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 مساىمة التدقيق الداخمي الشرعي في ضبط المخاطر بالمصارف اإلسالمية األردنية

Contribution of the Internal Audit legal in Regulating Risks in Jordan Islamic Banks 

 أ. خيري الشيباني                                                                         

 لبنان –كمية المال واالعمال  –جامعة الجنان                                                               

 ممخص الدراسة : 

الداخمي الشرعي في مراقبة وضبط المخاطر بالمصارف اإلسالمية ىدفت ىذه الدراسة الى بيان مساىمة التدقيق 
( 42) حيث تم توزيع ولتحقيق ىذا اليدف تم اتباع المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى االستبانة، األردنية،

اخضعت لمتحميل من خالل البرنامج االحصائي  ( استبانة،38استبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة استرد منيا )
(SPSS.) 

ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة أن وجود تدقيق شرعي داخمي في كل مؤسسة مصرفية إسالمية ينبع 
من الحاجة إلى التأكد من التزام المؤسسة بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية، فخصوصية المصارف اإلسالمية 

في كل أعماليا ويقمل من حجم المخاطر  تنطمق من وجود تدقيق شرعي فعال وكفؤ، والذى يضمن شرعيتيا
 لنشاط ىذه المصارف. المرافقة

ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة أنو ال بد من تأسيس دائرة مستقمة لمتدقيق الشرعي الداخمي تكون 
بين اإلدارة راع التنفيذي لعمل ىيئة الرقابة الشرعية، وداعمًا الستقالليا، بحيث تكون حمقة الوصل ذا اليميمت

التنفيذية وىيئة الرقابة الشرعية، وتقوم بمراجعة وفحص المراحل التنفيذية المختمفة ألنشطة المصرف واكتشاف 
 .األخطاء وتصحيحيا في ضوء تعميمات ىيئة الرقابة الشرعية

 .: التدقيق الداخمي الشرعي، مراقبة و ضبط المخاطر، المصارف االسالمية الكممات المفتاحية
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The Contribution of the Internal Audit in the Control of Risks in Islamic banks 

in Jordan 
Dr. Khairi Al Shaibani 

University of Jinan - Lebanon - Faculty of Finance and Business 
Abstract 

The aim of this study is to demonstrate the contribution of the internal audit to the 
control of risk in the Jordanian Islamic banks. To achieve this aim, the analytical 
descriptive method based on the questionnaire was used. Forty-two questionnaires 
were distributed to the members of the study community, thirty-eight of which were 
analyzed, by using Statistical Program (SPSS). 

The most important findings of the study are that the existence of internal legal 
auditing in each Islamic banking institution stems from the need to ensure the 
institution's adherence to the principles and rules of Islamic law. The specificity of 
Islamic banks come from the existence of effective and efficient forensic auditing, 
which guarantees its legitimacy in all its activities and reduces the size of the risks 
associated with the activity of these banks. 

An independent department of internal Islamic auditing should be established, which 
will be the executive arm of the Islamic supervisory board, and will support its 
independence. It will be the link between the executive management and the Islamic 
Supervisory Board. And review and examine the various operational stages of the 
activities of the bank and discovering of errors and correcting them in light of the 
instructions of the Islamic Supervisory Board. 

 



 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 8102         العدد الثاني                                                                                                                 
 3 

 

 طار العام لمدراسةإلالجزء األول : ا
 خطة الدراسة()
إن التدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية ُيعد أحد أىم عناصر منظومة الرقابة في العمل  : مقدمة 1-1

المصرفي اإلسالمي، والتي من خالليا يكتسب المصرف المصداقية لدى شرائح المجتمع التي تتعامل مع 
 المصرف من مساىمين ومودعين ومتعاممين وأجيزة رقابية.

