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 ممخص:ال

شخاف السرخفي لسختمفة عمى وضع نطع لمخقابة واإلتحخص التذخيعات ا 
م مع ءرخفي فييا وضسان كفاءتو بسا يتالبيجف ضسان استقخار وسالمة الشطام الس

متغيخات ومدتججات البيئة الستصػرة والستججدة ليكػن ىشاك نطام مالي ومرخفي 
ن تعخض الجياز أام التذخيعي بعج ولقج زاد ىحا االىتس ،معافى مغ األزمات السالية

بالكداد العطيع  امخور   0891اسعة وشاممة مشح  عام السرخفي لمبمجان إلى تحجيات و 
زمة السالية وأزمة الخىغ العقارؼ ا األوليذ آخخ   اوأخيخ   ،وأزمة جشػب شخق آسيا 0999

دت إلى انييار أسػاق السال في معطع أو  ،9118عام   Gredigrunhأو ما تدسى 
يحاول ىحا البحث إعصاء فكخة عغ الخقابة السرخفية  ،ومغ ىحا السشصمق ،البمجان
وقج تػصل إلى  ،ساليب تمظ الخقابة الستبعةأجة مغ قبل البشػك السخكدية وإلى السعتس

خقابة السرخفية عجد مغ االستشتاجات والتػصيات التي تيجف إلى تصػيخ عسميات ال
 .وأساليبيا لخمق نطام مالي ومرخفي سميع
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Abstract: 

The various legislations are keen to establish systems of 

supervision and banking supervision in order to ensure the stability 

and peace of the banking system and ensure its efficiency in line with 

the changes and developments between the developed and renewable, 

to have a sound financial and banking system of financial crises, This 

legislative interest has increased the exposure of the banking system to 

countries to wide and comprehensive challenges since 1890 through 

the Great Depression of 1929 and the crisis of Southeast Asia, and last 

but not least the financial crisis and the mortgage crisis or so called 

Gredi Grunch in year 2008, and led to the collapse of financial 

markets in most countries, In this sense, this research attempts to give 

an idea of the banking supervision adopted by the central banks and to 

the methods of such supervision, the study reached a number of 

conclusions and recommendations aimed at developing the process of 

banking supervision and methods to create a sound financial and 

banking system.  
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 :المقجمة  

بتصػر  اكبيخ   اوارتبصت ارتباش   ،وججت الخقابة السرخفية مع وجػد السرارف
ولقج تصػرت مفاىيع الخقابة وفمدفتيا ومشطػرىا بذكل كبيخ  ،اعسال السرارف التجارية

 اوليذ مخادف   اترحيحي   اسمػب  أبػصفيا  ليياإوبجأ يشطخ  ،خالل الدشػات األخيخة
لمديصخة والدمصة والقػة وتأتي أىسية ىحه الخقابة مغ أىسية الجور الحؼ تؤديو ىحه 

فتصػرت الخقابة السرخفية وارتبط  ،ة االقترادية لمجول السختمفةالسؤسدات في الحيا
 .تصػرىا مع التصػرات التي شخأت عمى شبيعة االعسال السرخفية

ووضعت تذخيعات  ،صبحت لمسؤسدة السرخفية شبيعة متسيدةأ وبعج أن
خاصة بسخاقبة السرارف تتشاول تعخيف السؤسدة السرخفية وكيفية تأسيديا والذخوط 

األمػر األخخػ الستعمقة  ػنية لمسػجػدات والسصمػبات السرخفية وترفيتيا وكافةالقان
 عساليا بسا يكفل تحقيق األىجاف السخجػه مغ خالل وجػد ىحه السؤسدات.أ بتشطيع 

مخاقبة السرارف ىي عسمية تصبيق الزػابط القانػنية ويسكغ القػل: إن  
السؤسدات السرخفية مغ مسارسة أعساليا والقػاعج السرخفية السعيارية اليادفة لتسكيغ 
وتتع ىحه الخقابة مغ خالل أساليب يتبعيا  ،بذكل يؤدؼ إلى سالمة الػضع االقترادؼ

 .انػن العخاقي والقػانيغ السقارنةالق

 :البحث إشكالية - وًل أ

عمى التداؤالت  اإلجابةالبحث في محاولة  إشكاليةمسا سبق بيانو تجور 
ومالئسة  ةخقابة السػجػدة في القػانيغ كافي، وىل الاآلتية: ماىي الخقابة السرخفية

فالس إعالن إ ام السرخفي لجرجة أنيا تحػل دون ومػاكبة لمتصػرات العالسية في الشط
و الجيات أشطام الخقابي لجػ البشظ السخكدؼ وىل األساليب الستبعة في ال ،السرارف

 اإلسالميةالخقابية األخخػ كافية وفعالة أم يعتخييا القرػر وىل تخزع السرارف 
  .التي يصبقيا البشظ السخكدؼ عمى السرارف العاديةلحات األساليب والزػابط الخقابية 
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 :أهمية البحث -اثانيً 

لكػن الشطام  انطخ   ؛ىسية البحث في اإلجابة عمى التداؤالت الدابقةأ تطيخ 
مغ العشاية  الي ككل مسا يدتمدم تػفخ قجر كاف  السرخفي يعج العسػد الفقخؼ لمشطام الس

نػاعيا أالئسة لكافة السرارف عمى اختالف والخقابة ويتصمب رقابة قانػنية فعالة وم
بسا يحقق التػازن بيغ مرالح السرخف ػفيخ مبجأ السشافدة العادلة وشبيعتيا لحساية وت

 .العسالء وغيخىع مغ أصحاب السرالح األخخػ ومرالح 
 :أهجاف البحث -اثالثً 

ييجف ىحا البحث إلى بيان مفيػم الخقابة والخقابة السرخفية عمى وجو 
األساليب الستبعة  وبيان في الخقابة عمى السرارف الخرػص وبيان الجور الحؼ تؤديو

    .الشطام السرخفين تتبع لزسان كفاءة تصبيقيا عمى أو التي يجب أفي الخقابة 
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 المبحث األول

 مفههم الرقابة المررفية

تكسغ أىسية الخقابة السرخفية في السحافطة عمى األمغ واالستقخار في 
ومع ضيػر العجيج مغ التحجيات التي تػاجو القصاع السرخفي كتدايج  ،السعامالت

السخاشخ السرخفية الشاتجة عغ تقجيع الخجمات السرخفية لمدبائغ كتمظ الشاجسة عغ 
فقج تصػر مفيػم الخقابة السرخفية  ،عسمية غديل األمػال إضافة إلى الثػرة التكشػلػجية
ولكي نتعخف عمى مفيػم ، الستشػعة لمتسكغ إلى أقرى حج مسكغ مغ ضبط السخاشخ

خررشا السصمب األول مشو  ،مصمبيغ ة سشقدع ىحا السبحث إلىالخقابة السرخفي
 .الخقابة السرخفية ىسيةأ اني الثلتعخيف الخقابة السرخفية وبحثشا في السصمب 

 المظمب األول

 الرقابة المررفية تعريف

سشتشاول تعخيف الخقابة لغة في الفخع  ،إلحاشة بتعخيف الخقابة بذكل تفريميل
 ،ما الفخع الثالثأ ،اونخرز الفخع الثاني لتعخيف الخقابة السرخفية اصصالح   ،األول

 كسا يأتي:فشعخف فيو الخقابة الذخعية 

 الفرع األول

 تعريف الرقابة

 ،والخقابة بسعشى السخاقبة ،تعشي السخاقبة والسالحطة والحخاسة :الرقابة لغة
ورقبو  ،ورقابة اوالخقابة مذتقة مغ الفعل رقب يخقب ورقػب   ،والسخاقب مغ يقػم بالخقابة
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فالخقيب ىػ الحافع الحؼ ال  ،نتطخ الذيء وحخسو والخقيب اسع مغ أسساء هللا تعالىا
 .(0)فيو في أىل بيتو أؼ احفطػا اوفي الحجيث ارقبػا محسج   ،يغيب عشو شيء

ن الفقو لع فإ ،ريف الباحثيغ لمخقابة بذكل عامفقج تعجدت تعا :اأما اصظالحً 
وقج اخترخت أغمب التعاريف عمى بيان مفيػم  ،يتفق بذأن ايخاد تعخيف محجد ليا

الخقابة كػسيمة وىجف دون التصخق إلى أساسيا وجػىخىا، فعمى سبيل السثال عخفت 
نتائج عمى أنيا مجسػعة مغ العسميات تتزسغ جسع البيانات وتحميميا لمػصػل إلى 

تقػم بيا أجيدة معيشة لمتأكج مغ تحقيق السذخوع ألىجافو بكفاءة مع إعصاء ىحه 
 .(9)األجيدة سمصة التػجيو باتخاذ القخارات السشاسبة

لخأؼ البعس ىػ ترحيح أداء السخؤوسيغ لغخض التأكج مغ أن  افالخقابة وفق  
 افيي تشصػؼ عمى التحقق عسا اذا كان كل شيء يحجث شبق   ،األىجاف قج تع تحقيقيا

 .(3)لمخصة السػضػعة

نجازه مغ أنذصة وميام وأىجاف ىػ بالزبط ما إومغ ثع التأكج مغ أن ما تع 
 .(4)كان يجب أن يتع مع تحجيج االنحخافات أن وججت وأسبابيا وشخق عالجيا

خالليا مالحطة  فيي وضيفة إدارية، وىي عسمية مدتسخة متجخدة ويتع مغ
 .(5)نتائج األعسال التي سبق تخصيصيا

فاالتجاه األول الدمبي  ،وضيخت اتجاىات متعجدة في تعخيف الخقابة
)الكالسيكي( يخػ أن السقرػد بالخقابة ىي تفتير وتخػيف أو تيجيج بقػة الدمصة 

