
تقييم معيار الرقابة الداخلية الشرعية

د سمير الشاعر. أ
المحاسبة واالقتصاد اإلسالميأستاذ

اللبنانيةمحاضر في العديد من الجامعاتومستشار 

عضو سابق في مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان

IMFخبير معتمد في المالية اإلسالمية لدى صندوق النقد الدولي 

(  مصرف إسالمي)مدير التدقيق الشرعي سابقاً في بيت التمويل العربي 

AAOIFIعضو اللجان الشرعية في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 



الُمراجعةتحتالمعاييرعلىعامةنظرة

الضبطمعايير:

الشرعيةالرقابة

الداخليةالشرعيةالرقابة.

المراجعةمعيار

يعةالشرومبادئااللتزام-الخارجيالمراجعفحص

اإلسالمية

17أيار، 14 سمير الشاعر. د 2



موجز عن معيار الضبط الرقابة الشرعية

 ،ومبادئهاتعريف الرقابة الشرعية

الهدف من الرقابة الشرعية

مسؤولية االلتزام بالشريعة

إجراءات الرقابة الشرعية

الجودة النوعية

التقرير

مسؤولية تطبيق المعيار
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يةالشرعالرقابةالضبطمعيارعلىالتعليق

 بدرجة مخلةموجز

 ه ال وكأنحصرالهدف األساس بمعاونة هيئة الرقابة الشرعية

عد ، وخاصة إذا جائنا المستقبل بجهات رقابة شرعية أخرى

.استقرار الصناعة بعدم وجود هيئة لكل مؤسسة

تكرار بالهدف والمسؤولية

 7العزو لمعيار هدف المراجعة ومبادئها وخاصة الفقرة

 من معيار تقرير المراجع ( إبداء الرأي)17وللفقرة

الخارجي
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المراجعفحص-المراجعةمعيارعلىالتعليق

اإلسالميةالشريعةومبادئااللتزام-الخارجي

مسؤولية المراجع الخارجي حصرت:

جاهلينمت–فقطالمؤسسةهيئةتقرهبماالشرعيااللتزامبقياس

نعفضالً والشرعيةالفنيةالمرجعيةالجهاتمنالعامالنظام

.العامالقانون

معيارستتوافقكيف10فقرةIFSBاإلرشاديةالمبادئ10رقم

علىمتقدميعتبرماوهو،2009عامالشرعيةالضوابطلنظم

.معيارنافيالمسجل

وقدنالمتعاقديبإرادةيحددكونهتوسيعه،لجهةكالمفيهالنطاق

المعيارأوردهمماأوسعيكون
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ليةالداخالشرعيةالرقابةالضبطمعيارعلىالتعليق

التكليفموضوع
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الرقابة الشرعية الداخلية–محتوى معيار الضبط 

األهداف

الرقابة الشرعية الداخلية

اإلستقاللية والموضوعية

اإلتقان المهني

نطاق العمل

إنجاز عمل الرقابة الشرعية الداخلية

إدارة الرقابة الشرعية الداخلية

الجودة النوعية للرقابة الشرعية

عناصر النظام الفعال للرقابة الشرعية الداخلية

مسؤولية تطبيق المعيار

17أيار، 14 سمير الشاعر. د 7



مقارنة على مستوى األهداف

بين المعيار والفنيات الدولية
 المعيارأهداف:

/ لقسببم مسببتقأن تببتم الرقابببة الشببرعية الداخليببة مببن خببالل يجبب  

حسبب  حجببم المؤسسببة،إدارة مسببتقلة أو جببزء مببن إدارة الرقابببة الداخليببة

بأحكبام وينشأ داخل المؤسسة بغرض فحص وتقييم مبدى التبزام المؤسسبة

هيئبة ومبادئ الشريعة، والفتاوى، واإلرشادات، والتعليمات الصبادرة عبن

الشبريعة يشبار إليهبا فيمبا بعبد بأحكبام ومببادئ)الرقابة الشرعية للمؤسسة 
(. اإلسالمية

ن أن الهدف األساسي من الرقابة الشرعية الداخلية هو التأكد مإن 

عة تطبيببق أحكببام ومبببادئ الشببريتجبباهإدارة المؤسسببة أدت مسببؤولياتها 
.اإلسالمية، وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة
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التعليق على األهداف

