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 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 تمهيد:

 تشهد صناعة املصارف  
 
 في املعامالت املالية واملصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة ملحوظ توسعا

 
ا

سواء  في مجال افتتاح مصارف إسالمية جديدة أو من خالل تحول بعض املصارف التقليدية إلى  ,ومبادئها االسالمية

أو بفتح نوافذ إسالمية لها، وخاصة بعد األزمة املالية العاملية التي عصفت  االسالميةالعمل وفق أحكام الشريعة 

  باقتصاد أغلب الدول.

الرقابة  نظام في وااللفاظ برزت بعض املفاهيم ,االسالميةاملتسارع في صناعة املصارف  االنتشاروفي ظل 

خداماتها في است واالهتمام باملضمون خاللاالهتمام باملعنى والتي يتباين مفهومها بين  ,الشرعية متداخلة املعاني

أسباب هذا التباين في تفسير ادارات املصارف  وتكمن ,بشكل خاص االسالميةواملصارف املصارف بشكل عام 

 .االسالميةوما صدر من معايير منظمة لصناعة املصارف  ,لهذه املفاهيم وظهور مبادئ الحوكمة االسالمية

 أهمية البحث:

( وأثر تداخلها في اجراءات االمتثال ,املراجعة ,التدقيق ,البحث في توضيح مفاهيم )الرقابةتكمن أهمية  

بناء الهيكل التنظيمي والوظيفي  على لتساعد هذه املؤسسات ,االسالميةالضبط الشرعي في املؤسسات املالية 

ه تتبلور مشكلة الدراسة في وبناء  علي ,وتعزيز الحوكمة في هذه املؤسسات للوصول الى بيئة ضبط شرعي سليمة

 :اآلتي توضيح

 .السؤال األول: توضيح مفهوم الرقابة الشرعية •

 .السؤال الثاني: توضيح مفهوم التدقيق الشرعي •

 .السؤال الثالث: توضيح مفهوم املراجعة الشرعية •

 .الشرعي االمتثالالسؤال الرابع: توضيح مفهوم  •

 أهداف البحث:

من وجهة نظر علوم االدارة والحوكمة  الخاصة بالرقابة الشرعيةاملفاهيم  بيان يهدف هذا البحث الى

 :تلخص االهداف بما يليتو 

 التعرف على مفهوم الرقابة الشرعية. .1

 التعرف على مفهوم التدقيق الشرعي. .2
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 التعرف على مفهوم املراجعة الشرعية. .3

 الشرعي. االمتثالالتعرف على مفهوم  .4

 الدراسات السابقة

إال أّن هناك  ,سابقة ذات عالقة مباشرة بموضوع الدراسة دراساتعلى  –فيما اطلع عليه  -الباحث  يتوصللم 

 ومن هذه الدراسات: ,بعض الدراسات التي تطرقت إلى ذلك املوضوع بطريقة أو بأخرى 

 (1)التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر ,(2013) سمير  ,الشاعر .1

متشابهة ومتداخلة في الرقابة واملراجعة الداخلية والخارجية والرقابة تطرق الباحث إلى وجود مصطلحات فنية 

 والتفتيش. ,الداخلية والتدقيق والضبط

 (2)التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر ,(2013) موس ى ادم ,عيس .2

 الى تعريف التدقيق الداخلي الصادر عن معهد املدققين 
 
الداخلي عرف الباحث التدقيق الشرعي الداخلي استنادا

(IIA),  أول تعريف للتدقيق الشرعي الداخلي يكون اقرب للواقع  -حسب علم الباحث –وقد تكون هذه املحاولة

 .االسالميةالعملي في املؤسسات املالية 

 .(3)أثر املعايير الشرعية في كفاءة التدقيق الشرعي ,)غير محدد تاريخ البحث( ,العمراني .3

فقد َعرَج على تعاريف  ,تسمية بعض املصطلحات الخاصة بالرقابة الشرعية ختالف فياإلى وجود  الباحث تطرق 

 بين الرقابة الشرعية كنظام وبين مفاهيم التدقيق الشرعي واملراجعة الشرعية. فيهالبعض الباحثين ميّز 

 :منهجية الدراسة

اتبع الباحث في إعداده لهذه الدراسة املناهج العلمية املناسبة لطبيعة املوضوع، وعدم وجود بيانات مالية فيه  