ال مغ جانب إلمخقابة  ن نشتقج ىحا التعخيف بأنو لع يشطخأويسكغ  (6)والجداءات الخسسية
 يجابي الحؼ يتسثل بتػجيو نذاط الذخكات أو السرارف.وييسل دورىا اإل واحج 

قالػا بأن الخقابة ىي )استخجام الدمصة أو القػة إلجبار األفخاد عمى  ،ومغ ىشا
 (7) ىسمػا(أ أو  وتػقيع العقاب عمييع إذا ما أخصأوا تشفيح األوامخ والتعميسات ومحاسبتيع
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بأنيا )قجرة فخد أو مجسػعة مغ األفخاد في التأثيخ عمى سمػك فخد أو وىشاك مغ عخفيا 
 .(8) مجسػعة مغ األفخاد بحيث تتحقق الشتائج السصمػبة(

ىجاف التي الػضيفي لمخقابة ويخكدون عمى األ واالتجاه الثاني ييتع بالجانب
االمكان فخىا قجر ومغ ثع ييتسػن بػجػد عسميات معيشة يمدم تػا ،تدعى إلى تحقيقيا

ليحا االتجاه  اوتتزسغ تحجيج االىجاف السصمػب الػصػل إلييا وفق   لتحقيق الخقابة
مجسػعة اإلجخاءات والػسائل التي تتبع لسخاقبة السعامالت السالية وتقييع  تعخف بأنيا

أعسال األجيدة الخاضعة لمخقابة وقياس مدتػػ كفاءتيا وقجرتيا عمى تحقيق األىجاف 
مغ أن األىجاف الستحققة ىي ما كان يجب تحقيقيا وأن تمظ  السػضػعة والتأكج

. وىشاك (9)األىجاف تتحقق وفق الزػابط السػضػعة وخالل األوقات السحجدة ليا
فسغ أجل  ،ثالث يخكد عمى الخصػات التي يتعيغ القيام بيا إلجخاء عسمية الخقابة اتجاه

أن تتع عسمية الخقابة يتصمب األمخ وجػد بيانات عغ أوجو الشذاط السختمفة كذخط 
. وىشاك اتجاه رابع يخكد عمى األجيدة التي تقػم بالخقابة (01)أساس لمقيام بالخقابة

فالخقابة عشجىع تعشي أجيدة معيشة تقػم  ،وتتػلى الفحز والستابعة وتحميل الشتائج
ت لمتأكج مغ تحقيق الييئات الخاضعة لمخقابة ألىجافيا بكفاية مع بسجسػعة مغ العسميا

فالخقابة ىشا عسمية تقييع وفحز  ،إعصاء ىحه األجيدة صالحية اتخاذ القخارات السشاسبة
ومخاجعة تقػم بيا أجيدة مخترة لمتأكج مغ تحقيق السذخوع لألىجاف والدياسات 

 .(00)والبخامج السػضػعة

لمخصة السخسػمة  افيسا إذا كان كل شيء يديخ وفق  فعخفػىا بأنيا التحقق 
ا فيػ تبيان نػاحي الزعف في ما مػضػعيأ ،ميسات الرادرة والقاعجة السقخرةوالتع

 .(09)السحجد العسل السرخفي بكفاءة عالية وفي الػقت

يخكد عمى جانب معيغ مغ جػانب الخقابة عشج  اتجاهوىكحا نالحع أن كل 
كخاه مغ أن فكخة الخقابة كانت تعشي اإلتعخيفيا وىحا االختالف نابع حدب وجية نطخنا 
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سية لمتحقيق وفي وسيمة لتحجيج جبار وتخػيف لمعامميغ وعمى استخجام الدمصة الخسواإل
نحىب إلى تبشييا في خصاء لمعامميغ وتػقيع العقاب، بخالف الخؤية الججيجة التي األ

 الخقابة بكػنيا أداة داعسة لكل مغ العامميغ واإلدارة لتحقيق األىجاف التشطيسية.
 

 الفرع الثاني

 تعريف الرقابة المررفية

مغ أنػاع الخقابة التي تسارسيا  اتسثل الخقابة السرخفية بذكل عام نػع  
الدمصات لمتحقق مغ سالمة الشطع السرخفية والشقجية واالئتسانية السصبقة والتأكج مغ 
صحة تصبيق القػانيغ واألنطسة والتعميسات السرخفية الرادرة مغ جية اإلشخاف 

الدمصة السخػلة ليا بسػجب القانػن  مبالبشظ السخكدؼ أ كان ذلظ مسثال  أوالسخاقبة سػاء 
. وتعجد الجػانب التي يتع التخكيد عمييا عشج تعخيف (03)حق اإلشخاف عمى السرارف

فيشاك مغ يخكد عمى الجانب االجخائي والخصػات التي يتع اتباعيا  ،الخقابة السرخفية
نية والقػاعج بأنيا عسمية تصبيق الزػابط القانػ  قابة السرخفية، فقج عخفتفي تعخيفو لمخ 

السرخفية السعيارية اليادفة لتسكيغ السؤسدات السرخفية مغ مسارسة أعساليا بذكل 
يؤدؼ إلى سالمة الػضع االقترادؼ الػششي وتفادؼ أية مسارسة غيخ سميسة مغ 

. (04)جانب ىحه السؤسدات قج تؤدؼ إلى اإلضخار بأمػال السػدعيغ وحقػق السداىسيغ
كػمية وسمصات البشظ جابيخ التي تمجأ إلييا الدمصات الحجخاءات والتىي تمظ اإل أو

تباعيا بغية تجشب أو تجسيج آثار أية ترخفات غيخ رشيجة مغ جانب االسخكدؼ إلى 
السرارف قج تؤدؼ إلى اإلضخار بسرالح أصحاب الجائشيغ بػجو خاص والرالح 

 .(05)االقترادؼ بػجو عام

واإلجخاءات واألساليب التي تديخ  أو كسا يعخفيا البعس بأنيا مجسػعة القػاعج
. والسرارف بيجف الحفاظ (06)عمييا أو تتخحىا الدمصات الشقجية والبشػك السخكدية



 نهر الهجى عبج الكاعم راضيالباحثة/                                                     أساليب الرقابة المررفية 

- 391 - 

إلى تكػيغ جياز مرخفي سميع وقادر  عمى سالمة السخاكد السالية لمسرارف وصػال  
 .(07)عمى أن يداىع في التشسية االقترادية

بالشطخ إلى الجية التي تتػلى  وىشاك جانب آخخ يعخف الخقابة السرخفية
فعخفت عمى أنيا الخقابة التي يسارسيا البشظ السخكدؼ باعتباره أعمى  ،عسمية الخقابة

سمصة نقجية والخقيب األول عمى نذاشات القصاع السرخفي عامة والتجارية خاصة 
عمى الريخفة  اكػنيا تسثل التحقق مغ تأدية السرارف لألعسال السرخفية برفتو رقيب  

 (08)لالئتسان بسػجب القػانيغ واألنطسة والتعميسات التي تشطع ذلظ اومخصص   اومشطس  

وىشاك مغ عخفيا بأنيا مجسػعة الػسائل واإلجخاءات التي تشفخد الدمصات الشقجية 
والسالية وبذكل خاص البشظ السخكدؼ بسسارستيا بيجف تجشيب السرارف مغبة 

تأتي بشتائج سمبية عمى الشذاط االقترادؼ االندالق في مخاشخ إئتسانية أو ترخفات 
والتجارؼ إضافة إلى ىجف آخخ يكسغ في السحافطة عمى مرالح أصحاب الػدائع 

و فخقابة البشظ السخكدؼ ىشا عمى . وعمي(09)مغ الجسيػر والسؤسدات والجائشيغ اآلخخيغ
 تيا أوأعسال السرارف العاممة في الجياز السرخفي لمجولة بغس الشطخ عغ جشدي

ولكغ يسكغ أن  ،لدامية وبحكع القانػن وأن كانت مؤثخةإنػعيا أو حجسيا ىي رقابة 
البشظ السخكدؼ ليذ ىػ فقط الجية  نأام الشقج عمى ىحا االتجاه  بدبب نػجو سي

 وإنسا يذتخك مع غيخه مغ الجيات األخخػ. ،الخقابية الػحيجة عمى نذاط السرارف

فعخفيا بأنيا مجسػعة مغ القػاعج  ،وىشاك مغ جسع بيغ ىحيغ الجانبيغ
واإلجخاءات واألساليب التي تديخ عمييا أو تتخحىا الدمصات الشقجية والبشػك السخكدية  

إلى تكػيغ  د السالي لمسؤسدات السرخفية تػصال  بيجف الحفاظ عمى سالمة السخك
جياز مرخفي سميع وقػؼ يداىع في التشسية االقترادية ويحافع عمى حقػق 

غ والسدتثسخيغ ومغ ثع عمى قجرة الجولة والثقة بأدائيا ويتػلى الخقابة برػرة السػدعي
أساسية البشظ السخكدؼ وتذسل مغ حيث السبجأ السرارف والسؤسدات السالية التي 

كسا عخفت الخقابة السرخفية بأنيا مجسػعة مغ القػاعج  (91)تتمقى ودائع مغ الجسيػر
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يا أو تتخحىا الدمصات الشقجية والبشػك السخكدية واإلجخاءات واألساليب التي تديخ عمي
لى تكػيغ جياز إ تػصال  بيجف الحافع عمى سالمة السخاكد السالية لمسرارف 

مرخفي سميع وقادر عمى أن يداىع في التشسية االقترادية ويحافع عمى حقػق 
 .(90)السػدعيغ والسدتثسخيغ 