ماالداخليةالشرعيةالرقابةوصفةصورةفيالرؤيةوضوحعدم

قسم»بدليلاإلدارةخاصةاألطرافمختلفتجاهالضعفأورثها

تشهدسكيف«الداخليةالرقابةإدارةمنجزءأومستقلةإدارة/مستقل

.أجهزتهاتطوردونحقيقيتقدمالصناعةهذه

ابةالرقهيئةعنالصادرةب»اإلسالميةالشريعةومبادئأحكامقيد

يعةالشرومبادئبأحكامبعدفيماإليهايشار)للمؤسسةالشرعية

انونالقأنأوعلياهيئةالدولةفيوجدإذاااللتزامأين«.(اإلسالمية

عاميمبتااللتزاموأينما،مؤسسةهيئةأقرتهمماأكثرهومانظمالعام

وتضار تخبطوهذا......المركزيةالمصارف

لشريعةاومبادئأحكامتطبيقتجاهمسؤولياتها»بـاألساسالهدفقيد

.الشرعيةالهيئةإصداراتأي،«اإلسالمية

17أيار، 14 سمير الشاعر. د 9



لةالمقابالفنيةالصناعةفيوالمراجعالمراجعةأهداف

الماليةوائمالقعليهاتحتويالتيالمعلوماتعلىالثقةإضفاءهيللمراجعةاألساسيةالوظيفةإن.

كاليفوالتالمتوقعوالعائدالمختلفةالمبادئتقويمفيالقرارمتخذيالمعلوماتهذهوتساعد

مواردالتخصيصفيوالحكوماتواألسواقوالمشروعاتاألفرادفاعليةفييزيدمماوالمخاطر
.النادرة

ثقتهمواحتراالمجتمعمصلحةعلىتحافظالتيبالطريقةأعمالهمأداءالمراجعونعلىيتعين

تجاهالمسؤوليةقبولللمهنةالمميزةالعالماتأبرزومن،المهنيباإلطارالتزامهموإظهار

األعمال،أصحا الحكومية،الهيئاتاالئتمان،مانحيالعمالء،منيتكونالذيالمجتمع

ويتعين.المراجعونوأمانةموضوعيةعلىيعتمدونالذينالمستفيدينمنوغيرهمالمستثمرين،

فيفانيهتإلظهارمستمرةبصفةيسعـىوأن،المجتمعثقةباحترامنفسهيلزمأنمراجعكلعلى

.المهنةفيالمجتمعثقـةعلىحفاظامهنيأداءأفضلتقديم

معايرنافيووضوحهاأهدافناأين.

منياألساسالهدفإن»بدليلأنفسنانخاط كأنناعباراتهجاءتالمعيارفيعليهنصماأما

كامأحتطبيقتجاهمسؤولياتهاأدتالمؤسسةإدارةأنمنالتأكدهوالداخليةالشرعيةالرقابة

ً اإلسالمية،الشريعةومبادئ «للمؤسسةالشرعيةالرقابةهيئةتقررهلماوفقا
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يةالداخلالشرعيةالرقابةنقطةعلىالتعليق

5-3فقرةمن
 ؤسسبة، الرقابة الشرعية الداخلية جزء ال يتجبزأ مبن وسبائل الرقاببة فبي الم: 3فقرة

رعية ويكببون للرقابببة الشبب. وفقبباً للسياسببات الموضببوعة مببن قبببل المؤسسببةوتعمببل 

تم إعبداد ويب، (البدليل)الداخلية دليل يوضح األغراض، والصالحيات، والمسؤوليات 

ويبتم بصبورة متفقبة مبع أحكبام ومببادئ الشبريعة اإلسبالمية،الدليل من قببل اإلدارة 

راجعبة ، وتتم مإعتماده من هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، ويصدره مجلس اإلدارة

.الدليل بانتظام

 نيببات وهببو مببا يخببالف ف، المؤسسببةوفقبباً للسياسببات الموضببوعة مببن قبببل التعليببق

بببل مببن الجهببات، اإلدارةويببتم إعببداد الببدليل مببن قبببل وأيضبباً . الصببناعة المقابلببة
.اإلدارة قبل االعتمادالمرجعية عموماً والمكلفة داخلياً بالتنسيق مع 

 صالحية لديهم أن المراقبين الشرعيين الداخليين ليسيج  أن يبيّن الدليل : 4فقرة

س ما لهم قيدنا ما عليهم وليأي .أو مسؤولية تنفيذية تجاه األعمال التي يراجعونها

.وهو خالف الفنيات عند الرديف والمقابل
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داخليةعلى نقطة الرقابة الشرعية التابع التعليق 

