤                  

٣/١  
المتطلبات العامة : تشتمل على مجموعة مبـادئ  
مقترحة تتمثل في سالمة الضمير في التصـرفات  

  وامتداد العقيدة االسالمية للسلوك والتصرفات .

  
          

٣/٢  

مجموعة مبادئ الحقوق والمعـامالت : تشـترط   
امالت الماليـة واالمتثـال الشـرعي    شرعية المع

والتمسك بتعاليم الشريعة وتحقيق الصـالح العـام   
  للمجتمع والبنك والعمالء .

          

٣/٣  
مجموعة مبادئ المسؤولية : مسـؤولية االلتـزام   
بالعمل الشرعي بما يحقق اتقان االعمال من خالل 

  التعاون المشترك ومبدأ الضمير االخالقي .
          

بادئ المسائلة : حتمية المسـائلة عـن   مجموعة م  ٣/٤
رعاية مصالح االخرين بموجـب مبـدأ الوكالـة    
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  وشرعية المراقبة .

٣/٥  

مجموعة مبادئ الشـفافية والوضـوح : تتحقـق    
الشفافية والوضوح في ادارة االموال مـن خـالل   
مبدأ النظرة الشمولية لألحداث الماليـة واالداريـة   

 ية في التعامل . ومبدأ المصلحة العامة والشفاف

          

٣/٦  

يعمل االطار المقترح للحوكمة من منظور اسالمي 
في تحسين عمل المراجع الـداخلي فـي البنـوك    
االسالمية لجمعه بين مبـادئ الحوكمـة التقليديـة    
ومبادئ الحوكمة االسالمية مع قواعد بازل للرقابة 
المصرفية لتعمل على سد الثغرات التي لم تغطيها 

كمة التقليديـة ليحقـق رقابـة ذاتيـة     مبادئ الحو
للمراجعين الداخليين مما يساهم بشكل كبيـر فـي   
نجــاح البنــوك االســالمية وتعظــيم مواردهــا 

  االقتصادية . 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- ١٠٧ - 
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  ملخص الدراسة 
العمليات من منظور إسالمي وطبيعة الحوكمة مبادئ  تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة

 -المراجع الداخلي (الكفاءة المهنيةالبنوك االسالمية و مقومات  تحسين عمل   واالنشطة في
 االسالمية بهدف إعداد إطار تكامليالبنوك  ي) ف ةالداخلي ةطبيعة عمل المراجع -الموضوعية

يعمل ) ازل قواعد لجنة ب –مبادئ الحوكمة االسالمية  - مبادئ الحوكمة التقليدية (مقترح مشتق من
            البنوك االسالميةي المراجع الداخلي  فعلى  تحسين عمل 

  -: يفصول كالتال اربعةم الدراسة الى يوقد تم تقس      

  الفصل االول :اإلطار العام للدراسة   •

متهـا لطبيعـة   ومـدى مالء  سـالمي مـن منظـور إ  مبـادئ الحوكمـة   : يالفصل الثان •

  العمليات في البنوك االسالمية

  ومقومات تحسينها وظيفة المراجع الداخلي في البنوك اإلسالمية لفصل الثالث :ا •

  الدراسة الميدانية الفصل الرابع:   •

ــةول :ألالفصــل اتضــمن و       ــة الدراس ــة ،توضــيح طبيع ــكلة الدراس وعــرض  ،ومش
يـة  وبيـان الفجـوة البحث   ،وتحليل لهـذه الدراسـات   راسةلسابقة المتعلقة بمتغيرات الدالدراسات ا

باالضـافة الـى توضـيح فـروض      ،تحاول هذه الدراسة حلها لتوضـيح أهميـة الدراسـة    يالت
  الدراسة و خطة الدراسة.