أن الخقابة السرخفية  لىإ مغ التعاريف الدابقة لمخقابة مغ السسكغ أن نتػصل
  :تجخل تحت مطمة أربعة عشاصخ ىي

أن الخقابة تحجد األىجاف والخصط والدياسات التي يتع تدييخ أمػر السرخف  :أوًل 
 ليا فيي كسخشج ألداء السرارف. اوفق  

وىحا ميع في  اونػعي   اكسي   السرخفية وضيفة قياس أداء السرخف تعج الخقابة :اثانيً 
 .بيان دور السرخف االقترادؼ

ليا دور كبيخ وفعال في بيان مجػ فعالية السرخف ومجػ الكفاءة باستخجام  :اثالثً  
السػارد الستاحة بسقارنة السعجالت الستحققة بالسعاييخ السػضػعة ومجػ التصػر أؼ 
تقييع القجرة عمى استيعاب التصػرات والسدتحجثات الججيجة  ومعاصختيا الستعمقة 

 بالجانب التكشػلػجي واإلدارؼ.
 ،أن الخقابة تتخح اإلجخاءات الترحيحية في شكل قخارات ترحيحية فػرية :ارابعً  

 .حيث نالحع أن جسيع التعاريف ال تكاد تخمػ مغ أحج تمظ العشاصخ

ن كل شيء أالخقابة السرخفية ىي التحقق مغ  أنونخػ مغ التعاريف أعاله 
لمخصط السدتيجفة مغ قبمو والقػانيغ واألنطسة والتعميسات  افي السرخف يديخ وفق  

والسرارف مغ  (99)وىي مدؤولية مذتخكة بيغ الدمصات الخقابية ،والسبادغ السصبقة
 أجل السحافطة عمى الشطام السرخفي في الجولة.
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 الفرع الثالث

 تعريف الرقابة الذرعية

تدتعيغ بيا السرارف اإلسالمية، تعج الخقابة الذخعية وسيمة إضافية لمخقابة 
ونقرج بيا متابعة وفحز وتحميل كافة األعسال والترخفات والدمػكيات التي تقػم 

ألحكام  ابيا األفخاد والجساعات والسؤسدات والػحجات وغيخىا لمتأكج مغ أنيا تتع وفق  
وذلظ باستخجام الػسائل السالئسة السذخوعة وبيان  ،وقػاعج الذخيعة االسالمية

ة متزسشة لى الجيات السعيشإوتقجيع التقاريخ  اخصاء وترػيبيا فػر  لسخالفات واألا
 .(93)فزللى األإرشادات وسبل التصػيخ السالحطات والشرائح واإل

ويالحع عمى ىحا التعخيف السصػل أنو لع يحكخ بيغ شياتو الجية التي تسارس 
تصمق  ،في باقي السرارفالخقابة الذخعية والتي تعتبخ ىيئة متسيدة وغيخ مػجػدة 

ىيئة الفتػػ، المجشة  ،ىيئة اإلفتاء ،عمييا تدسيات مختمفة مشيا الييئة الذخعية
لجشة  ،السجمذ الذخعي وىيئة الخقابة الذخعية ،المجشة الجيشية ،فتاءلجشة اإل ،الذخعية

 .(94)الخقابة الذخعية والييئة الذخعية

بأنيا جسيع العشاصخ واألنذصة الخقابية التي تدتخجم لمتأكج مغ  اوعخفت أيز  
ة الذخعية لع تكغ في مبجئيا ، أن فكخة الخقاب(95)مصابقة أعسال البشظ اإلسالمي لمذخيعة

إليسانيع بالػاجب الذخعي الػاقع عمييع  التدام شخري تبشاه بعس األفخاد تبع  اسػػ 
لدام الذخعي لمذخيعة االسالمية ثع تصػر اإلبزخورة مػافقة معامالتيع السالية كافة 

 .(96)ليتجاوز األفخاد إلى السؤسدات السالية والسرارف

سالمية الخقابة الذخعية عمى السرارف اإل ومغ الججيخ بالحكخ أن ىجف وجػد
بغية  ،لتدام بسقاصج الذخيعة واستعسال وسائل في العسل تتالئع معياىػ لزسان اال
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مسا يحقق التشسية وفق  ،سالميإالية وسمػكية مغ مشطػر متحقيق نقمو اقترادية و 
ػن فيي مشػشة بالقان ،. أما عغ تكػيغ ىحه الييئة(97)السقاصج والسعاييخ الذخعية

ولكشيا برػرة عامة تتكػن مغ  ،ساسي لمبشظ االسالميالجاخمي لكل دولة وبالشطام األ
وىي عمى مدتػػ السرارف اإلسالمية كافة  ،ثالث ىيئات ىي الييئة العميا لمخقابة

ىيئة الفتػػ وىي عمى مدتػػ كل  :اوثاني  .والتدال متعثخة نتيجة لتعجد اآلراء والسحاىب
ىيئة التجقيق  :اوثالث   .وتقػم بإيجاد البجائل الذخعية والحمػل لمسرخف ،مرخف

أكج مغ عمى مدتػػ كل مرخف وتقػم بالشاحية العسمية أؼ الت االذخعي وىي أيز  
لتدامو بتػجييات ىيئة السخسػمة لو مغ الشاحية الذخعية و التدام السرخف بالحجود ا

وقج تبايشت القػانيغ الجاخمية في شكل وأسمػب الخقابة  ،(98)الفتػػ الرادرة مشـــو 
قانػن السرارف اإلسالمية العخاقي رقع ل اػفق  ف ،الذخعية في السرارف اإلسالمية

( مشو عمى تعييغ الييئة التأسيدية لكل 7فقج نرت السادة ) ،9105( لدشة 43)
أشمق عمييا )ىيئة الخقابة حيث  ،مرخف عشج تأسيدو وبسػافقة البشظ السخكدؼ العخاقي

( يكػن 7( وال يديجون عمى )5وتتألف مغ أعزاء ال يقل عجدىع عغ ) (99) الذخعية(
( مغ ذوؼ الخبخة 3وأصػلو و)( مشيع في األقل مغ ذوؼ الخبخة في الفقو اإلسالمي 9)

في األعسال السرخفية والسالية والقانػن، ويؤخح عمى السذخع العخاقي ىشا عجم تحجيجه 
( مغ 9السادة ) إذ نرت ؛كسا نز عمى ذلظ السذخع المبشاني ،لتمظ الييئة امعيش   اعجد  

عمى  9114شباط لدشة 00 الرادر في 575المبشاني رقع  سالميةقانػن السرارف اإل
ن تقػم الجسعية التأسيدية لكل مرخف إسالمي ومغ بعجىا الجسعية العسػمية العادية أ

مدتذاريغ مغ السختريغ في  ةلكل مرخف بتعيغ ىيئة استذارية تتكػن مغ ثالث
( مغ قانػن 093أحكام الذخيعة االسالمية والفقو والعسميات السرخفية، أما السادة )

دنى وتخكت فقج حجدت الحج األ ،9113دشة ل 31رقع  السرارف اإلسالمية الكػيتي
عمى أن تتذكل في كل بشظ إسالمي )  اج ذكخت السادة السحكػرة آنف  فق ،الحج األعمى

عزائيا عمى ثالثة تعيشيع أ عية عمى أعسال البشظ ال يقل عجد ىيئة مدتقمة لمخقابة الذخ 
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ما  ايز  أوىحا  (زائيا عغ ثالثةالجسعية العامة لمبشظ، أؼ أنو يجب ان ال يقل عجد اع
ن أبذ 0985لدشة  6دؼ اإلماراتي رقع القانػن االتحا ( مغ6قزت بو  السادة )

حيث أوجبت في كل ، السرارف والسؤسدات السالية والذخكات االستثسارية اإلسالمية
عزاء ة لمخقابة الذخعية ال يقل عجد األوجػد ىيئ سالمي شخطعقج تأسيذ لسرخف إ

 ام األساسي لكل مشيا كيفية تذكيل ىحه الييئة وأسمػبفييا عغ ثالثة ويحجد الشط
 .خخػ مسارستيا لعسميا واختراصاتيا األ

وتشرب ميام تمظ الييئات في مخاجعة نساذج العقػد واالتفاقيات والعسميات 
السرخفية التي تجخييا كافة فخوع السرارف االسالمية بقرج التأكج مغ خمػىا مغ 

لييا إالذخعية أو القانػنية فيسا يحال وإبجاء الخأؼ مغ الشاحية  (31)السحطػرات الذخعية
كسا تمدم بتقجيع تقخيخ سشػؼ يخفق مع  ،مغ مجمذ إدارة السرخف أو السجيخ العام

عمى رأييا في مجػ تساشي  تقخيخ السيدانية الى الجسعية العسػمية بالسرخف مذتسال  
ن مغ أىع ميام ىيئة الخقابة إسا ك، (30)معامالت السرارف االسالمية مع احكام الذخع

فتاء ومخاقبة تشفيح السرارف لسعامالتو وعسمياتو الذخعية لمسرارف االسالمية ىي اإل
فأما عغ دور الييئة الذخعية في الفتػػ  ،لمتأكج مغ أنيا تتػافق مع أحكام الذخيعة

عخض فيشحرخ في إبجاء الخأؼ الذخعي في السدائل أو األمػر أو السعامالت التي ت
وىي بيحا السفيػم تعتبخ  ،عمييا أو تدأل فييا مغ جانب اإلدارة السعشية في السرخف

رقابة مدبقة أؼ يتع الحرػل عمى رأؼ الييئة السحكػرة  قبل التشفيح ومغ الشاحية 
ا ُتدأل عشو جابة عسئة الخقابة الذخعية يقترخ عمى اإلفتائي ليين الجور اإلإف ،العسمية

يػ مخاقبة تشفيح أعسال السرخف أؼ فأما الجور اآلخخ لييئة الخقابة الذخعية  (39)فقط 
وىحا ما نرت عميو السادة  ،(33)التحقق مغ أن جسيع معامالت السرخف وأنذصتو

بدت فقخات حجدت بسػجبيا  ا( مغ قانػن السرارف االسالمية العخاقي السحكػرة آنف  8)
 .أعسال ىيئة الخقابة الذخعية
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 الثانيالمظمب 

 أهمية الرقابة المررفية

يعتبخ وجػد نطام مالي ومرخفي قادر عمى حذج وتخريز السػارد السالية 
ة لتحقيق معجالت نسػ عالية خاض السشتجة مغ الستصمبات الخئيدبكفاءة لخجمة األغ

وقابمة لالستسخار وليحا تتصمع معطع الجول الى تقػية أنطسة الخقابة عمى القصاع 
مشيا لمتقميل مغ احتساالت الرجمات  اوتعسيق الديادة السرخفية سعي  السرخفي 

 الخارجية أو التعخض لميدات السالية الجاخمية.