حصائية، مما فرض على الباحث اتباع املنهج الوصفي واالستقرائي او أتحتاج إلى اتباع مناهج بحثية رياضية 

 .الستنباط النتائج

  

                                                           
 .البحرين ,المنامة ,المخاطر وإدارة الشرعي التدقيق ,الشرعي للتدقيق الرابع المؤتمر ,(2013)سمير  ,الشاعر(1) 

  .البحرين ,المنامة ,المخاطر وإدارة الشرعي التدقيق ,الشرعي للتدقيق الرابع المؤتمر ,(2013) ادم موسى ,عيس(2) 

 .ليبيا ,الشرعي التدقيق كفاءة في الشرعية المعايير أثر ,(غير محدد) نادر السنوسي ,العمراني (3) 
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 الشرعي االمتثالو مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة 

 بين النظرية والتطبيق

 تمهيد:

الصادرة عن  ,في املعامالت االسالميةهو مدى التقيد بأحكام الشريعة  ,إّن ما يميز العمل املصرفي اإلسالمي

بأنه نظام يشير إلى مجموعة من  ُيعرفو  ,والذي ُيسمى بنظام الضوابط الشرعية ,هيئة الرقابة الشرعية في املصرف

نظمة والتي تتأكد خاللها مؤسسات الخدمات املالية 
ُ
من فاعلية واستقاللية واالشراف  االسالميةالترتيبات امل

   :(4)الشرعي وذلك من خالل

 إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية. .1

بهم فحص التزام  الذين ُيناط نشر الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية إلى املدققين .2

 بالفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة. االسالميةاملؤسسة املالية 

 حدوثها. الشرعي باألساليب املناسبة ومعالجة االنحرافات حاَل  االمتثالتدقيق  .3

ال للضوابط الشرعية ال يقع على عاتق هيئة الرقابة الشرعية بل  وباعتبار أن   ع 
َ
عبء وجود نظام سليم وف

ومساهمة كافة األطراف ذات العالقة األخرى من  ,يقع على عاتق اإلدارة التنفيذية وبإشراف من مجلس اإلدارة

 واالقتصاد الوطني.   االسالميةف مساهمين وعمالء وسلطات إشرافيه. ومتانة هذا النظام ُيسهم في استقرار املصار 

( من املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات 1.1وجاء في املبدأ رقم )

 للضوابط الشرعية في املؤسسات املالية  ,مالية إسالمية
 
يتناسب مع  ,االسالميةبأنه يجب أن يكون هناك هيكال

وال يشترط بالضرورة وجود أنموذج موحد لهذه  ,ة من قبل هذه املؤسساتحجم التعقيدات في األنشطة املقدم

بسبب عدة  ,في املمارسات العملية فقد تختلفمن حيث املبدأ  إن تشابهت ,االسالميةالهياكل في املؤسسات املالية 

 ,وحجم العمليات ,عوامل منها: اختالف البيئة وخاصة فيما يتعلق بالسلطات اإلشرافية والقوانين والتشريعات

   .(5)والتطور التكنولوجي وغيرها

                                                           
لمبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات )عدا المؤسسات التأمينية( التي ا,(2005) االسالميةمجلس الخدمات المالية  ,بتصرف (4)

 ماليزيا. ,3صفحة   ,تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية
التأمينية( التي تقتصر على تقديم  المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات )عدا المؤسسات ,االسالميةمجلس الخدمات المالية (5) 

 .سابق مرجع, 13صفحة  ,خدمات مالية إسالمية
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 لتطوير األداء املؤسس ي بهدف  االسالميةتنُبع أهمية الحاكمية املؤسسية في املصارف 
 
من أنها توفر أساسا

ختلفة
ُ
لجميع الثقة  زيادة ؤدي الىفمتانة نظام الرقابة الشرعي ت ,تعزيز الثقة باملصرف االسالمي وأنشطته امل

 .املصالحأصحاب 

خالل تبني  االسالميةللمصارف  الحاكمية املؤسسية متطلباتتحقيق  تساعد الرقابة الشرعية فيكما 

املحاسبة واملراجعة للمؤسسات وهيئة  (IFSB)االسالميةمبادئ الحوكمة الصادرة عن مجلس الخدمات املالية 

مهام ومبادئ من تحديد  الجهاتملا تضمنته هذه ( والسلطات االشرافية والرقابية AAOIFI) االسالميةاملالية 