التدقيق الشرعي ىيئة الرقابة الشرعية بالمصرف في الحكم عمى مدى التزامو بالضوابط والفتاوى الشرعية يساعد 
التي أصدرتيا ىيئة الرقابة الشرعية، ومدى التطبيق السميم لممنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام 

لمدقق الشرعي الخارجي إلى المساىمين وأصحاب ومبادئ الشريعة لتقديم ىذه الشيادة من ىيئة الرقابة الشرعية وا
 (6 ص: ،2105 )عطية، .العالقة

 وأعمال أنشطة في الشرعي البعد أىمية منضرورة وجود التدقيق الشرعي  تنبع : مشكمة الدراسة واسئمتيا 1-2
 وجود خالل من إال الشرعية لمضوابط المؤسسات ىذه أعمال مطابقة يمكن ضمان ال إذ، اإلسالمية المصارف

 ،2105 . )األمين،شرعي تدقيق بوجود إال الشرعية والرقابة التدقيق من فعالية التأكد يمكن شرعي، وال تدقيق
 (130 ص:

التدقيق الداخمي إلى أي حد يساىم يمكن صياغة مشكمة الدراسة من خالل اإلجابة عمى التساؤل التالي: 
 األردنية؟الشرعي في مراقبة وضبط المخاطر بالمصارف اإلسالمية 

 تم ما مع إنسجاماً  وذلك أىدافيا، إلى لموصول التالية الفرضية عمى الدراسة ىذه تستند : الدراسة فرضية 1-3
 .الدراسة لمشكمة عناصر من طرحو

 بالمصارف المخاطر وضبط ومراقبة الشرعي الداخمي التدقيق بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال" 
 ".األردنية اإلسالمية

تيدف ىذه الدراسة الى بيان مدى مساىمة التدقيق الداخمي الشرعي في مراقبة  أىداف وأىمية الدراسة : 1-4
وضبط المخاطر بالمصارف اإلسالمية األردنية، وتعود أىمية ىذه الدراسة من أىمية التدقيق الشرعي في 

حقق من حسن أداء نظام الرقابة الشرعية مساعدة اإلدارة في التالمصارف اإلسالمية الذي ُيعد األداة الرئيسية ل
 الشريعة اإلسالمية. بأحكامالداخمية وفاعميتو وضمان االلتزام 
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  : البحث منيجية 1-5
 :عمى البيانات جمع في االعتماد تم:  البيانات جمع أسموب 1-5-1

 لتغطية وغيرىا االكترونية والمواقع العممية، والرسائل والدوريات بالكتب االستعانة خالل من: أولية مصادر
 .لمبحث النظري الجانب
 األول وقسمين البحث بموضوع العينة أفراد لتعريف مقدمة من تكونت استبانة تصميم في تمثمت: ثانوية مصادر
 الثاني والقسم ، الخبرة سنوات وعدد والتخصص العممي المؤىل حيث من العينة أفراد عن عامة معمومات يحتوي
المصارف  في المخاطر وضبط مراقبة في الشرعي التدقيق مساىمة تحديد أجل من سؤاالً ( 21) من يتكون الذي
 أي باإلجابات مكتممة ممئيا بعد استبانة 38 منيا استرد الدراسة مجتمع أفراد عمى استبانة 42 توزيع تم وقد

 .الدراسة مجتمع وتغطي مقبولة نسبة ،وىي%90.48 بنسبة
 لالستفادة وذلك لممساىمة، الترتيبي المقياس بإستخدام مدلوالً  الحسابي الوسط إلعطاء ترتيبي مقياس وضع تم
 عمى بناء( منخفض متوسط، مرتفع،) ىي مستويات ثالثة الباحث حدد فقد النتائج، تحميل عند بعد فيما منو

  :اآلتية المعادلة
 1.33=  3(/1-5= ) المستويات عدد( / لمفئة األدنى الحد – لمفئة األعمى الحد= ) الفئة طول
  ، منمنخفض    2.33 الى 1 الحسابي كالتالي : من لموسط المساىمة مستوى تحديد مقياس يكون وبذلك
 . مرتفع 5  الى -3.68  منمتوسط,     3.67 الى - 2.34