 بذيء مغ ياومغ أجل بيان أىسية الخقابة عمى الشطام السرخفي سػف نبحث
لبحث أىسية الخقابة السرخفية عمى السرارف  التفريل في فخعيغ نخرز األول

 ونبحث في الثاني أىسية الخقابة الذخعية عمى السرارف اإلسالمية. ،اعسػم  

 الفرع األول

 :أهمية الرقابة عمى المرارف العادية

حيث تشداب إلييا السػارد  ،تعج السرارف أىع قشػات لتجسيع األمػال وتػزيعيا
فيي تعج نقصة التقاء  ،السالية التي تقػم بتشطيع تػضيفيا في كافة األنذصة والسجاالت

فالػضيفة  ؛بيغ الػدائع بأنػاعيا مغ جية والقخوض واالستثسارات مغ جية أخخػ 
األساسية لمسرارف ىي تحػيل السجخخات إلى استثسارات بسا يداعج عمى تسػيل 
االنتاج والتػزيع واالستثسار واالستيالك وتسػيل رأس السال وغيخ ذلظ مغ التدييالت 

فالبج أن يػفخ ليا مغ الشطع  السيع،يسكغ لمسرارف القيام بجورىا االئتسانية، وحتى 
، (34)التي تحقق سالمة تجفق أمػاليا وترخيفيا والتأكج مغ حساية أصػليا ومػجػداتيا

 وتكسغ أىسية الخقابة عمى الشطام السرخفي في األسباب اآلتية:
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كل )ودائع( تسثل السرارف السكان الحؼ يحتفع فيو السجتسع بأمػالو عمى ش -0
ن مغ الزخورؼ تػفيخ الحساية والزسان ليحه األمػال مغ خالل وسائل إف ،وعميو
كل مغ  في نطام الجفع الحؼ يدتعسمو اميس   ان السرارف تحتل مخكد  إكسا  ،الخقابة

 .(35)األفخاد والحكػمة والسؤسدات السالية واالقترادية األخخػ 

 انطخ   ؛االستثسارات التي تقػم بياالخقابة عمى السرارف الى  تػجيو تعسل  -9
ألىسيتيا في تسػيل مذاريع التشسية االقترادية شػيمة األجل أو متػسصة أو 

ن الخقابة السرخفية تحقق أمكانية الػقػف عمى نػعية إكسا  ،قريخة األجل
 .(36)السػجػدات السرخفية وتقييسيا ومعخفة درجة السخاشخ التي تتحسميا

ثسارات السرارف ومغ ثع الحج مغ السخاشخ التي قج تعسل عمى رقابة است -3
 .(37)تتعخض ليا ىحه االستثسارات

السرارف مغ السشذآت السالية التي ليا اترال مع الجسيػر بذكل مدتسخ وعمى  -4
نصاق واسع مسا يقتزي وجػد نطع دقيقة ومحكسة لمسحاسبة والخقابة وألن صغخ 

مػجػداتيا ومصمػباتيا  بدبب حجع رؤوس أمػال السرارف مقارنة بحجع 
رتكازىا عمى اعتسادىا عمى أمػال السػدعيغ في مسارسة نذاشاتيا مغ خالل ا

ج بيغ األفخاد بأن ن االعتقاد الدائإثع  ،قخاضيجاع واإلىامر الفائجة بيغ اإل
يديج مغ ضياع الحقػق ومغ ىشا تكسغ أىسية الخقابة  السرخف قميل األخصاء 

 .(38) عمى السرارف

كبخ عجد عسميات السرارف وتذعبيا وتجاخميا يدتمدم وجػد نطع رقابية محكسة  -5
تؤكج سالمة ودقة ىحه العسميات وصحة قيجىا وتقميل األخصاء إلى أقل حج مسكغ 
ومغ خالل الخقابة مسكغ التأكج مغ مجػ التدام السرخف وتقيجه بالقػانيغ 

 .(39)والتعميسات الرادرة
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السرارف مغ أداء خجماتيا السرخفية لعسالئيا بجقة وسخعة تسكغ نطع الخقابة عمى  -6
ذلظ استخجام الػسائل  مسا يؤدؼ إلى اجتحاب العسالء وشخكاتيع، ويداعج عمى

ومغ ثع التأكج مغ صحة ودقة البيانات السحاسبية  ،لكتخونية السدتحجثةاآللية واإل
البشظ السخكدؼ ن خزػع السرارف لخقابة إيجعع نطع الخقابة السرخفية، كسا و 

وأساسيا تقجيع تقاريخ وكذػفات وإحراءات وبيانات دورية في أوقات معيشة وىحا ما 
لدشة  94( مغ قانػن السرارف العخاقي رقع األولى)( الفقخة 43جتو السادة )أك

ذا كان السرخف إويعج أيزَا  ،يعج كل مرخف كذػفات مالية عغ عسمياتو) 9114
( ثخ بيانات مالية مػحجة( كحلظ نرت الفقخة )الخابعةاحجة أو أكمحمي شخكة تابعة و 

يقػم كل مرخف بتقجيع ندخة مغ بياناتو السالية السخاجعة ) امغ السادة السحكػرة آنف  
بسا فييا البيانات السالية السػحجة السخاجعة إلى البشظ السخكدؼ العخاقي عشج تػافخىا 

ذات مكتب واحج أو ... كسا يقػم كل مرخف أجشبي .وفي غزػن أربعة أشيخ
لبشظ أكثخ لمفخع في العخاق بتقجيع ندخة مغ البيانات السالية السػحجة السخاجعة إلى ا

لبيانات صحيحة خالية مغ أؼ والبج أن تكػن ىحه ا ،(السخكدؼ العخاقي حال تػفخىا
مغ  75. ولقج نرت السادة (41)ال فقج يقع السرخف ىشا في مخكد حخجإخصأ و 

عمى  9113لدشة  88قانػن البشظ السخكدؼ والشقج والجياز السرخفي السرخؼ رقع 
يقجم كل بشظ لمبشظ السخكدؼ بيانات شيخية عغ مخكده السالي وغيخىا مغ بيانات )أن 

( مغ ذات القانػن أوجبت )عمى السرارف 76ن السادة )إكسا  (...مالية ورقابية
عمى  ايػم   90كل تقخيخ يقجم عغ أعسالو إلى السداىسيغ وذلظ قبل تقجيع ندخة مغ 

 ..(.األقل مغ انعقاد الجسعية العامة

ن أىسية الخقابة السرخفية ىي دعع وحساية الجياز السرخفي ومغ ثع إأؼ 
عمى  االسحافطة عمى أمػال السػدعيغ ومشع تخكيد ممكية السرخف مسا يشعكذ سمب  

وكحلظ الػقػف عمى سالمة تمظ العسميات التي  ،السشافدة وعمى نػع الخجمات السقجمة
 قام بيا السرخف وتحقيقيو لألىجاف السخسػمة.
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 الفرع الثاني

 أهمية الرقابة الذرعية عمى المرارف السالمية

جيدة الخقابية السدتحجثة في مؤسدات تعتبخ الخقابة الذخعية مغ أىع األ
ساس الحؼ يعتسج عميو الكثيخ وىي األ ،سالميفيي تجخل في الذخع اإل ،السالشاعة ص

مغ الستعامميغ مع ىحه السؤسدات السرخفية لمتأكج مغ مجػ  التدام تمظ السؤسدات 
 . (40)باألحكام الذخعية

ومن هنا كانت الرقابة ذات طبيعة خاصة في المرارف السالمية ول يتم 
 :ما يأتيالسالمية في الرقابة الذرعية عمى المرارفالعمل بجونها وتكمن أهمية 

أؼ التأكج  (49)ضخورة التأكج مغ التدام السرخف بأحكام ومبادغ الذخيعة اإلسالمية -0
ذلظ أن األساس الحؼ قامت عميو السرارف  ،مغ ىػية السرخف اإلسالمي

عمى  وال يخفىخعي لمسرارف الخبػية اإلسالمية السعاصخة ىػ تقجيع البجيل الذ
فيي الجية التي  ،أحج أن الخقابة الذخعية ضخورة حيػية لمسرارف االسالمية

 .(43)تخاقب وتخصج سيخ عسل السرارف االسالمية والتداميا وتصبيقيا

ن التصػر الحؼ لحق التعامالت السرخفية يجعل وجػد ىحه الخقابة ضخورة إ -9
مغ إبجاء الخأؼ الذخعي ن العامميغ بالقصاع السرخفي ال يتسكشػن إحيث  ،حتسية