  -مبحثين هما : يتضمن الفصل الثانو     

  ماهية الحوكمة االسالمية والتعريف بمبادئهاالمبحث االول :  •

ــا األول  المبحــثوتضــمن       ــة ومبادئه ــة التقليدي ــوم الحوكم ــة وم ،مفه ــوم الحوكم فه
،كمـا  ٢٠٠٦المصرفية وعالقة لجنة بازل بالحوكمة والمبـادئ المعدلـة الصـادرة عنهـا فـي      

المبحـث مفهـوم الحوكمـة االسـالمية (الشـرعية ) واهميتهـا ومبادئهـا، وأخيـرا          هذا تناول
  عرض أوجه االتفاق واالختالف بين الحوكمة التقليدية واالسالمية.

  يات في البنوك االسالميةطبيعة العمل: المبحث الثاني  •

نشـطة التـي يقـوم    ونشأة البنك االسـالمي وخصائصـه واأل  مفهوم   الثاني تضمن المبحثو    
بها البنك االسالمي واالنشطة المحظـور عليـه ممارسـتها ،وصـيغ االسـتثمار فـي البنـوك        
االسالمية ، وأخيرا مفهوم وطبيعـة ومهـام هيئـة الرقابـة الشـرعية والحسـبة فـي البنـوك         

 االسالمية وأوجه االختالف بين البنوك التقليدية واالسالمية.
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  تضمن الفصل الثالث مبحثين هما و

  مفهوم وطبيعة وظيفة المراجع الداخلي في البنوكالمبحث االول:  •

مفهوم وأهمية وأهـداف المراجعـة الداخليـة ، كمـا تنـاول المبحـث       لمبحث ا هذا وتضمن    
داخلي في البنـوك، واخيـرا تـم تنـاول مقومـات تحسـين       وظيفة وحقوق وواجبات المراجع ال

  عمل المراجع الداخلي

  إطار مقترح لمبادئ الحوكمة اإلسالمية:المبحث الثاني  •

الرقابـة  االسـالمية ( لحوكمـة  ااطـار  عـرض لطبيعـة ومكونـات    المبحث  هذا وتضمن     
زي ، كمـا  الصـادر عـن البنـك المركـزي المـالي      مؤسسات الخدمات الماليـة في  ) الشرعية

تناول مبادئ االطار التكاملي المقتـرح المسـتمد مـن مبـادئ الحوكمـة التقليديـة واالسـالمية        
  وقواعد لجنة بازل.

  الميدانية : الدراسة  الرابع الفصل  •
حقـق هـذا   ي، وحتـى يتسـنى للباحـث أن     الميدانيـة  يتمثل الهدف الرئيسي من الدراسـة      

تبار مـدى صـحتها، كمـا تـم تحديـد خصـائص       واخ ،الهدف تم وضع مجموعة من الفروض
يـل  وكما تم إجراء اختبـاري الصـدق والثبـات لقائمـة االستقصـاء، ثـم التحل       ،عينة الدراسة

وقـد توصـلت    اختبار مدى صـحة أو خطـأ فـروض الدراسـة،     الوصفي لبيانات الدراسة، ثم
 طـار المقتـرح   مبـادئ اال الدراسة الى عدة نتائج من اهمها وجود ارتباط معنوي ايجـابي بـين   

طبيعـة عمـل    -الموضـوعية  –المراجع الداخلي ككل (الكفاءة المهنيـة  تحسين عمل ومقومات 
علـى   ، كمـا يوجـد تـأثير معنـوي لتطبيـق مبـادئ االطـار المقتـرح         المراجعة الداخلية)  

طبيعـة عمـل    -الموضـوعية  –المراجع الداخلي ككل (الكفاءة المهنيـة  تحسين عمل ومقومات 
    .داخلية)المراجعة ال

 المتخصـص  االقتصـادي  الفقيه إيجادوأخيرا تم عرض التوصيات والتي من أهمها ضرورة  

 الهيئـات  علـى  تعود عديدة فوائد مما يحقق ،االقتصادي والتخصص الشرعي الفقه بين يجمع الذي

 إليه تحتاج ما كل  تضم إسالمية اقتصادية موسوعة إصدار، و اإلسالمية المالية والمؤسسات الشرعية

 تستعين الشرعية والرقابة الفتوى لهيئات مرجعا لتكون شرعية أحكام من اإلسالمية المالية المؤسسات

 .لذلك احتاجت متى إليها وترجع بها
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This study aims to discuss the governance from Islamic perspective and nature of 

processes and activities in Islamic banks and fundamentals of enhancing the work of 

internal auditor (professional efficiency-objectivity-nature of work of internal auditing). 