( 4) وعددىا باألردن العاممة اإلسالمية المصارف جميع من البحث مجتمع يتألف : البحث مجتمع 1-5-2
 في والحاكمية التدقيق لجان أعضاء الشرعية، باإلضافة إالى الرقابة ىيئات في فتمثموا الدراسة مجتمع أفراد ،أما
 .شرعياً  ومدققاً  ومراقباً  عضواً ( 42) وعددىم المصارف ىذه

 لمدراسة النظري االطار:  الثاني الجزء
 (التدقيق الشرعي وتأثيره عمى مراقبة و ضبط المخاطر)

 والمخاطر االئتمان مخاطر في تشترك حيث التقميدية البنوك عن اإلسالمية البنوك في المخاطر طبيعة تختمف
 أدوات ينتب اإلسالمية المصارف عاتق عمى يمقي الذي األمر التشغيل مخاطر في كميا السوقية وغيرىا، وتختمف

 ومبادئ أحكام مع يتفق بما التمويل وأدوات والخدمات المنتجات عمى الشرعي في التدقيق لممساعدة حديثة
 (7، ص: 2015 )عطية، .التشغيل مخاطر أىم ىي المخاطر الشرعية تعتبر حيث اإلسالمية الشريعة

 عمى يقع حيث االسالمية، المالية المؤسسات في الشرعية الرقابة نظام مكونات أىم من الداخمي الشرعي التدقيق



 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 8102         العدد الثاني                                                                                                                 
 5 

 أن ويجب الشرعية، الرقابة ىيئة عن الصادرة والقرارات بالفتاوى المؤسسة التزام مدى تقييم رئيس بشكل عاتقو
 الوظيفي كادرىا يكون وأن باستقاللية، عمميا يضمن وتنظيمي إداري مستوى في الوحدة أو الدائرة ىذه تكون
 (8، ص: 2011 )مشعل، .الميام دية تأ موضوعية يضمن بحيث مؤىال

 المالية والمؤسسات المصارف وأعمال أنشطة في الشرعي البعد أىمية من تنبع الشرعي التدقيق أىمية إن
 مراقبة وجود خالل من إال الشرعية لمضوابط المؤسسات ىذه أعمال مطابقة يمكن ضمان ال اذ .اإلسالمية
             .شرعي تدقيق بوجود إال الشرعية والرقابة المراجعة من فعالية التأكد يمكن وال شرعية ومراجعة
 (130ص:  ،2015، )األمين

وحتى يستطيع التدقيق الشرعي وبشكل خاص الداخمي من تحقيق األىداف والوظائف الخاصة بعمميات التدقيق 
،ويقصد  كفاءة العنصر البشريالشرعي في المؤسسة المالية عمى الوجو األكمل واألفضل يجب أن تتوفر لو 

                 :بكفاءة العنصر البشري أن يكون المدققون الشرعيون عمى إلمام كاف بالجوانب التالية 
 (87 ص: ،2017 )عيسى،

 اإللمام باألحكام الشرعية عمى النحو الذي اعتمدتو الييئة الشرعية في قراراتيا. 

 معرفة المسارات التي تتخذىا المنتجات  اإللمام بفنون العمل المصرفي التقميدي بحيث يكون قادرًا عمى
 خالل التنفيذ وبذلك يكون قادرًا عمى تتبعيا لمتأكد من سالمة خطواتيا.

 نشاط الداخمي من منظور تقييم و ضبط و مراقبة المخاطر في المؤسسات المالية عبارة عن الشرعي التدقيق أن
اتباع  من التحقق خالل لممؤسسة قيمة إضافة بيدف شرعية استشارية وخدمات تأكيدات يقدم مستقل وموضوعي،

المؤسسة  أىداف تحقيق في النشاط ىذا ويساعد الشرعية، الرقابة ىيئة عن الصادرة والفتاوى لمضوابط المؤسسة
المخاطر  إدارة عمميات فاعمية وتحسين لتقييم ومنضبط منظم منيجي أسموب اتباع طريق عن االسالمية المالية
الداخمي  الشرعي التدقيق تشمل اجراءات حيث.الشرعية النشاطات ىياكل وحوكمة الشرعية الرقابة ونظام الشرعية