5-3من فقرة 
عةالمراجإدارةطريقعنالداخليةالشرعيةالرقابةبعملالقياميمكن:5فقرة

ونويتمتعالمهمةلهذهمؤهلينيكونواأنعلىالداخلية،الرقابةإدارة/الداخلية

لهاكونتالداخليةالشرعيةللرقابةمستقلةوحدةوجودحالةوفي.باالستقاللية

ةالداخليالرقابةإدارة/الداخليةالمراجعةإدارةلصالحياتمماثلةصالحيات

.للمؤسسة

الكالمولألسفمي،التنظيالهيكلفيالوظيفيةالتراتبيةفيوالدونيةالربطالتعليق

......حتىالفنيبالقرينيساويلم

مركماولإلدارةقرينةفنيةإلدارةتابعوهواستقالليةأي:االستقاللية.

ربمعيايكونأنيليقالكالموهوحسمالأي،مستقلةوحدةوجودحالةوفي.

قانونبالأولبنانفيالمركزيكالبنكالمرجعيةالجهاتتنظمهلمااإلشارةأين

.سيكونبما
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16-9االتقان المهني من فقرةالتعليق على نقطة 

القواعد المهنية

االستقالل

األمانة واالستقامة

 باإلفصاح عن معلومات العلم

مضللة عند إعداد القوائم المالية 

أو السجالت

تعارض المصالح

االلتزام بالمعايير

 العامةالمعايير

ابآدوقواعدالمراجعومسؤولياتمواصفات»:وضعتقتضياالحترافيةبداية

:يشمل«المهنةوسلوك

 المراجعمواصفات

 واجبات ومسؤوليات مراجعي

الحسابات 

 وسلوك المهنةآداب

األمانة واالستقامة

الموضوعية واالستقالل

العناية المهنية الكافية

نطاق وطبيعة الخدمات
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آدابوقواعدالمراجعومسؤولياتمواصفات»تابع

:يشمل«المهنةوسلوك

األتعاب واألتعاب المشروطة

المنافسة على األتعاب

 بالمراجع السابقاالتصال

السلوك الحسن

الدعاية واإلعالن

العموالت وأتعاب اإلحالة

 المكتب ونشاطهاسم

أموال العمالء

مزاولة األعمال األخرى

الكفاءة المهنية

العناية المهنية الكافية

التخطيط واإلشراف

 على معلومات كافية الحصول

ومالئمة

ئم أن يؤدي التقيد بالمعيار إلى قوا

مضللةمالية 

 والضريبةالزكاة خدمات

يةاقتران اسم المراجع بالقوائم المال

السرية
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وقواعدالمراجعومسؤولياتمواصفات»تابع

:يشمل«المهنةوسلوكآداب
ومهنةللصناعةمطلقبشكلالدليلهذاوضعينبغي:التعليقفي

كلخاصةالالمعاييرتعزوأنعلىمستوياتهابجميعالشرعيةالرقابة

المهنةتنظيمفيالسعوديةاعتمدةماوهو.الدليللهذابموضعه

.الدوليةالجهاتمعوبالتعاون

داعيال،16-9منالفقراتوعلىالتعليقيكونسبقمابعد

بلةالداخليالشرعيةالرقابةعملوينظميرت معيارداخللوجودها

.وجدإذاأعالهللدليلبالعزويكتفى
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نطاق العمل

 الداخليةيج  أن يشمل نطاق أعمال الرقابة الشرعية:

 ليببة لببدى الداخنظببام الرقابببة الشببرعية فحببص وتقيببيم كفايببة وفعاليببة

،المؤسسة

 عند القيام بالمهام المكلفة بهانوعية األداء وكذلك.