سمعة ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية الاملالءمة من املؤهالت العلمية والعملية والكفاءة والنزاهة واالمانة وحسن 

 .وتفعيل بيئة وأنظمة الضبط الشرعي

وسيقوم  ,عية كنشاطيختلط على الكثيرين مفهوم الرقابة الشرعية كنظام وبين مفهوم الرقابة الشر هذا و 

بين  االختالفاتكذلك و  ,هما: املنظور املالي واملنظور الشرعي بمنظورينالباحث بالتعريج على هذه املفاهيم وربطها 

 االمتثالواملراجعة الشرعية( وتوضيح مفهوم  ,الداخلي والخارجي املصطلحات املستخدمة فيهما )التدقيق الشرعي

التي قد تمارسها املؤسسات املالية  للممارساتبغية الوصول الى مفاهيم تكون أقرب للدقة والواقع العملي  ,الشرعي

طر الحوكمة االسالمية
ُ
 وأفضل املمارسات. للوصول إلى في بناء الهياكل التنظيمية والوظيفية في أ
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 املبحث االول 

 مفهوم الرقابة الشرعية

عد الرقابة الشرعية 
ُ
وعن   ,بنائهاأساسية في  وركيزة االسالميةكينونة املؤسسات املالية عناصر أهم  من ت

متانة هذا النظام تكتسب هذه املؤسسات املصداقية لدى شرائح املجتمع التي تتعامل معها من مساهمين  طريق

عتبر الدرع الواقي للحماية من التهديدات الداخلية والخارجية وتساعد في ومودعين ومتعاملين وأجهزة رقابية. 
ُ
إذ ت

وقية وموث وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية االسالميةتحقيق االهداف بحسب الطريق املرسوم وفق أحكام الشريعة 

 ,ى أساس عقد املضاربةجانب قبول الحسابات االستثمارية عل فيوتنبع أهميتها  ,البيانات املالية وكفاءة العمليات

سيتم املرور على  ,وحتى يتمكن الباحث من تحقيق أهداف البحث ,التعدي والتقصير فإن البنك يضمن ففي حال

ها من منظور بتوضيحللوصول الى املفاهيم التي تساعد  ,من منظور مالي وإداري  وكنشاط كنظام مفهوم الرقابة

  .االسالميةفي املؤسسات املالية  شرعي

 نظام الرقابة الداخلية: املطلب االول 

: تعريف الرقابة
ً
 من منظور مالي وإداري  أوال

ولكن في ظل هذا االختالف  ,تختلف تعاريف الرقابة بحسب الجهة التي أصدرتها واألهداف التي تسعى إليها 

وسيتم  ,فقد قامت عدة جهات عاملية بتعريف الرقابة الداخلية ,يوجد تشابه كبير في الخطوط العريضة للمفهوم

 هذه التعاريف:  بعضإدراج 

 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(6)تعريفها وفق إطار  .1

(COSO) : مصممة لتقديم تأكيد معقول بما يتعلق  ,تتأثر بمجلس اإلدارة وكافة العاملين في املؤسسة ,"هي عملية

                                                           
ويعتبر  ,بر خمس مؤسسات مالية في الواليات المتحدة األمريكيةوتقوم على رعايتها أك ,1985سسـت عام أ   ,لجنة رعاية المؤسسات  (6)

 .http://accdiscussion.com/t3629/, dd 22\6\2013, 11pm قعأحد مكوناتها عن مو معهد المدققين الداخلين

http://accdiscussion.com/t3629/
http://accdiscussion.com/t3629/
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االمتثال للقوانين و  اعتمادية التقارير املالية ,كفاءة وكفاية العملياتال ,بتحقيق أهداف املؤسسة في الفئات التالية

 . (7)والتعليمات"

اية املعهد الكندي للمحاسبين املعتمدين: هي "الخطة التنظيمية وكل الطرق واملقاييس املعتمدة من أجل حم .2

على املحافظة على سير  واستمرار ,وتشجيع فعالية االستغالل ,وضمان دقة وصدق البيانات املحاسبية ,األصول 

 للسياسات املرسومة"
 
 .(8)العمل وفقا

منظمة الخبراء املحاسبين املعتمدين الفرنسية: هي "مجموعة من الضمانات التي تساعد على التحكم في  .3

واإلبقاء على األصول ونوعية املعلومات وتطبيق تعليمات  ,املتعلق بضمان الحمايةاملؤسسة من أجل تحقيق الهدف 