   And lastly, recommendations have been reviewed and the most important one is the 

necessity of finding the specialized economic jurist who combines between jurisprudence 

and economic specialization, thus this lead to many benefits which may impact legal 

entities and Islamic financial institutions, and issuance of Islamic Economic Encyclopedia 

that includes everything needed by Islamic financial institutions of legal provisions to be a 

reference for Fatwa instructions and legal control to resort to it if necessary.  
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A-Nature of study 

  Banks are considered as economic entity differs than the rest of other economic entities, 
whatever the legal entity of bank or the economic environment in which it work, this 
because banks depend on two kinds of resources to perform their activities, and these 
resources are own resources which includes all owner's equity and external resources 
whether they are deposits from customers or medium-term and long-term loans from third 
party for traditional banks, or as investment accounts with different forms concerning 
Islamic banks1  

   There is a special attention to Islamic institutions and banks in particular, as they came to 
the forefront not only at the level of Islamic countries but the attention is also extended to a 
number of European countries which established outlets for Islamic transactions in their 
banks after the economies of these countries suffered from severe financial crises and large 
financial collapses and Islamic banks stayed away from International financial crisis to 
confirm again the safety of principles on which Islamic banking is based as it depended on 
organization of values that guarantees its continuity2. This resulted in that Islamic financial 
financial institutions reached about one thousand Islamic financial institutions between 
bank and insurance companies, and the total of their deposits reached about ($4,201) 
billion and they have financial investment portfolio exceeds $400 billion3. 

   The international financial crisis and the collapse of international companies and banks 
resulted in the occurrence of confidence crisis between shareholders from one side and 
auditors at the other side after it was proven that Anderson office (one of the big four 
auditors) connived with Enron company in issuing fraudulent financial statement and this 
led to the non-confidence of shareholders in management and auditors and their presented 
financial reports, and consequently it was necessary to search for a solution representing in 
the application of specific mechanisms that guarantee the rational management of monies 
and investments of these shareholders, thus governance became one of the important 
subject applied on private and public companies alike4. 

   The first official acknowledgment of concept of governance was in 1999 when report of 
organization of economic development and cooperation was issued and it defined 
corporate governance as the system used by entity in the process of supervision and control 
on its processes, and it represents also the system in which the rights and responsibilities 

                                                            
1 Kamel Saleh (1997) "Islamic banking development-problems and prospects" Arabic 

Islamic institute for researches and training, Islamic Bank for development, p.7"   
2Ibtihag Ismail Jacob, (2011) "Reality of accounting applications in Iraqi Islamic Banks 

from professional viewpoint", Journal of management and economics, Al-
Mustansiriyah University, edition 89, p.56    

3Mohamed Al-Saeed Al-Sabaa (2015) "Towards intellectual framework for accounting 
from Islamic perspective to enhance the quality of financial reports", unpublished PhD 
thesis, faculty of commerce, Mansoura university, p.3".  

4Majid Ismail Abu Hamam, 2009 "The Impact of applying governance rules on accounting 
accounting disclosure and quality of financial reports, Master thesis, faculty of 
commerce, Islamic University, Gaza, p.3".  
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are distributed to all parties in the entity including board of directors, directors, 
shareholders and other stakeholders1  

 But governance from Islamic perspective, it means that administrative work in Islam has 
ideological constituents based on Islamic belief which puts limitations and determinants 
for it, and it draws a way that governs the behavior of administrative leader, organization 
and the members working in it whether their relations between them or their relation with 
their surrounding community, thus Islamic management has comprehensive message for 
all cultures, transactions and ethics in an inseparable integrative framework2. 