 (17، ص:2016 )عطية، :القيام بما يمي

تزويد اإلدارة العميا أو ىيئة الرقابة الشرعية بأي مقترحات لتقييم نظام الرقابة الشرعي وتحسين  استشاري: .1
 االسالمية.االمتثال الشرعي في المؤسسة المالية 

 الشرعية بالضوابط واالحكام متقيدة المالية المؤسسة ن أ من لمتأكد الشرعي التدقيق إجراءات اتخاذ  :تأكيدي .2
 .الشرعية الرقابة ىيئة عن الصادرة

عممية تحديد وقياس وتقييم المخاطر الشرعية والسيطرة عمييا بما يتوافق مع أحكام إدارة المخاطر الشرعية :  .3
الشريعة االسالمية، واتخاذ االستراتيجيات المالئمة لتالفييا إن أمكن، أو تخفيضيا إلى الحد المقبول ، أو 

 تجنبيا، وأنيا مسؤولية كافة األفراد في المؤسسة بما فييا ىيئة الرقابة الشرعية. 
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اءت ضرورة وجود تدقيق شرعي في المؤسسات المالية نظرًا لوجود مخاطر عدم االلتزام الشرعي في تمك ج 
 منيا: متعددة، ألسباب اإلسالمية المالية المؤسسات في الشرعي االلتزام عدم مخاطر ، وتنشأالمؤسسات

(Lahsasna,  2014, p 19-24) 
 الخدمات. أو المنتجات لطرح الشرعية بالموافقات االلتزام عدم  
 الييئة من مجاز عقد غير استخدام مثل، التعاقدية بالمستندات المتعمقة الشرعية بالتوجييات االلتزام عدم 

 .شرعًا  مقبول غير وجو عمى استخدامو أو الشرعية،
 عدم االلتزام بالتسمسل الشرعي في تنفيذ عقد المرابحة، أو إصدار خطاب  :أخطاء في التنفيذ، مثل

 . ضمان غير مقبول شرعاً 
ال شك بأن تأىيل الكوادر العاممة في مجال التدقيق الشرعي التأىيل الشرعي والفني لو األثر الكبير في تعزيز 

اء فييا، وىنا ال بد من االىتمام بتنمية األخطفي مكانة مينة التدقيق الشرعي في المستقبل وتقميل فرص الوقوع 
دراكيا من قبل المدققين الشرعيين بقدر االىتمام بتنمية الجوانب الشرعية لدييم، لما لذلك من  الجوانب الفنية وا 
أثر في كيفية تصور المسائل المعروضة عمى المدقق الشرعي من قبل إدارة المؤسسة األمر الذي يسيل توضيح 

: ص ،2011القصار،) :ئة الشرعية وتعزز القدرة عمى متابعتيا والتأكد من صحة تطبيقياتمك المسائل لميي
10). 

مما سبق يمكن لمباحث القول أن التدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية يعد أحد أىم العناصر في العمل 
التي تتعامل مع  المصرفي اإلسالمي، والتي من خالليا يكتسب المصرف اإلسالمي الثقة لدى شرائح المجتمع

المصرف. إذ يساعد التدقيق الشرعي ىيئة الرقابة الشرعية في الُحكم عمى مدى التزام المصرف بالضوابط 
 والفتاوى الشرعية التي أصدرتيا ىيئة الرقابة الشرعية.

 لمدراسة العممي االطار:  الثالث الجزء
 (عرض البيانات واختبار الفرضيات)

يقوم الباحث في ىذا الجزء من البحث بعرض اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة والمتمثمة في الوسط 
فقد تم الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى الموافقة، واختبار الفرضية من خالل نموذج االنحدار البسيط،. 