ويبرز ذلك بتنظيم وتطبيق إجراءات نشاطات املؤسسة من اجل اإلبقاء على دوام  ,املديرين وتحسين النجاعة

 .(9)العناصر السابقة"

 ملا  ومن خالل التعاريف السابقة ُيمكن الوصول إلى االستنتاجات التي تفسر
 
ماهية الرقابة الداخلية طبقا

ن لجنة رعاية عمع التنويه بأن التعريف الصادر  ,ورد من التعريفات السابقة والصادرة عن مؤسسات عاملية

إال انه تم اإلشارة إلى مهمة حماية األصول في إطار الرقابة  ,( لم يتطرق إلى مهمة حماية األصول COSOاملؤسسات )

عد من هذه اللجنة
ُ
 . وهذه االستنتاجات على النحو التالي: (10)الداخلية امل

على خطط  شمولهااألمر الذي يعني  ,"نظام" ابأنه اتعتبر الرقابة الداخلية عملية ويمكن التعبير عنه .1

 ,وأن هذه العملية لديها مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية عكسية ,مدروسة ومنظمة وموثقة ومعتمدة

 فالرقابة الداخلية هي عملية مستمرة. ,وقد تكون مخرجات عملية مدخالت عملية أخرى 

 .وليست عملية إضافية ,الرقابة الداخلية هي جزء ال يتجزأ من العمليات وتكون مبنية فيها .2

وإنما  تضمن تحقيق األهداف الفالرقابة الداخلية  ,ف املؤسسةتساعد الرقابة الداخلية على تحقيق أهدا .3

 وخلل االجراءات ومحاوالت العبث.تساعد في اكتشاف األخطاء  أنها كما  ,تساعد في تحقيقها

 تقدم تأكيد .4
 
  ا

 
 وليس مطلق معقوال

 
 عن تحقيق األهداف. ا

                                                           
 )7(http://www.coso.org/resources.htm, dd 10 oct.2013, time 11pm. 
)8(http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=7375 dd 22\6\2013, 11pm. 
)9(http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=7375 dd 22\6\2013, time 11pm.  
)10(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013) ,Internal Control-

Integrated Framework, Executive Summary, page 3, USA. 

http://www.coso.org/resources.htm
http://www.coso.org/resources.htm
http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=7375
http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=7375
http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=7375
http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=7375
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حماية األصول واملعلومات ومدى اعتمادية التقارير املالية  ,عملية الرقابة الداخلية لها عدة أهداف منها .5

 واالمتثال للقوانين والتشريعات. ,ألصحاب العالقة

: أهداف الرقابة الداخلية
ً
 ثانيا

 من خالل تأكيدها على ما يلي:من التعاريف السابقة يمكن استخالص أهداف الرقابة الداخلية  

تقيس مدى نجاح اإلدارة في استغالل املوارد املتاحة لتحقيق  التي ,كفاءة وكفاية العمليات التشغيلية .1

 لوقت املحدد.وفي ااألهداف املطلوبة من مجلس اإلدارة 

باستخدام  ,التي يتم فيها تحديد قيمة األصول واإليرادات واملصروفات ,مدى االعتماد على التقارير املالية .2

والتأكد من عدم  ,مصداقية وواقعية وموثوقية مع االفصاحات الكاملةب ,كافة القوائم املالية املطلوبة

 استخدام املحاسبة االبداعية )التجميلية(.

 ,بكافة القوانين الصادرة عن الجهات الرقابية والتشريعية االمتثالوهي  ,االمتثال للقوانين والتعليمات .3

 والتعليمات الصادرة عن املؤسسة نفسها التي تنظم األعمال.

وذلك من خالل التأكد بأن اإلدارة العليا تقوم بحماية األصول واملعلومات من  ,اية األصول واملعلوماتحم .4

 . بما تبذله من عناية مهنية الزمة الضياع أو السرقة أو عمليات االحتيال وغيرها

على  ,تصنيفات ألهداف الرقابة الداخلية ةثالث ,(اإلطار املتكامل )وقد جاء في امللخص الخاص بالرقابة الداخلية 

 :(11)النحو التالي

املتضمنة األهداف التشغيلية واملالية  ,أهداف تشغيلية: تقيس كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية .1

 وحماية األصول من الخسائر.