 خليبة من فحص كفاية نظبام الرقاببة الشبرعية الداالغرضإن

بببأن معرفببة مببا إذا كببان النظببام القببائم يببوفر تأكببداً معقببوالً هببو 

أهببببداف المؤسسببببة فببببي اإللتببببزام بأحكببببام ومبببببادئ الشببببريعة 
.اإلسالمية قد تم تحقيقها بكفاية وفعالية
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عند اآلخر المقابلالداخليةنطاق المراجعة 

العليااإلداراتمعظم ً نظمعزيزتفي,الداخليةالمراجعةوظيفةعلىتعتمد,حاليا

مارستأصبحت,الحديثبمفهومهاالداخليةالمراجعةوظيفةأنحيثو.لديهاالداخليةالرقابة

:أنشطتها

استثناءدونالتنظيمأجزاءمختلففي,

والتشغيليةوالماليةاإلداريةالعملياتكافةوتراجع,

رقابةالنظموتقييمفحصعلىيقتصرالالداخليةالمراجعةنطاقبأنالقوليمكنفإنه

ً أليشمليتسعأصبحبلاألهدافبلوغفيوالفعاليةالكفايةلتحقيقالموضوعة تقييميضا

.خطواتمندونهاومانفسهااألهداف

علياالاإلدارةإلىتوصياترفعإلىاهتماماتهاتسعتالداخليالمراجعأنونجد

األداءيةفعالعنالتقريرعلىاالهتماماتهذهيقصروالاألداءبتحسينتتعلق

فيةكيإلىالعليااإلدارةعنايةيوجهسوفالحالةهذهفيالمراجعأنأي.الحالي

شأنيفالعليالإلدارةاألمرتركمعفقطإليهااإلشارةوليس,االنحرافاتمعالجة

.معالجتهاتدبير
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التعليق على نطاق العمل

قليالفنيعملإنجازوليسالسالمةإيثارأوبالمهمةالخجلواضح

يةاألساسمهامههعلىإضافيةبمهامنعلوهالذياآلخرعندعمامهنية

تنفيذتدقيقالهيئةقراراتتنفيذمتابعةفمثالً شرعيمنظورمن

احتسا منالتحققالعام،الشرعيااللتزامالشرعية،الصيغ

.وغيرها......الربحية

يةمصرفرقابةهيئاتمركزيةمصارفالمرجعيةالجهاتتقنينأن

.اآلخرعندعمايقللناعتمدت،إنعلياشرعيةأو
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إنجاز عمل الرقابة الشرعية الداخلية

التقريريكونأنيج :21فقرة ً ً موضوعيا وضحيأنيج كما.موعدهوفيوواضحا

رأيالتقريريتضمنأنوينبغيالداخلية،الشرعيةالرقابةونتائجونطاقغرضالتقرير

التحسيناتحولتوصياتالتقريريتضمنأنينبغيكذلك.الداخليينالشرعيينالمراقبين

ً مناسذلككانكلما،المتميزباألداءهينووأنالتصحيحي،والعملالمستقبلية .با

حددناهلالتعليق ً ً فنيالهدفعنالمختلفوهوالمعيارفينحنالغرضحقا .ا

الكالمفيهسبقوماالنطاقلمشكلةنعودثم.

الشرعيةابةوالرقاإلدارةبينتنشأالتيالمنازعاتجميعالشرعيةالرقابةهيئةإلىتحال
.فيهاحكمإلصدارالشرعيةبالتفسيراتالمتعلقةاألموربشأنالداخلية

لقوانينلاالعتبارأينولكنويقوي،ونافعممتازالشرعيةللهيئةاإلحالة:التعليق

الضغوطعنالكثيرنسمعونحنللهيئةحصراً المردولماالمنظمة،األخرىوالتعاميم

لتحققواحدالللموضوعوبدائللمخارجالهيئاتعلىالتنفيذيةاإلداراتتمارسهاالتي

اظمةالنالفنيةالجهاتعليهتعترضماوهوضيق،تكونقدوالتيأهدافهااإلدارة

مالحظاتوضعببعضهااألمروصلحتىاإلسالمية،المصارفألعمالالمراقبة

.شرعيةأحكامبوليسبفنياتلتعلقهللتراجعبعدأضطررناسجالوكانالهيئاتمست
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الجودة النوعية للرقابة الشرعية

وضعةالداخليالشرعيةالرقابةرئيسعلىيتعين-25فقرة

تقييمبغرضالشرعيةللرقابةالنوعيةللجودةفعالبرنامج

افظةوالمحكافيةبصورةالداخليةالشرعيةالرقابةعمليات

.البرنامجهذاعلى

موقعهايةصالحولعدماقتراحهالسابقللدليلبالعزويكتفى

.يدعمهاعمابعيدة
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وآخر دعوانا

أن

الحمد هلل رب العالمين

وشكراً 

drshaer@gmail.com

dr@samirshaer.com

009613866405
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