    Recently, internal auditing function plays an important role in directing banking 
operations towards success, as it helps in examining financial, administrative and 
operational activities and evaluation of their performance, and supplying the executive 
management with necessary information to help in achieving internal control and 
conserving the assets under their responsibility3. 

   The importance of internal control has increased with starting the application of new 
requirements which began to be imposed by laws of some countries, such as American 
companies law (The Sarbanes-Oxley Act, 2002), as it obligated the management to verify 
of the procedures and mechanisms of disclosure control in annual and quarter reports, and 
the external auditor is obligated by evaluating and showing opinion concerning the 
procedures followed by management in evaluating internal control, and law also is 
obligated that auditing committee shall prepare warning program to report prospective 
accounting and financial problems, and law obligated it also to disclose the extent of 
adherence with ethical rules, and accordingly these new requirements to expand the work 
scope of internal auditing in supporting entities for the purpose of meeting these obligatory 
requirements4. 

   Accordingly, it is shown that there is a strong relationship between the application of 
traditional and Islamic governance principles and improvement of work of internal auditor, 
and this pushed the researcher to study the nature of this relationship with the increase of 
importance of internal auditing in banks as it has large impact on work scope in them 
reaching to the achievement of its objectives represented in maximization of stockholders' 
proficiency and guarantee of continuity of work in it and conservation of share's marketing 
power and thus saving the customers' deposits. 

                                                            
1Reda Ibrahim Saleh, (2010), "Relationship between corporate governance and quality of 

profits and its impact on quality of financial reports in Egyptian business 
environment-Theoretical and applied study", Scientific journal, faculty of commerce, 
Tanta University, second volume, second edition, p.395.  

2 Suleiman Nasser & Rabiaa bin Zaid (2013), role of governance in managing the risks of 
Islamic bonds, role of governance in activating the performance of institutions and 
economies, eighth international conference, faculty of economic and business sciences 
and management, University of Hassiba Benbouali, Algeria, p.18    

3Tawifk Nejm 2013, integrative role for internal auditing in the effectiveness of 
institutional control, Gulf Economic Magazine, edition 24, p.8  

4 Dr. Samir Kamal Mohammed Essa, 2008, "Factors determining the quality of internal 
auditing function in enhancing the quality of corporate governance with applied 
study"-"Journal of scientific researches- faculty of commerce-Alexandria university-
Volume 45, edition 1, January, p.2.  
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   Problem of study    

   If the activity of traditional banks is based on the system of interest and lending in 
recruitment of monies of depositors, or when granting financing to investors, Islamic bank 
are based on rules of participation system derived from controls of financial transactions in 
Islamic Shariah, and they aren't deal with interest, give-and-take, and for the nature of 
work of financial institutions they aren't free of risks that threaten its existence and 
continuity.  

    But the distinguished nature of Islamic banking let it to go beyond the jurisdiction and 
limitations of traditional banking and this resulted in openness to two types of risks, the 
first one mutual risk with its traditional counterparts resulting from the nature of banking, 
and the second one is the result of approached followed by it for performing its activity, so 
Islamic bank sought to search for precautionary techniques and methods differ than the 
traditional model which doesn't serve the nature of its work1. 

   Subsequently, an immediate necessity has appeared to put organizational procedures to 
adjust the relationship between departments and stakeholders for achieving the required 
effectiveness and keeping rights of each of them and empowering them from business 
control and evaluating the performance as the necessity for banking governance appeared 
whether it is traditional or Islamic.  

   Researcher sees that prior challenges represented in financial crises led to the increase of 
burdens on the responsibility of internal auditor in Islamic banks, so it is necessary to 
formulate a comprehensive approach to guarantee the evaluation and enhancement of 
effectiveness and efficiency of internal auditor in Islamic banks, whereas ethics of internal 
auditor is considered as difficult and important case in Islamic bank as it is related to rules 
of ethics and behavior of auditor that reflect the extent of his response ethically, 
consequently non-application of governance by Islamic banks has undesirable effect on 
many aspects such as professional actions of internal auditor, this matter is reflected 
negatively on the quality of their performance of internal auditing function.  