والتقارير غير  ,أهداف التقارير: قياس واقعية وتوقيت وشفافية التقارير املالية الداخلية والخارجية .2

 والتأكد من توافقها مع املعايير الخاصة. ,املالية

 أهداف االمتثال: مدى التقيد في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة باملؤسسة. .3

                                                           
)11( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO (2013),Internal 

Control-Integrated Framework, Executive Summary, page 3, , USA 
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: مكونات الرقابة الداخلية
ً
 ثالثا

اعد الجهات األمر الذي يس ,إن  نقطة االنطالق لتقييم نظام الرقابة الداخلي يعتمد على فهم هذه املكونات

وقد قامت  ,قصور رقابي تعاني منالرقابية في تقييم نظام الرقابة الداخلية ووضع العالج الناجع في النشاطات التي 

 :(12)بوضع مكونات لنظام الرقابة على النحو التالي COSOلجنة رعاية املؤسسات 

عبر عن اإلجراءات  ,الداخلية بيئة الرقابة الداخلية: تعتبر بيئة الرقابة األساس بين مكونات الرقابة .1
ُ
حيث ت

 ,بحيث تؤثر في ثقافة املوظفين وسلوكهم ,والسياسات التي تعكس توجهات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

وهي تشمل بعض املبادئ مثل النزاهة والقيم والكفاءة واستقاللية اإلدارة ووضوح في خطوط االتصال 

ومن املفهوم بان كل فرد في املؤسسة  ,والتخطيط لألهدافوالتطور  ,وتحديد الصالحيات واملسؤوليات

 مسؤول عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية لتحقيق األهداف.

وأن  ,تقييم املخاطر: إن عملية تقييم املخاطر تبدأ بتحديد األهداف على مستوى املؤسسة والنشاط .2

 الجها.عملية تقييم املخاطر تبدأ بالتعرف على املخاطر وتحليلها وكيفية ع

سهم في تخفيض حدة املخاطر  .3
ُ
األنشطة الرقابية: على املؤسسة اختيار وتطوير األنشطة الرقابية التي ت

 التي قد تهدد تحقيق األهداف.

املعلومات واالتصال: إيصال املعلومات ذات العالقة الخاصة بنظام الرقابة الداخلية إلى املعنيين في  .4

 الوقت املناسب.

وإيصال هذه النتائج إلى املعنيين التخاذ  ,ور املستمر وتقييم مكونات الرقابة الداخليةنشاط املراقبة: التط .5

 مة.ئاإلجراءات التصحيحية املال 

 

 

 

                                                           
)12( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO (2013),  Internal 

Control-Integrated Framework, Executive Summary, page 10, Former reference. 
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  مفهوم الرقابة الشرعية املطلب الثاني

 :
ً
 وأهدافها ونطاقها ,الرقابة الشرعية ,التعريف بمفهومأوال

 وأهدافهاتعريف الرقابة الشرعية 

بأنها "عبارة عن  (3رقم )  االسالميةُعرفت الرقابة الشرعية الداخلية في معيار الضبط للمؤسسات املالية  .1

 ,واالتفاقيات ,ويشمل فحص العقود ,فحص مدى التزام املؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها

والتقارير  ,والقوائم املالية ,والنظم األساسية ,وعقود التأسيس ,واملعامالت ,واملنتجات ,والسياسات

والتعاميم  ,وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك املركزي  ,وتقارير املراجعة الداخلية ,الخاصة

  ,(13).وتهدف إلى التأكد من أن االنشطة التي تقوم بها املؤسسة املالية ال تخالف الشريعة. .....الخ"

يالحظ قصور في تعريف  االسالميةوبالرجوع الى التعريف الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

يرى الباحث بأنه يجب أن يتضمن  ,وللوصول الى تعريف بمفهوم الرقابة الشرعية كنظام ,الرقابة الشرعية كنظام

 التعريف البنود التالية:

تتأثر بجميع الكيانات  خالت وعمليات ومخرجات وتغذية راجعةتتضمن مد الرقابة الشرعية عملية .أ

 وتشمل هذه الكيانات ما يلي: ,االسالميةفي املؤسسة املالية  والخارجية  الداخلية

 هيئة الرقابة الشرعية. •

 املدقق الشرعي الخارجي. •

 مجلس االدارة. •

 .االسالميةكافة العاملين في املؤسسة املالية  •

 االستثمار املشترك.أصحاب حسابات  •

مدروسة ومنظمة تحتوي على  طخط هي عبارة عن نظام متكامل يتكون من عملية الرقابة الشرعية .ب

 مدخالت وعمليات ومخرجات.