ن الفقياء ذكخوا أو  ،في السعامالت السرخفية لقمة درايتيع باألحكام الذخعية خاصة
ومجيد ومغ ثع كان البج مغ  متعجدة واختمفػا في الكثيخ مشيا بيغ مانع اصػر  

ا لسسارسة ىحه السيسة السحفػفة ا كافي  فقيي   شخاص مؤىميغ تأىيال  أوجػد 
 .(44)بالسخاشخ
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س العسميات السرخفية في االستثسار والتسػيل عمى وجو الخرػص تحتاج إلى بع -3
التغيخ وعجم التكخار مع كل حالة ن ىحه العسميات تتسيد بإذ إ ،رأؼ مغ ىيئة الفتػػ 

الشذاط االستثسارؼ  في ػن ومغ ثع فالعامم ،مذخوع يسػلو السرخف وأو عسمية أ
حيث  ،عمى إترال مدتسخ مع ىيئة الخقابة الذخعية ان يكػنػا دائس  أالسرخفي يجب 

 .(45)ثشاء عسميعأالفتاء في نػازل ووقائع تجج ليع نيع بحاجة دائسة الى اإ

ن األنطسة الدائجة في السرارف ىي أنطسة وضعية بعيجة كل البعج عغ كل إ -4
 السرادر االسالمية مسا يجعل الحاجة ماسة لػجػد رقابة شخعية تعسل عمى انقاذ

 .(46)السرارف مغ الػلػج بأبػاب السعامالت السحخمة

ن تصبيق األسذ واألدوات الحجيثة في التجقيق والسخاقبة الذخعية يحقق التأثيخ إ -5
اإليجابي والفعال باتجاه تقػيع وتصػيخ الجػانب الفشية فيسا يشبغي أن يكػن عميو 

 ؛سالميةوالسؤسدات السالية اإلخل السرارف عسل ىيئة الفتػػ والخقابة الذخعية دا
ن شبيعة عسل التجقيق الذخعي برػرتو الجادة يتصمب تػفيخ العجيج مغ أل

ساسي دائيا الذخعي لتحقيق اليجف األأجػدة  الستصمبات الفشية والتشطيسية وضبط
 .(47)سالمي مغ السخالفة الذخعيةعسال السرخف اإلأ مغ وجػدىا وىػ حفع 

مذاكل كثيخة وصػر متعجدة ومعقجة  لو الشطام االسالمي ن االستثسار تحت مطمةإ -6
فيي  ،ومغ الرعب أن نزعيا في بػتقة واحجة تشتطع فييا سائخ عسمياتيا ومغ ثع

ال إل ما يدتجج ويطيخ وال يتحقق ذلظ لى متخرريغ يشطخون في كإبحاجة 
 .(48)بػجػد ىيئة متخررة تمبي احتياجات السؤسدة برػرة سخيعة ومدتقمة

يختكد في سالمي ىػ نطام متصػر و إلا يندتشتج إن الشطام السرخف اإذ  
لحا كان البج مغ مخاقبة االستثسارات التي تقػم بيا  ،ساس عمى القػاعج الذخعيةاأل

لسرخفية التقميجية وال يكػن السرارف االسالمية خذية تأثخىا بغيخىا مغ األنطسة ا
 ال بػجػد رقابة شخعية.إذلظ 
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 المبحث الثاني

 أساليب الرقابة عمى المرارف

ن في البشظ السخكدؼ العخاقي تعتسج السجيخية العامة لسخاقبة الريخفة واالئتسا
سمػب السيجاني سمػب السكتبي واألوىسا األ ،رئيديغ لسخاقبة السرارفسمػبيغ أعمى 
مع التحجيات  لقػانيغ السرخفية لكػنيسا مشدجسيغسمػبان متبعان في أغمب اأوىسا 

جشة بازل وعميو سػف لسقتخحات ل اووفق   ،والسدتججات التي واجيت الشطام السرخفي
 سمػبيغ في مصمبيغ مختريغ وكسا يأتي:نبحث ىحيغ األ

 ولالمظمب األ 

 الرقابة المكتبية

لى إ 9113وكالة وفخع في نياية سشة  0045زاد تأسيذ السرارف مغ 
 9113% في سشة 88ندبة السرارف العامة ؼ تسثل أ 9114في نياية سشة  0083

ذخعيغ بسختمف ،ىحه الديادة السدتسخة جعل الس(49)9114% في سشة 91وندبة 
  .جل تشطيع الخقابة عمى السرارفأحجاث ىيئات متخررة مغ إالبمجان يفكخون في 

مخاقبة  تع عغ شخيق قيام بعس مػضفي قدعسمػب ين مسارسة ىحا األإ
ويكػن مغ خالل البيانات الجورية  (51)السرارف العامة في البشظ السخكدؼ العخاقي

سػاء التي تتعمق بالػضع السالي والستصمبات الخقابية والتي يتعيغ عمى كل مرخف 
مػافاة الدمصة الخقابية بيا، وذلظ عمى اساس البيانات والسعمػمات واالحرائيات 

وذلظ بذكل دورؼ ويعتسج تحجيج فتخاتو عمى نػعية  ،داباتوتقاريخ تفريمية لجسيع الح
جل تحقيق سالمة الػضع االقترادؼ أمغ  (50)تمظ البيانات وحاجة البشظ السخكدؼ ليا

العخاقي حق تػجيو  فقج أعصى القانػن لمبشظ السخكدؼ  ،وحساية أمػال السػدعيغ
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فسيام مػضفي  .(59)قرى جيػدىا لتذجيع وتشسية مجخخات الجسيػرأالسرارف لبحل 
 :الخقابة السكتبية تقػم عمى

و نساذج أوضاع السحاسبية واالحتخازية وضاع الجورية واألجسع السعمػمات حػل األ .0
 .نقل وتسػيل السدتشجات

. مخاقبة السعمػمات السدتقبمية بغخض ضسان احتخام آجال )التبميغ( القانػني 9
 تخابصيا.ومخاجعة نػعية السعمػمات الستمقاة وضسان 

 ...وتحػيل األرصجة ،وراق والقػائع السالية السحخزة وعسميات التػريق. فحز األ3

. فحز عسميات االعتساد والدحب وذلظ مغ خالل تقجيخ ضخورة فخض الذخوط 4
لحاق الزخر بالغيخ عشج إح االعتساد وضسان عجم التدبب في القانػنية عشج مش

 .(53)شمب سحب االعتساد

ة مغ م مػضفي الخقابة التأكج مغ انتطام ايرال السعمػمات الرادر . كحلظ مغ ميا5
لى البشظ والتأكج مغ احتخام السرارف القػاعج إالسرارف والسؤسدات السالية 

ن تكػن تمظ السعمػمات دورية أرة لمخقابة كسا عمييع التأكج مغ القانػنية السخر
 .(54)وفق القػاعج والشدب السحجدة

الرقابة المكتبية في التحقق من الندب التي قررتها كما يمكن تممس عمل 
  :وهي مثاًل  9113( لدنة 83بعض نرهص قانهن المرارف رقم )

( مميار ديشار مجفػع بالكامل 951أ. أن ال يقل رأسسال أؼ مرخف عغ )
( مغ قانػن السرارف رقع 04ا ألحكام السادة )لمسرارف الججيجة والقائسة وفق  

 .(55)مميػن دوالر لفخوع السرارف االجشبية 7و 9114لدشة  94

ية ... تحتفع السرارف بشدبة كفا.( مغ ذات القانػن بأن06ب. نز السادة )
 جسالي السػجػدات السخجحة بالسخاشخ.إ% مغ 09لخأس السال ال تقل عغ 
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 9114لدشة  94( مغ قانػن السرارف رقع 33ج. كحلظ ما نرت عميو السادة )
س السال الدميع واالحتياشيات ألى ر إاالستثسار مغ مخاقبة كل مغ ندبة 

 .%9الدميسة والبالغة 

 9114لدشة  94انػن السرارف رقع ( مغ ق31د. كحلظ ما نرت عميو السادة )
السال الدميع واالحتياشيات الدميسة س ألى ر إجسالي االئتسان إن تكػن ندبة أب

 .(56)%411والتي تبمغ 

% 5% مغ اجسالي الػدائع مشيا 05ه. ندبة االحتياشي الشقجؼ القانػني والبالغة 
 تحتفع في خدائغ السرارف ذاتيا في خدائشيا.