( سؤااًل لممتغير التابع 12الشرعي( و/ / أسئمة لممتغير المستقل ) التدقيق9 إختبار فرضية الدراسة من خالل/
( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري باإلضافة إلى 2)مراقبة وضبط المخاطر( ،حيث يبين الجدول رقم )

  الموافقة ألسئمة المتغير المستقل من ىذه الدراسة، حيث كانت النتائج كما يمي: مستوى 
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 المعياري لممتغير المستقل.( : الوسط الحسابي والمتوسط 2جدول رقم )

 المتغيرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الموافقة

1 
يعتبر التدقيق الشرعي أحد أىم وسائل تنفيذ الرقابة الشرعية في 
المؤسسات المالية، من خالل فحص العقود واالتفاقيات 

 والمنتجات والمعامالت.
 مرتفع 98. 3.700

2 
التدقيق الشرعي فحص النظم األساسية والتقارير من أىم وظائف 

ومراجعتيا لمتأكد من التزاميا بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
 وفتوى الييئة الشرعية لممؤسسة المالية.

 متوسط 1.18 3.493

3 
يكتسب المصرف من خالل التدقيق الشرعي المصداقية لدى 

مساىمين شرائح المجتمع التي تتعامل مع المصرف من 
 ومودعين ومتعاممين وأجيزة رقابية.

 متوسط 80. 3.327

4 
يساعد التدقيق الشرعي الداخمي اإلدارة  عمى التحقق من حسن 
أداء نظام الرقابة الشرعية الداخمية وفاعميتو و ضمان االلتزام 

 بأحكام الشريعة اإلسالمية.
 متوسط 89. 3.385

5 
يضيف التدقيق الشرعي الداخمي لممؤسسة  قيمة مضافة من 

 نعدرة لصال التحقق من اتباع المؤسسة لمضوابط والفتاوى اخال
 الشرعية.قابة رلاىيئة 

 متوسط 87. 3.200

6 
من ميام التدقيق الشرعي الداخمي فحص وتقييم كفاية وفعالية 

 نظام الرقابة الداخمية الشرعية لدى المصرف.
 متوسط 1.05 3.332

7 
يعتبر التدقيق الشرعي الداخمي صمام أمان يقي في عدم الوقوع 
في األخطاء الشرعية ويضمن تقديم نظم تدقيقية وشرعية دقيقة 

 وفقا لمشريعة اإلسالمية
 مرتفع 97. 3.686
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8 
التدقيق الداخمي ضرورة شرعية وحاجة مصرفية لمتأكد من أن 

تطبيق أحكام الشريعة إدارة المؤسسة أدت مسؤولياتيا تجاه 
 اإلسالمية.

 متوسط 95. 3.440

9 
يساعد التدقيق الداخمي اإلدارة في التحقق من حسن أداء نظام 
الرقابة الشرعية الداخمية وفاعميتو في تحقيق أىداف إدارة 

 المؤسسة .
 مرتفع 88. 3.697

 مرتفع 0.99 3.369 المتوسط العام و االنحراف المعياري
( أعاله أن إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إيجابية نحو الفقرات أعاله، حيث 2الجدول)يتضح من خالل   

 5الى  - 3.68 ( والبعض االخر بين ) 3.67وأقل من  - 2.34 بمغت درجة الموافقة تمامًا لبعض الفقرات بين )
ري مقبواًل بالنسبة إلى الفقرات أعاله كما جاء االنحراف المعيا              المعتمد في الدراسة. (، وفقًا لممقياس  

التدقيق الداخمي  الى قدٍر من االتفاق واالتساق في رأي أفراد مجتمع الدراسة حول مدى مساىمة ويشير ذلك
 الشرعي في مراقبة وضبط المخاطر بالمصارف اإلسالمية األردنية.