 .االسالميةالتحكم الشرعي في املؤسسة املالية  .ج

 .االسالميةدخول الرقابة الشرعية في جميع عمليات وأنشطة املؤسسة املالية  .د

أحكام ومبادئ الشريعة  مع بالطرق التي تتفق ألهدافها االسالميةق املؤسسة املالية املساعدة في تحقي .ه

 .االسالمية

                                                           
 ,االسالميةمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية  ,االسالميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  (13)

 .سابق مرجع, 15و14صفحة
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 االسالميةبمبادئ وأحكام الشريعة  االسالميةتقديم تأكيد معقول بمدى التزام املؤسسة املالية  .و

 وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية.

 .(14)حماية االصول وحقوق الغير .ز

 كتابة التقارير. .ح

وقد عرف الرقابة الشرعية أحد الباحثين: بأنها نظام متكامل، شامل، ذو مقومات أساسية، وأهداف  .2

محددة، وأساليب وأدوات. ويقصد بها: املتطلبات الشرعية التي يجب على املؤسسة املالية اعتبارها 

 .(15)االسالميةلتحقيق التزامها بأحكام الشريعة 

وبرأي الباحث فإنه أقرب إلى  رقابة الشرعية بأنها نظام متكاملويالحظ من هذا التعريف بأنه عرف ال

حيث تم   االسالميةواملراجعة للمؤسسات املالية  الصادر عن هيئة املحاسبة الواقع العملي من التعريف

 يحتاج إلى إعادة دراسة.   والذي م 1998اعتماد املعيار في عام 

 :
ً
 الشرعية  الباحث للرقابة تعريفثانيا

فحص و  االمتثالخالل  ,والخارجية وتتأثر بجميع الكيانات الداخليةهدف الى التحكم الشرعي ي متكامل نظامهي 

املؤسسة املالية  لتحقيق أهداف ,وحماية الحقوق وكتابة التقارير العقود واالتفاقيات والنشاطات والعمليات

 .االسالميةبالطرق التي تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة  االسالمية

 
ً
 : مكونات الرقابة الشرعية ثالثا

حجم املؤسسة وتعقيد عملياتها وبيئة العمل  وفق االسالميةالرقابة الشرعية في املؤسسات املالية  مكوناتتختلف 

مختلفة بحيث يجب ان تلتزم بها  دوليةالى عدة معايير  االسالميةفقد تخضع املؤسسات املالية  ,التي تعمل بها

 
 
 و  ,بها االمتثالوفي حال تعارض احد هذه املعايير يجب أن تفصح عن حالة عدم  ,جميعا

 
إلى مكونات الرقابة  استنادا

 :( يمكن أن تتضمن مكونات الرقابة الشرعية ما يليCOSOلجنة رعاية املؤسسات ) الصادرة عنالداخلية 

سياسات تعكس توجهات هيئة الرقابة الشرعية ومجلس دليل للبيئة الرقابة الشرعية: اعتماد إجراءات و  .1

بما يصدر من معايير  وإرشادات و  االسالميةبأحكام ومبادئ الشريعة  االمتثالباالدارة واالدارة العليا 

وأن   ,ووضوح خطوط االتصال ,واستقاللية هيئة الرقابة الشرعيةوشمولها على القيم والكفاءة  ,شرعية

 .مسؤولية تطبيق قرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية هي مسؤولية الجميع

                                                           
 املقصود بحقوق الغير: الحقوق الخاصة بأصحاب حسابات االستثمار وفق عقد املضاربة. (14) 

ها: )كافة 400( يؤخذ هذا التعريف من تعريف علماء املراجعة للرقابة الداخلية، حيث عرف املعيار الدولي رقم )15) ( الرقابة الداخلية بأن 

. ينظر: في ضمان إدارة منظمة وكفاءة للعمل( ملساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى هدفهاالسياسات واإلجراءات التي تتبناها إدارة املنشأة 

 عن الدكتور نادر السنوس ي العمراني.املراجعة للدكتور طارق عبد العالموسوعة معايير 
 
 , نقال
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تقييم املخاطر الشرعية: تحديد املخاطر الشرعية لجميع االنشطة والعمليات وتقييمها ووضع الضوابط  .2

 الكفيلة بتجنبها.