و. ندبة االئتسان الحؼ يسكغ لمسرارف مشحو الدبػن واحج دون الخجػع لمبشظ 
 .(57)% مغ راس السال الدميع واالحتياشيات01السخكدؼ والبالغة 

الجرجة قاربو مغ أو لمدبػن وشخكاتو و ؼ. ندبة االئتسان الحؼ يسكغ لمسرخف تقجيس
س السال الدميع واالحتياشيات الدميسة )ندبة أ% مغ ر 05األولى والبالغة 

 (.%31ديػلة التي يجب ان ال تقل عغ ال

 %.5.9التدجيج ز. ندبة مخررة لسػاجية الجيػن الستأخخة 

مغ السادة  (الثالثة)ا إلى أحكام الفقخة استشاد   (/أوال   9ر. ما نرت عميو السادة )
  9114( لدشة 56)( مغ قانػن البشظ السخكدؼ العخاقي السمحق باألمخ رقع 4)

عمى أساس دعع وتسػيل السرخف الحؼ  اا أولي  أن لمبشظ أن يسشح ائتسان  )مغ  
.. وعمى السقتخض والسرخف .يكػن في وضع مالي سميع ويسشح ىحا االئتسان

% 91استخجامو بحجود ( يػم وأن يكػن 05أن يدتخجمو لسجة ال تديج عغ )
ويسشح بدعخ فائجة و بسا يديج عمى ذلظ السبمغ بسػافقة البشظ أمغ رأس مالو 

 (.ىاالئتسان األول
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أن الخقابة السكتبية تدتشج عمى الشدب القانػنية السحجدة في قانػن  ندتشتج
السرارف ومصابقتيا مع ما تخسمو السرارف مغ بيانات برػرة دورية ومدتسخة  فيي 

تتأسذ عمى الشتائج السدتخمرة مغ قبل السػضفيغ والسدؤوليغ عمى الخقابة السكتبية  
الجورية والسحػلة ليع مغ قبل بعج تحميل كل السعصيات الستزسشة في الحاالت 

 .(58)لشساذج وتػاريخ مدبقة  االسرارف شبق  

فراح عغ و قيػد عمى اإلأيكػن ىشاك ثسة حجود  أالالسكتبية  وتتصمب الخقابة
و السعمػمات التي يصمبيا البشظ السخكدؼ والحؼ لو مصمق الحخية في شمب أالبيانات 

ا بسا يسكشيا مغ تحقيق الحؼ تخاه مشاسب  البيانات واالشالع عمييا وفي تحجيج الػقت 
/جـ( مغ قانػن السرارف العخاقي رقع /أوال  40وقج نرت السادة ) ،(59)ىجافيا الخقابيةأ 
لفتخات ذات الرمة )يدود كل مرخف البشظ السخكدؼ العخاقي في ا 9114( لدشة 94)

سا في ب حراءات عغ مختمف حداباتو وأنذصتوإو أنطسة بسعمػمات التي تحجدىا األ
ت و الخصط االئتسانية او االلتداماأو التدييالت السرخفية أذلظ معمػمات عغ الػدائع 

 و الصارئة السسشػحة لعسالئو(.أاالئتسانية 

ن تمظ البيانات التي يمتدم السرخف بتدويجىا لمبشظ السخكدؼ تجعل مغ إأؼ 
زاء إء السرارف داأجل مقارنة أوكحلظ مغ  ،عسمية الخقابة السيجانية عسمية فعالة

 .(61)ليو ىحه السرارفإسيل مغ معخفة االتجاه الحؼ تتجو الع جل تسكيغأبعزيا مغ 

 المظمب الثاني

 التفتيش الميجاني

ى الخقابة السكتبية السشجدة عمى لإحكام التشطيسية وباإلضافة شار األإفي 
ودورية ودقيقة مغ ساس السعمػمات التي تخسميا السرارف لمبشػك ىشاك رقابة ميجانية أ

 .(60)قبل مػضفي البشظ السخكدؼ عمى السرارف



 نهر الهجى عبج الكاعم راضيالباحثة/                                                     أساليب الرقابة المررفية 

- 344 - 

ن االشالع عمى الدجالت القانػنية والتحميل السيجاني لمسرخف يدسح إ
التي تست الخقابة  لى البشظ السخكدؼ إة مجػ صحة كل السعمػمات السخسمة بسخاجع

والػقػف عمى مجػ كفاية نطع الخقابة الجاخمية السػجػدة في  ، (69)ساسياأالسكتبية عمى 
التي وصمت ىػ تقييع السعمػمات  ما  جرــبق افالتفتير السعشي ىشا ليذ تجقيقي   ،السرارف

لى البشظ السخكدؼ، وتحميل الحدابات السختمفة والتأكج مغ احتخام القػانيغ السشطسة إ
، كسا تدسح الخقابة السيجانية لخصج  (63)لمسرارف فيسا يتعمق بتدييخ العسميات التجارية 

صحة  يدسح ىحا الخصج مغ التأكج مغ مجػ كسا ،داريةة السحاسبية واإلالػضعي
 .(64)مسرخف خالل الفتخة الدابقةل ةالسجيػنية والجائشي بفحز دفتخ لسعامالتا

ن العادة الستبعة في السجيخية العامة مخاقبة الريخفة واالئتسان التابعة لمبشظ إ
حيث يتع عغ  ،ا لجػ مجيخياتيا العامةالسخكدؼ العخاقي ىػ تفتير السرارف سشػي  

السرارف التابعة ليا جخاء تفتير حدابات وأضابيخ عسالء كافة فخوع إشخيقيا 
وتجقيق البيانات الذيخية والسػازنات الفخعية الستعمق بيا والتي ىي بحػزة تمظ 

لدشة  94( مغ قانػن السرارف رقع 53/3وىحا ما نرت عميو السادة ) (65)السجيخيات
لسرخف  امػقعي   اؼ وقت تفتيذ  أن يجخؼ وفي أ)يجػز لمبشظ السخكدؼ العخاقي  9114

عسال السرارف أ ىسية ىحا التفتير عمى أ وتكسغ (66) ..(.يقػم بو مدؤول واحج أو اكثخ
متػقع مغ جانب  ا وغيخانو يكػن فجائي  خخػ وفق ما نخاه بساليب الخقابة األأمغ بيغ 

 فحز سجالت وحدابات السرخف. سليذ ونأعمى  السرارف فزال  

الجورية وال يقترخ التفتير السيجاني عمى الديارات السيجانية الجورية بل وغيخ 
حكام قانػن سالية والػقػف عمى مجػ تصبيقيا ألوضاعيا الأوفحز  ،لمتفتير ايز  أ

 .ىسياأ والتعميسات الرادرة بسػجبو ومغ  السرارف
تخسميا السرارف . تجقيق الدجالت والبيانات والسعمػمات الجورية وغيخ الجورية التي 0

 لمبشظ السخكدؼ.
 . دراسة التدييالت السسشػحة مغ قبل السرارف لمتأكج مغ سالمة مػجػداتيا.9
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 .(67). مجػ محافطة ىحه السرارف عمى حقػق السػدعيغ3

شخاص غيخ متحيديغ ألحج أألنو يتع مغ قبل  ،وتكسغ أىسية التفتير السيجاني
نو يكػن مغ ذوؼ إكسا  ،لألحكام القانػنيةن ىجفيع التأكج مغ تصبيق السرارف أو 

ة وقج خػل القانػن الييئة التفتيذية التابعة لييئ ،الكفاءة العمسية والخبخة السرخفية
 كسل وجوأة معمػمة لغخض تدييل ميستيع عمى يأمخاقبة الريخفة واالئتسان شمب 

 9114لدشة  94مغ قانػن السرارف العخاقي رقع  (/ الفقخة الثانية53السادة  رقع ))
( 56جازة السادة )إالسخكدؼ العخاقي وزيادة فاعميتو ا لمرالحيات الخقابية لمبشظ وتأكيج  

و أجخاء إؼ أن يتخح ألمبشظ السخكدؼ  9114لدشة  94رقع مغ قانػن السرارف 
ن أئية في الحاالت التي يتزح فييا بدارية وجداإؼ عقػبة أو أجخاء إؼ أيفخض 

خخ قام بخخق أحكام ىحا آؼ شخز أو أفي السرخف ؼ دار إالسرخف أو أؼ مدؤول 
إدارة عسميات مخ صادر عغ البشظ السخكدؼ العخاقي أو قيام السرخف بأو أالقانػن 

ذا قجم إن يفخض عقػبة أويجػز لمبشظ السخكدؼ العخاقي  ،شةميأمرخفية غيخ سميسة و 
لى البشظ السخكدؼ بيانات او إحراءات أو معمػمات ناقرة أو كاذبة إا السرخف عسج  

أو  ميعشييغو بعس مخاشخ عسالء أالبشظ السخكدؼ بسعمػمات عغ عسيل أو لع يدود 
 أؼ معمػمات أخخػ يصمبيا البشظ السخكدؼ.

فقج نرت  ،وىحا يصابق مع ما جاءت بو السعاييخ الجولية لمخقابة السرخفية
ن تدتخجم الدمصة الخقابية مجسػعة مشاسبة مغ أاتفاقية لجشة بازل  ة التاسعة مغالساد

وتدتخجم السػارد الخقابية بالذكل األمثل  ،جخاءات الخقابيةليات لتصبيق اإلدوات واآلاأل
ىسية الشطامية ليحه السخاشخ لجػ السرارف واأل ا باالعتبار شبيعةومتشاسب آخح  

ا مغ الخقابة السيجانية والخقابة ا مشاسب  يج  ن تدتخجم الدمصة الخقابية مد أو  ،السرارف
السكتبية لتقييع حالة السرارف والتأكج مغ السعمػمات التي قجمتيا السرارف بحيث 

ات التابعة ضافية عغ السرخف والذخكإذات مرجاقية، وتحرل عمى معمػمات تكػن 
 .(68)ومخاقبة متابعة السرخف لمسالحطات الخقابية ،ن وججتإلو 
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يسمظ السخاقبػن السرخفيػن وسائل إلنفاذ السعمػمات الخقابية سػاء ن أويجب 
ن كل أمغ  ن يتأكجواأو  ،يغيتخجام مجققيغ خارجمغ خالل التجقيقات السيجانية أو باس

ا لدياسات ومسارسات محاسبية مرخف يحتفع بدجالت صحيحة معجة وفق  
وقج بيغ السبجأ العاشخ مغ تػصيات لجشة بازل أن السخاقبيغ يقػمػن  ،(69)متكاممة

حرائية مغ السرارف بذكل التقاريخ االحتخازية والشتائج اإلبتجسيع ومخاجعة وتحميل 
مشفخد لكل مرخف وبذكل مجسع لمسرارف ويقػمػن بذكل مدتقل بالتحقق مغ ىحه 

 التقاريخ.
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 :الخاتمة

وسػق  وال  أخقابة عمى السرارف في ضبط نذاشو لمجور الحؼ تؤديو ال انطخ  
فكان ليا ىحا الجور الفعال في جسيع التذخيعات  االسالية واالقتراد الػششي ثاني  