كما يشير الجدول اعاله إلى أن اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة كانت  ايجابية  بشكل عام نحو الفقرات اعاله ، 
( 3.369( كما تبين أن المتوسط العام البالغ) 3وذلك ألن متوسطاتيا الحسابية أكبر من متوسط أداة القياس )
( 1، باإلضافة الى ما تقدم نالحظ أن الفقرة  رقم )يعكس مستوى موافقة مرتفع تبعًا لممقياس المعتمد في الدراسة

خالل فحص العقود  المالية منيعتبر التدقيق الشرعي أحد أىم وسائل تنفيذ الرقابة الشرعية في المؤسسات 
(  بينما كانت الفقرة 3.700واالتفاقيات والمنتجات والمعامالت، ىي أكثر الفقرات موافقة بمتوسط حسابي يبمغ) 

ل التحقق من اتباع المؤسسة لمضوابط خاللتدقيق الشرعي الداخمي لممؤسسة  قيمة مضافة من ( يضيف ا5)
النتائج  ه(. وىذ3.200الشرعية. ىي أقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي )قابة رلاىيئة  نعدرة لصاوالفتاوى ا

ق الشرعي في المصارف تدل برأي الباحث عمى أنو ال بد من إجراءات وضوابط داخمية لكي تقوم ىيئات التدقي
االسالمية بمياميا تجاه عمميات التدقيق الشرعي في ىذه المؤسسات، وىنا تقع المسؤولية بالدرجة األولى عمى 

 القائمين عمى تمك المؤسسات وبشكل خاص ىيئة الرقابة الشرعية بالمصرف.
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 وكما يمي: مراقبة وضبط المخاطر في المصارف اإلسالمية تحميل آراء أفراد مجتمع الدراسة حول   ( 3جدول رقم )

 المتغيرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الموافقة

1 
لمتعرف عمى مختمف المخاطر لممؤسسة  اسموبتحميل المخاطر 

 المصرفية ومصادرىا، لمتمكن من قياسيا ومتابعتيا ومراقبتيا.
 مرتفع 95. 3.778

2 

المخاطر أن عممية تجنب المخاطر طريقة جيدة لضبط ومراقبة 
عن النشاطات التي تؤدي إلى حدوث  االبتعادخالل  نم

المخاطر ، ويعتبر التجنب حال لممخاطر التي يمكن التعرض 
 ليا.

 متوسطة 1.05 3.102

3 
نقل المخاطر وسيمة مالئمة تقوم المصارف من خالليا بتحويل 

 و عمى المصرف إلى طرف آخر.آثار المخاطر المترتب
 متوسطة 90. 3.073

4 

من األدوات المالئمة لضبط ومراقبة المخاطر االلتزام بالقواعد 
جميع التزاماتو  المصرف لمواجيةواألدوات إلدارة السيولة في 
 التعاقدية في آجال استحقاقيا.

 منخفض 1.79 2.054

5 

أدوات مراقبة  تنفيذ متطمبات معايير الرقابة الدولية واحدة من
وضبط المخاطر لتأمين الحد األدنى لرأس المال ، وىذا يعطى  

المؤشرات الكافية  ينعمى المصارف واألسواق والمنظم ينالقائم
 لمكفاءة الحقيقية لمتانة العمميات المصرفية.

 متوسطة 89 . 3.151

6 

يساعد استخدام أساليب مبتكرة في إدارة المخاطر االئتمانية عمى 
نوعية أصول محفظة  االئتمان بكل أشكاليا وبالتالي  تقييم

 مستوى مخاطرتيا.
 متوسطة 06 .1 3.059

7 

كفاءة ىيئة الرقابة الشرعية لممصرف من األدوات الجيدة لمراقبة 
و ضبط  المخاطر لموصول إلى الجودة النوعية في العمل 

 المصرفي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية.
 متوسطة 1.01 3.112
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8 

يحقق التكامل بين أنظمة رقابة داخمية وخارجية  شرعية  تحسين 
مستوى مراقبة وضبط المخاطر لتأمين السيطرة الكاممة عمى 

 مختمف أنواع المخاطر.
 مرتفع 93. 3.703

9 

مية ضرورة لضبط يعتبر وجود أنظمة مناسبة وفعالة لمرقابة الداخ
عن عدم فيم  والسيطرة عمى األخطاء الناجمة و مراقبة المخاطر

 التعميمات أو اإلجراءات.
 متوسطة 79 . 3.102

10 

المخاطر يعتبر  إلدارةأن تتوافر إدارة قادرة وفعالة ومستقمة 
ضرورة لمتخفيف من آثار المخاطر حال وقوعيا واكتشافيا 
المبكر ألنواع المخاطر المختمفة لمتمكن من السيطرة عمييا في 

 الوقت المناسب.