ة تعمل على مراقبة من االستقاللي االنشطة الرقابية الشرعية: تطوير هياكل وظيفية لديها قدر كاف   .3

ومن هذه  ,بالطرق الشرعية الصحيحة االسالميةالعمليات واالنشطة لحقيق أهداف املؤسسة املالية 

 الهياكل:

ونظام للضوابط الشرعية يتضمن نظام للرقابة الشرعية  ,هيئة رقابة شرعية مالئمة ومستقلة .أ

 على كل وحدة من وحدات  ,الداخلية
 
 مستقال

 
 فعاال

 
 شرعيا

 
وذلك خالل التأكد من أن هناك إشرافا

 .املؤسسة املالية االسالمية

مدى تقيد  حول مدقق شرعي خارجي مستقل لديه من الكفاءة ما يؤهله لتقديم رأي شرعي محايد  .ب

الصادرة عن هيئة الرقابة والفتاوى  االسالميةبأحكام ومبادئ الشريعة  االسالميةاملؤسسة املالية 

 .الشرعية

 ,لم الوظيفي يضمن استقالليتهمكانة مناسبة في الُس  وإعطاء القائمين عليهالتدقيق الشرعي الداخلي،  .ج

عداد وإ ,وضمان حق الوصول إلى جميع السجالت واملعلومات واالتصال بأي موظف داخل املؤسسة

 Internal Shria’a Auditالشرعي داخلي ) وتوفر ميثاق للتدقيق ,التقارير دون أي تدخل خارجي

Charterوالتحقق من إخضاع جميع  ,( يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق الشرعي

 للتدقيق الشرعي الداخلي. لنشاط والشركات التابعة االسالميةأنشطة املؤسسة املالية 

مثلوجود قسم أو وحدة  ,الشرعي االمتثال .د
ُ
  ت

ُ
الشرعي  االمتثالعنى بفحص مدى دائرة االمتثال ت

ومدى توافقها مع القوانين والتعليمات واالرشادات الصادرة عن الجهات  االسالميةللمؤسسة املالية 

 ذات العالقة.

وجود قسم أو وحدة تعنى بتحديد وتقييم املخاطر الشرعية وتعمل على وضع  ,إدارة املخاطر الشرعية .ه

 .االسالميةالعمليات التي تمارسها املؤسسات املالية الضوابط الشرعية لجميع االجراءات و 

إيصال املعلومات الخاصة بنظام الرقابة الشرعي إلى الجهات ذات العالقة بالوقت  ,املعلومات واالتصال .4

 .املناسب



13 | P a g e  
 

تقنيات وبشكل مستمر لتقييم مكونات الرقابة النشاط املراقبة الشرعية: يهدف الى تطوير أدوات و  .5

وإيصال هذه النتائج إلى هيئة الرقابة الشرعية ومجلس االدارة واالدارة التنفيذية العليا التخاذ  ,الشرعية

 مة.ئاالجراءات التصحيحية املال 
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 املبحث الثاني

 الشرعي) الداخلي والخارجي(  مفاهيم التدقيق

 الشرعي االمتثالو  الشرعية واملراجعة والرقابة الشرعية الداخلية

ويعتقد الباحث بأن السبب الرئيس في  ,الكثيرين مفهوم بعض املصطلحات الخاصة بالرقابة الشرعيةيختلط على 

( الرقابة الشرعية 3ومعيار الضبط رقم ) ,( الرقابة الشرعية2)رقم معيار الضبط  تضمنهما  يعود إلى هذا الخلط

 1999و 1998واملعتمدين في عام  االسالميةالداخلية الصادرين عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

 .على التوالي

وسيتم بإذن هللا تعالى توضيح ومقارنة لبعض  ,بحث السابقلقد تم  توضيح مفهوم الرقابة الشرعية كنظام في امل

 املصطلحات التالية:

 التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي. .1

 الرقابة الشرعية الداخلية. .2

 ة.املراجعة الشرعية الداخلي .3

 الشرعي. االمتثال .4

 املطلب األول: مفهوم التدقيق 

تبعةيعتبر التدقيق الشرعي بشقيه الداخلي والخارجي من أهم األدوات  
ُ
 ,لتقييم نظام الرقابة الشرعية امل

حيث تقوم الهيئة العامة في  ,باالستقاللية هافي تعزيز الثقة بها لتمتع االسالميةاملؤسسات املالية  ومساعدة

املدقق ن يوتعي ,هيئة الرقابة الشرعية ويتبعها نشاط التدقيق الشرعي الداخلي بتعيين االسالميةاملؤسسات املالية 