   The problem of study lies in knowing the role of effect resulting from the application of 
governance from Islamic perspective on enhancing the function of internal auditor for 
doing the process of auditing as best as possible and with high level of performance in 
Islamic banks, accordingly, we can formulate or crystallize the problem of study in: What 
are the constituents of enhancing the internal auditor in Islamic banks? What is the effect 
of applying governance principles from Islamic perspective on these constituents?  

  4-Objectives of study   

      To answer the prior questions, the study aims to: 

 1-Clarify the governance principles from Islamic perspective and nature of processes and 
activities in Islamic banks. 

 2- Study the constituents of enhancing the internal auditor (professional efficiency-
subjectivity-nature of internal auditing) in Islamic banks. 

                                                            
1Shawky Bou Rokaiya (2015), "Management of credit risks in Islamic banking", Journal of 

legal researches and studies" – Egypt, edition 4, p. 125  
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 3- Prepare a proposed integrative framework deprived of (traditional principles of 
governance-principles of Islamic governance-Rules of Basel committee) works on 
enhancing the internal auditor in Islamic banks. 

  5-Hypotheses of study  

   For achieving the prior objectives, the following hypotheses have been formulated: 

*First hypothesis: There are significant differences between the views of respondents-
under study- on the extent of availability of constituents of enhancing internal auditor 
and possibility of applying principles of proposed framework in Islamic banking-
under study". 

* Second hypothesis: There is no significant correlation between principles of 
proposed integrative framework deprived of (traditional principles of governance-
principles of Islamic governance-Rules of Basel committee) on enhancing the internal 
auditor in Islamic banks-under study". 

 * Third hypothesis: There is no significant effect between principles of proposed 
integrative framework deprived of (traditional principles of governance-principles of 
Islamic governance-Rules of Basel committee) on enhancing the internal auditor in 
Islamic banks-under study". 

6-Importance of study:  

   The study gains its importance-generally-from its adaptability with modern 
developments in the field of accounting researches that focus on studying the principles of 
Islamic governance and its effect on improving the internal auditor, the subject of study is 
from the subjects that gained large attention at the local and international level, especially 
under the financial collapses and crises happened in global companies and banks and 
financial market throughout the world, to search for effective mechanisms to guarantee the 
non-recurrence of such these crises, and also the subject of Islamic governance is one of 
the most important subjects discussed at the level of scientific research nowadays, this 
requires the necessity of knowing its principles and extent of similarity and differences 
between it and traditional governance. 

  7-Limitations of study   

  1-The study is limited on the relationship between principles of proposed integrative 
framework deprived of (traditional principles of governance-principles of Islamic 
governance-Rules of Basel committee) on enhancing the internal auditor in Islamic banks-
under study". 

2-The study is limited on (5) Islamic banks in Egypt and they are (Abu Dhabi Islamic 
branch, Mansoura branch- Al-Baraka bank, Mansoura branch -Faisal Islamic bank, 
Mansoura branch- Banque Misr, Talaat Harab branch for Islamic transaction-Banque Misr, 
Saad Zaghloul branch for Islamic transactions) and this because of difficulty of distributing 
questionnaires in Iraq because of the internal circumstances which the country is suffering 
of and the existence of one Islamic bank solely in Iraq. 
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3-The sample of study is represented in the department of internal control in banks-under 
study- who are occupying jobs (general manager-head of department-senior auditor- 
second auditor-third auditor).  

  8-Methodology of study: 

   The researcher adopted both inductive and deductive approaches in reviewing Arabic and 
foreign scientific references and researches and publications of scientific conferences and 
periodicals related to the subject of study to test the extent of validity of hypotheses on 
which the study is based and depending on data sources, technique and means of collecting 
them and statistical techniques used in their analysis.   

   
    

  

  

  

  

  