ولقج تػصمشا في ختام البحث إلى عجد مغ االستشتاجات والتػصيات وكسا  ،السرخفية
 :يأتي

 :الستنتاجات -أوًل 

و يسكغ أن  ،يداىع نطام الخقابة الفعال في تخفيس احتسال عجم تحقيق األىجاف - 0
كسا  ،عغ تحقيق أىجاف الػحجة و استسخارىا ،اليذ قاشع  و  ،معقػال   ايػفخ تأكيج  

يسكغ أن يدود اإلدارة بسعمػمات عغ مجػ تقجم أو تخاجع  اإلدارة باتجاه تحقيق 
 .أىجافيا

جسػعة مغ األسذ كػجػد ىيكل تشطيسي يػضح يدتشج نطام الخقابة عمى م - 9
وتحجيج السدؤوليات وتفػيس الرالحيات  ،العالقات بيغ أقدام السرخف

عغ مجسػعة مغ السػضفيغ األكفاء  فزال   ،متكاممة مدتشجيوومجسػعة دفتخية و 
 .اجيج   السؤىميغ تأىيال  

عمى حقيقة والتعخف ، يعج التفتير الفعال وسيمة لجسع السعمػمات والبيانات -3
كسا يتيح الفخصة لمبشظ السخكدؼ لتكػيغ فكخة قخيبة عغ  ،الػضع السالي لمسرارف

 .أعسالو
يزع قدع الخقابة والتفتير التابع لمسجيخية العامة لسخاقبة الريخفة واالئتسان البشظ  -4

جد الديارات السخكدؼ العخاقي خصة سشػية لتفتير السرارف كافة يحجد فييا ع
الييئات التفتيذية  حيان تكػن ىشاك زيارات مفاجئة تقػم بيابعس األوأوقاتيا وفي 

 .بيجف الخقابة عمييا والتأكج مغ امتثاليا ةوألغخاض محجد ،لسرارف معيشة
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ومجسػعة مغ ن تتػفخ لو خصة فعالة وبخنامج محجد أيتصمب التفتير الفعال  -5
 .اء الدميعدنجازىا بيجف تحقيق األإجخاءات التي يتػجب عمى السفتر اإل

 :التهصيات -اثانيً 

و تػفيخ مدتمدمات فاعميتيا  ،الخقابة بأنطسةىتسام الضخورة ا لىإنجعػ السرارف  -0
 السػضفيغ أصحاب الكفاءة ،الخرػص عمى وجوو  ،كي تتسكغ مغ تحقيق أىجافيا

 نجاح أو فذل الشطام عمى مجػ كفاءةإذ يتػقف  ؛اميشي  و  اعمسي   السؤىميغ تأىيال  و 
 .األفخاد الحيغ يصبقػنو

 السيجانية مغباإلكثار مغ الديارات التفتيذية الجيات السخترة بالخقابة   نػصي -9
لمتأكج مغ اتباع السرخف لمقػانيغ جل الػقػف عمى السخالفات السرخفية و أ

 .واألنطسة والتعميسات
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 . 49ص ،9103 ،بغجاد ،بحث مقجم إلى السعيج العالي لمجراسات السحاسبية والسالية

 .8الشبي، مرجر سابق، صد. دمحم أحسج عبج  (04)
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أشخوحة دكتػراه مقجمة إلى  ،فخاس ياوز عبج القادر، جخيسة االخالل بػاجبات الخقابة السرخفية (05)
 .98ص ،9119جامعة بغجاد، سشة  ،كمية القانػن 

جفيا التعامل مع بالخقابة اإلشخافية والتي يكػن ى يدسىنػع مغ أنػاع الخقابة السرخفية  ىشاك  (06)
وىي برػرة عامة مشع انتذار  ،بغخض تحقيق أىجاف اإلشخاف السرخفي اإشخافي   السرارف

ثع تشتذخ إلى بقية السرارف وحساية  السخاشخ السشطسة التي قج تشذأ في مرخف ما أوال  
السدتثسخيغ أصحاب الحدابات والسداىسيغ والسقخضيغ، وذلظ في إشار ما تدسح بو القػانيغ 

 التشطيسية السرخفية.
السعاييخ الجولية لإلشخاف والخقابة السرخفية وأثخىا في االستقخار السالي لمقصاع  ،فخح عمي تػفيق 

جامعة بغجاد،  ،رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية اإلدارة واالقتراد ،السرخفي الخاص في العخاق
 .49ص ،9105سشة 

كدؼ التي تيجف إلى ضسان مسا يعشي أن الخقابة اإلشخافية ىي وضيفة مغ وضائف البشظ السخ     
حجاث إا لحلظ و ة ىحه االنطسة وتقييع عسميا وفق  سالمة وكفاءة ىحه االنطسة مغ خالل متابع

 نطسة في حال استجعى األمخ ذلظ لزسان الدالمة والكفاءة.التغييخ في ىحه األ
 .45ص  ،مرجر سابق ،دمحم خسيذ حدغ التسيسي    

مبادغ اإلشخاف عمى أنطسة الجفع والتدػية ومدؤوليات السرارف  ،د. جاسع السشاعي (07)
 .09مشذػرات مؤسدة الشقج العخبية، ص،السخكدية

رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية  ،رقابة البشظ السخكدؼ عمى السرارف ،دمحم سمسان شكيخ (08)
 .97، ص9100القانػن، جامعة بابل، سشة 

عسميات مخاقبة البشظ السخكدؼ العخاقي لمسرارف العاممة في  دراسة ،عبج الخزاق دمحم القخممي (09)
كجدء مغ متصمبات درجة الجبمػم  ،جامعة بغجاد ،بحث مقجم إلى كمية اإلدارة واالقتراد ،العخاق

 .3، ص0977 ،العالي إلدارة السرارف
أ. د. صالح الجيغ دمحم أميغ و د. صادق راشج الذسخؼ، تفعيل أنطسة الخقابة السرخفية وفق  (91)

الدشة  ،بحث مشذػر في مجمة اإلدارة واالقتراد ،انسػذج   GRAFTEالسعاييخ الجولية / نطام 
 .358، ص9100 ،الخابعة والثالثػن، العجد التدعػن 

 . 53، ص0996لدشة  ،085العجد ،العخبيةمجمة السرارف العخبية، اتحاد السرارف  (90)
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إذ عخفت األخيخة بكػنيا رقابة ذاتية  ؛يشبغي التسييد بيغ الخقابة السرخفية والخقابة اإلدارية (99)
تباشخىا اإلدارة بشفديا بسعشى أن الدمصة اإلدارية ىي التي تتػلى مخاقبة ما تقػم بو مغ أعسال 

 أو بشاء عمى تطمع أو بػاسصة لجشة إدارية  وترخفات وتكػن ىحه الخقابة أما تمقائية
تعجد األجيدة الخقابية ودورىا في الكذف والحج مغ ضاىخة الفداد اإلدارؼ  ،عغ : سعج فخؼ  نقال      

 .09ص ،9104والسالي بحث مقجم إلى السعيج العالي لمجراسات السحاسبية والسالية، 
تدتيجف التأكج مغ حدغ استعسال السال العام بسا يتفق أما الخقابة السالية فتعشي )الخقابة التي      

مع أىجاف التشطيع اإلدارؼ أو ىي التي تدتيجف ضسان سالمة الترخفات السالية مع القػانيغ 
 .(فالخقابة السالية تكػن فقط عمى السال العام ،والقػاعج الشافحة

 . 09ص  ،9100شاىخ الجشابي، عمع السالية العامة والتذخيع السالي، السكتبة القانػنية، بغجاد،  .د  
دار  ،الخقابة الذخعية في السرارف اإلسالمية بيغ الػاقع والسأمػل ،د. أحسج دمحم لصفي احسج (93)

 .07، ص9103 ،الفكخ والقانػن، مرخ، الصبعة االولى
د. سعيج جسعة عقل، إدارة السرارف االسالمية، الصبعة االولى،   د. حخبي دمحم عخيقات و  (94)

 . 984، ص9101 ،مصبعة وائل
 ،االسكشجرية ،د. أحسج دمحم السرخؼ، ادارة البشػك التجارية واالسالمية، مؤسدة شباب الجامعة (95)

 .57ص ،0998
اإلسالمي األردني البشظ )الخقابة الذخعية عمى السرارف االسالمية  ،سفيان دمحم الذيخ (96)

الجامعة اإلسالمية العالسية  ،بحث مقجم إلى كمية معارف الػحي والعمػم اإلندانية ،(انسػذج  
 .00ص ،9116 ،بساليديا

دور السرارف االسالمية في صشاديق االستثسار وإمكانية  ،سشاء لفتة عمػان السعسػرؼ  (97)
اسات السحاسبية والسالية في جامعة بحث مقجم الى السعيج العالي لمجر  ،تصبيقيا في العخاق

 . 93ص ،9106 ،بغجاد، وىػ جدء مغ متصمبات نيل شيادة الجبمػم العالي
 ،دار السشيل المبشاني ،(نطام مالي عادل ومدتقخ)السرارف اإلسالمية  ،غدان الدبالني 1د  (98)

 .987ص  ،9109 ،بيخوت ،الصبعة األولى
مػفقة مغ قبل السذخع العخاقي بكػنيا مخترة بالخقابة عمى مغ الججيخ بالحكخ ىحه تدسية  (99)

الجػانب الذخعية فقط كسا أنيا ىي التدسية الػاردة عشج اغمب القػانيغ الػاردة في أغمب نرػص 
( مغ قانػن 93قػانيغ السرارف االسالمية في الجول العخبية مثال ذلظ ما نرت عميو السادة )