 متوسطة 87. 3.151

11 

إن التدقيق الشرعي الداخمي أداة فعالة لضبط و مراقبة المخاطر 
ولجميع عمميات المؤسسة لمتأكد من التزاميا بأحكام الشريعة 

 اإلسالمية.
 متوسطة 97 . 3.078

12 

أن استخدام أساليب مبتكرة في إدارة المخاطر االئتمانية أداة 
األصول فعالة لضبط و مراقبة المخاطر لممحافظة عمى 

 الموجودة لحماية مصالح المودعين، والدائنين والمستثمرين.
 متوسطة 78. 3.107

 متوسطة 98. 3.123 المتوسط العام و االنحراف المعياري

أعاله، حيث  ( أعاله أن إجابات أفراد مجتمع الدراسة كانت إيجابية نحو الفقرات 3يتضح من خالل الجدول)
(،   5الى -3.68 بين ) ( والبعض االخر  3.67وأقل من -2.34 بمغت درجة الموافقة تمامًا لبعض الفقرات بين )

تمد في الدراسة. كما جاء االنحراف المعياري المع  ( جاء بدرجة موافقو منخفضة وفقًا لممقياس 5والسؤال رقم )
إلى الفقرات أعاله ويشيرذلك الى قدٍر من االتفاق واالتساق في رأي أفراد مجتمع الدراسة حول  مقبواًل بالنسبة 

 مدى مساىمة التدقيق الداخمي الشرعي في مراقبة وضبط المخاطر بالمصارف اإلسالمية األردنية. 

الفقرات اعاله ،  إلى أن اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة كانت ايجابية  بشكل عام نحو  كما يشير الجدول اعاله  
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( 3.123المتوسط العام البالغ) ( كما تبين أن 3وذلك ألن متوسطاتيا الحسابية أكبر من متوسط أداة القياس )
تقدم نالحظ أن الفقرة  رقم  باإلضافة الى ما يعكس مستوى موافقة متوسطة تبعًا لممقياس المعتمد في الدراسة، 

لمتعرف عمى مختمف المخاطر لممؤسسة المصرفية ومصادرىا, لمتمكن من قياسيا  اسموبتحميل المخاطر ( 1)
من ( 4(  بينما كانت الفقرة )3.778بمتوسط حسابي يبمغ)  ، ىي أكثر الفقرات موافقة  ومتابعتيا ومراقبتيا

جميع  المصرف لمواجيةاألدوات المالئمة لضبط ومراقبة المخاطر االلتزام بالقواعد واألدوات إلدارة السيولة في 
النتائج تدل  ه(. وىذ2.054موافقة بمتوسط حسابي ) أقل الفقرات  ىي استحقاقياالتزاماتو التعاقدية في آجال 

     المصارف اإلسالمية األردنية.  ضبط المخاطر فيبرأي الباحث عمى أنو ال بد من تطوير أدوات مراقبة و 

 :  اختبار الفرضية

Ho  :  التدقيق الداخمي الشرعي و مراقبة وضبط المخاطر بالمصارف  بين إحصائية داللة ذات عالقة ال يوجد
 .اإلسالمية األردنية

H1: التدقيق الداخمي الشرعي و مراقبة وضبط المخاطر بالمصارف  بين إحصائية داللة ذات عالقة ال يوجد
 .اإلسالمية األردنية

 الختبار فرضية الدراسة االنحدار البسيطيوضح   ( 4جدول رقم )