قانػن  ( مغ6، كسا نرت عميو السادة )9113لدشة  31البشػك االسالمية الكػيتي رقع 
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بذان السرارف والسؤسدات السالية والذخكات  0985لدشة  6االتحادؼ اإلماراتي رقع 
قانػن السرارف األسالمية  أما في لبشان فقج اعتسجت السادة التاسعة مغ ،االستثسارية اإلسالمية

 ىيئة استذارية.تدسية   9114شباط لدشة  00في  575المبشاني رقع 
العسميات إدارة السخاشخ والعالقة مع السرارف السخكدية )السرارف اإلسالمية  ،د. أحسج سفخ (31)

 .098، ص9115 ،والتقميجية(، اتحاد السرارف العخبية، لبشان
 . 75ص ،9101كشػز السعخفة،  ،0ط ،البشػك االسالمية ،د. فؤاد الفدفػر (30)
د. جالل وفاء البجرؼ دمحميغ، البشػك االسالمية، دراسة مقارنة بحث مشذػر في مجمة الحقػق، كمية  (39)

 . 084الحقػق، جامعة االسكشجرية لمبحػث القانػنية واالقترادية، دار الجامعة الججيجة، ص
االئتسان والسجايشات في البشػك االسالمية، الصبعة األولى، دار الفكخ  ،عادل عبج الفزل عبج (33)

 .90ص ،9117الجامعي، 
تقييع أداء البشػك )صالح الجيغ حدغ الديدي، الخقابة عمى أعسال البشػك ومشطسات األعسال (34)

 .317، ص9100، القاىخة، 0والسخاشخ السرخفية االلكتخونية(، دار الكتاب الحجيث، ط
 . 49فخح عمي تػفيق، مرجر سابق، ص (35)
 . 3مرجر سابق، ص ،نادية شارق أحسج (36)
أشخ أساسية ومعاصخة في الخقابة عمى البشػك وإدارة السخاشخ، صشجوق  ،د. إبخاىيع الكخاسشة (37)

 . 3، ص9101 ،الشقج العخبي، معيج الدياسات االقترادية، أبػ ضبي، مارس
 .83مرجر سابق، ص أحسج عبج السيجؼ الحديشاوؼ، (38)
سػريا، بحث مشذػر عمى  ايياب غازؼ زيجان، مجػ تصبيق معاييخ لجشة بازل الخاصة في (39)

 .www.stclements.edu gradsoradihobلكتخوني السػقع اإل
، مجسػعة الشيل العخبية، 9صالح الجيغ الديدي، السػسػعة السرخفية العمسية والعسمية، ج (41)

 .059، مرخ، ص0ط
الخقابة الذخعية في السرارف االسالمية، مػقع اسالم اون اليغ،  ،حساد حسدة عبج الكخيع  (40)

 االسالم وقزايا العرخ عمى شبكة السعمػمات الجولية،  
www.islamaonline.nethhealth/arabic/display.asp?hquestionid 

 ،االسالمية، مشذأة السعارفد. ىذام احسج عبج الحي، الرشاديق والركػك االستثسارية  (49)
 .384االسكشجرية، مرخ، ص
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د. دمحم عبج الكخيع زغيخ، دور الخقابة الذخعية )الحمقة االولى(، مجمة االقتراد االسالمي،  (43)
 .44، ص086عجد 

رقابة البشظ السخكدؼ )د. وليج ىػيستل كػجان، الخقابة القانػنية عمى السرارف اإلسالمية  (44)
مايػ  30بحث مقجم إلى مؤتسخ الذؤون االسالمية والعسل الخيخؼ بجبي،  ،الذخعية(والخقابة 

 .51ص ،9119يػنيػ، 31
بحث مشذػر بسجمة  ،الييئات الذخعية في البشػك االسالمية معالع وضػابط ،نديو حساد (45)

 ،05الدشة  ،السجسع الفقيي االسالمي الرادرة عغ السجسع الفقيي لخابصة العالع االسالمي
 .099م، ص 9114-ه0495لدشة  09العجد 

د. عمي بغ دمحم العيج روس، الخقابة الذخعية عمى السرارف والسؤسدات السالية االسالمية  (46)
ضػابط العامميغ فييا(، بحث مقجم الى السؤتسخ السرارف االسالمية بيغ  ،أىسيتيا –)تعخيفيا 

 30ة والعسل الخيخؼ بجبي، في الفتخة مغ الػاقع والسأمػل الحؼ عقجتو دائخة الذؤون االسالمي
 .99ص ،9119 ،يػنيػ 3 –مايػ 

دراسة وتقػيع  ،ىيئات الفتػػ والخقابة الذخعية في السرارف االسالمية ،د. عبج الحق حسير (47)
الحؼ عقجه  ،(معالع الػاقع وآفاق السدتقبل)بحث مشذػر في مؤتسخ السؤسدات السالية االسالمية 

 .018، ص9111مايػ،  07-05كمية الذخيعة والقانػن بجامعة الذارقة في الفتخة مغ 
 –أىسيتيا )ىيئات الفتػػ والخقابة الذخعية في السؤسدات السالية اإلسالمية  ،عد الجيغ زغيبة (48)

بحث مقجم إلى مؤتسخ السرارف اإلسالمية بيغ الػاقع  (حمػل ومقتخحات –معػقات عسميا 
 3 –مايػ 30لمفتخة مغ  ،السأمػل الحؼ عقجتو دائخة الذؤون اإلسالمية والعسل الخيخؼ بجبيو 

 . 90ص  ،9119 ،يػنيػ
(49)  Repport de la banqnue dalgerie, chapitre VII: controle et supervision 

bahcaire, annce , 2005, p.120. sisponible sur :www.bank.of.alseria.dz. 
 .49ص ،مرجر سابق ،عبج الخزاق دمحم القخممي (51)
 .43د. دمحم احسج عبج الشبي، مرجر سابق، ص (50)
دراسة بعشػان البشظ السخكدؼ العخاقي وتصػر دوره الخقابي والشقجؼ  ،وليج عيجؼ عبج الشبي (59)

 .09مقجمة لمبشظ السخكدؼ العخاقي، ص ،وتػجييات خصتو االستخاتيجية
(53) Banqued, Algerie, seminhaire surla supervisior bancaire, Ecole 

superieur, dus Banques (EsB), Alger, du.Zl-03 -2004, pp11-15. 
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(54) Antoine  Sardi: ((pratique de la comptabilite bancaire)),edition 

afges,paris, 1994 , p 15. 

 السعجل  0970لدشة  93كدؼ االردني رقع ( مغ قانػن البشظ السخ 07تقابميا السادة ) (55)
ولقج حجدت ىحه الشدبة بقخار صادر مغ مجمذ ادارة البشظ السخكدؼ العخاقي ندبة ىحه الػدائع  (56)

 %.811ب
 1( مغ قانػن البشظ السخكدؼ االردني00تقابميا السادة ) (57)

(58) MAAcHou (Behaoumer) preschtation succinctede la commission 

bahcoire dans sadimension institutionnelle etat , 2005 , p 16 .                                                                             
بتػل يػنذ صبيح التسيسي، مجػ التدام السرارف العخاقية بزػابط اإلفراح وفق متصمبات  (59)

بحث تصبيقي مقجم إلى مجمذ السعيج  ،والسحمية والقػانيغ ذات العالقةمعاييخ السحاسبية الجولية 
وىػ جدء مغ متصمبات نيل شيادة الجبمػم  ،جامعة بغجاد ،العالي لمجراسات السحاسبية والسالية

 . 44ص  ،9119،العالي
بحث  ،دور ديػان الخقابة السالية االتحادية في تقػيع أداء السرارف العامة ،ناديو شارق أحسج (61)

وىػ جدء مغ متصمبات نيل شيادة  ،مقجم إلى مجمذ السعيج العالي لمجراسات السحاسبية والسالية
 .35ص ،9105،بغجاد ،الجبمػم العالي

(61)MMe.CHERABA:compte Rendu sur Ie seminaire portant sur Ia 

supervision bancaire; controle sup pieces organise par I  Institut 

multilateral d Afrigue, du 14-05 an 19-05 2001,p13.  
 ،دار وائل لمشذخ ،(الصخق السحاسبية الحجيثة)العسميات السرخفية  ،خالج أميغ عبج هللا 1د (69)

 . 399ص  ،9114 ،عسان ،الصبعة الخامدة
(63) Jean RAffEGEAU,pierre DuflLs,Ramon GONZALEZ,frank I. 

ASHWORTH((Audit et controle des comptes)), Editions francis 

Lefebvre,france ,1979 , p 22. 

(64) Panqued ,algerie,seminaire sur lecontrole des ,banques.verivication sur 

place, ecole sberieuy des panques ,esp,algere,2003 , p10 . 

 .73عبج الخزاق دمحم القخممي، مرجر سابق، ص (65)
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( مغ قانػن البشظ 75( مغ قانػن البشظ السخكدؼ االردني والسادة )91يقابميا السادة رقع ) (66)
 السخكدؼ والجياز السرخفي والشقج السرخؼ. 

  .09وليج عيجؼ عبج الشبي، مرجر سابق، ص (67)
المجشة العخبية لمخقابة السرخفية، امانة مجمذ محافطي السرارف السخكدية ومؤسدات الشقج  (68)

التخجسة العخبية لمسبادغ االساسية لمخقابة السرخفية الفعالة الرادرة عغ لجشة بازل  ،العخبية
 . 55، ص9104 -9109 ،لمخقابة السرخفية

عالء عبج الغشي، السبادغ االساسية لمخقابة السرخفية الفعالة، بحث مقجم لمبشظ السخكدؼ  (69)
 .35العخاقي، بجون سشة نذخ، ص

 