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

SIG T 
نتيجة 

الفرضية 
 العدمية

R R2 الثبات b 

 0.216 4.107 .9010 0.301 رفض 0.00 1.96 4.496

االنحدار البسيط الختبار الفرضية، ونجد من مطالعتنا لنتائج التحميل في الجدول السابق  اختبار استخداملقد تم 
( أكبر من قيمتيا الجدولية، وتبعًا لقاعدة القرار التي تنص عمى: تقبل الفرضية 4.496( المحسوبة )Tأن قيمة )

(Ho) ( إذا كانت قيمةTالمحسوبة أقل من القيمة الجدولية لي ) ا، والقيمة المعنوية ل(Sig) ( 0.05أكبر من .)
 (Sig)( المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ليا، والقيمة المعنوية ل Tإذا كانت قيمة ) (Ho)ونرفض الفرضية 

، وىذا يعني وفق النتائج (Ha)وتقبل الفرضية البديمة  (Ho)(، فإننا نرفض الفرضية العدمية 0.05أقل من )
قة ذات داللة إحصائية بين التدقيق الداخمي الشرعي و مراقبة وضبط المخاطر بالمصارف يوجد عالالسابقة 

 اإلسالمية األردنية.
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وتعتبر العالقة قوية بين المتغير المستقل )التدقيق الشرعي( والتابع )مراقبة وضبط المخاطر في المصارف 
( من  .9010 تفسير )  استطاع المتغير المستقل ووفقًا لمنتائج أعاله فقد  R  =0.301  (، كون قيمة اإلسالمية 

تدل عمى أن ىنالك  التغير في المتغير التابع ، مراقبة وضبط المخاطر في المصارف اإلسالمية. وىذه النتيجة 
وجود عالقة بين التدقيق الداخمي الشرعي و مراقبة وضبط المخاطر   توافق من قبل أفراد مجتمع الدراسة حول 

  .  المية األردنيةبالمصارف اإلس

 النتائج والتوصيات

  االستنتاجات : 

أن وجود تدقيق شرعي داخمي في كل مؤسسة مصرفية إسالمية ينبع من الحاجة إلى التأكد من التزام  .1
المؤسسة بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية، فخصوصية المصارف اإلسالمية تنطمق من وجود تدقيق 

لنشاط ىذه الشرعي فعال وكفؤ، والذى يضمن شرعيتيا في كل أعماليا ويقمل من حجم المخاطر المرافقو 
 المصارف.

يقع عمى عاتق التدقيق الداخمي الشرعي مسؤولية التحقق من مدى التزام اإلدارات المختمفة داخل المصرف  .2
االسالمي بالخطط والسياسات الموضوعة من قبل اإلدارة، والسعي إلى ضمان مراقبة فعالة من حيث 

والتوفير والترشيد في اإلجراءات الداخمية واستعمال التكمفة وتحديد الوسائل الكفيمة بتحسين درجة الفعالية 
 الموارد، ليذا اصبح التدقيق الداخمي ضرورة شرعية وحاجة مصرفية.
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 التوصيات :

إلعطاء مصداقية لمبيانات واألنشطة المصارف  ضرورة شرعية وحاجة مصرفيةاصبح التدقيق الشرعي  . 1
مل معيا. وعمى ىذه المصارف تضمين ىياكميا التنظيمية إدارات االسالمية أمام األطراف الخارجية التي تتعا

مستقمة لمتدقيق الشرعي، وبحيث تكون تبعيتيا اإلدارية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجمس اإلدارة مباشرة، 
 وتمكينيا من أداء واجباتيا المنوطة بيا.

راع التنفيذي لعمل ىيئة الرقابة الشرعية، ذتأسيس دائرة مستقمة لمتدقيق الشرعي الداخمي تكون ميمتيا ال. 2
وداعما الستقالليا، بحيث يكون حمقة الوصل بين اإلدارة التنفيذية وىيئة الرقابة الشرعية، وتقوم بمراجعة 
وفحص المراحل التنفيذية المختمفة ألنشطة المصرف واكتشاف األخطاء وتصحيحيا في ضوء تعميمات 

 ىيئة الرقابة الشرعية.
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