 .الشرعي الخارجي

 املعني اللغوي: 

ْيه   .أ
َ
اَن َعل

َ
َق: ك

 
ُق  مصدر َدق ْدقي 

َ
ْمَعان ت إ  ُه ب 

ُ
َساب  : أي َضْبط  ,درَسه بانتباه وعناية ,النظَر فيه أمعن ,الح 

 
َ
ط

َ
َن الخ  م 

 
يا َيكوَن خال  َر ل 

َ
ظ ْمَعَن فيه  الن 

َ
  .(16)أأ

                                                           
 :, عن الموقع اإللكترونيالمعاني الجامعمعجم   (16)

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=dd29 Aug2014, time 11 am. 
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ّل  وَ  .ب
ُ
ي ك  ف 

سر والر ضُّ
َ
: الك قُّ . والد  ا، َوُهَو الر ضُّ

ًّ
ه َدق

ُّ
ُدق

َ
واَء أ ْقت الد 

َ
َك َدق ْول 

َ
: َمْصَدُر ق قُّ ، دقق: الد  ْجه 

ْضر َب الش يَء 
َ
ن ت

َ
يَل: ُهَو أ ْدقيُق: إَوق  . والت  َدق 

ْ
ْقُته فان

َ
 ودق

 
ا
ّ
ه َدق

ُّ
ه َيُدق

 
َمه، َدق ى َتْهش  ْيء  َحت 

 
الش   معانب 

ه  الش يءَ  ْقَت ب 
َ
: َما دق ُدقُّ

ُ
 وامل

ُ
ة
 
َدق  وامل 

َدقُّ ّق. وامل 
 .(17)الد 

 18ومن معاجم اللغة االنجليزية: بمعنى الفحص الشامل والتقييم. .ج

 الشرعي التدقيق الداخلي .1

 التاريخي للتدقيق الداخلي في اإلسالمالتطور 

تطور مفهوم التدقيق ولو لم تذكر املراجع كلمة تدقيق في هذا  االسالميةمع اتساع رقعة الدولة  

يالحظ وجود مراقب أو مراقبين  االسالميةإال أن املتتبع لتطور الرقابة املالية في الدولة  ,السياق

وفيما يلي  ,فاقها بحسب ما جاء في التشريع اإلسالمييقومون على التأكد من تحصيل األموال وإن

 : (19)ملخص لهذا التطور 

في بداية   ففي عهد رسول هللا ,االسالميةلقد تطور مفهوم الرقابة املالية في اإلسالم بتطور الدولة 

وتقتصر مواردها على الغنائم وكان  ,كانت الدولة صغيرة املساحة وقليلة السكان االسالميةالدولة 

وخاصة بعد  االسالميةوعند بداية توسع الدولة  ,هو القائم على إدارتها وتنظيمها وتقسيمها رسول 

وكان عليه الصالة  ,يبعث عماله لجمع الزكاة والجزية ويوص ي بتحري العدالة فتح مكة املكرمة كان 

 لجمع الصدقات فلما  دد أنه ومما يروى في هذا الص ,والسالم يتابع ُعماله
 
جاء  ,عادبعث رجال

 ثم قال فقام الرسول  ,وهذا هدية أهديت إلي ,فقال: هذا مالكم ,بمالين
 
" ما بال رجال خطيبا

أفال جلس  ,فيجئ بماليين فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي ,نبعثهم على بعض ما والنا هللا

 بغير  ,ينظر أيهدي إليه ,في بيت أبيه أو بيت أمه
ً
والذي نفس ي بيده ال يأخذ أحد من هذا املال شيئا

اتسعت رقعة الدولة  االسالميةوبسبب زيادة الفتوحات  ,"حقه إال جاء يوم القيامة يحمله على عنقه

فأمر الفاروق رض ي هللا عنه بإنشاء بيت مال للمسلمين بغرض حفظ  ,وزاد عدد سكانها االسالمية

وانشأ ديوان الخراج ملعرفة ما  ,موال والتصرف فيها وكان بمثابة وزارة املالية في وقتنا هذاوصيانة األ 

والديوان كلمة فارسية تعني السجل  ,يرد بيت مال املسلمين وما يفرض لكل مسلم من العطاء

                                                           
 لبنان. ,بيروت ,الطبعة الثالثة ,100فحة ، ص10جزء  دقق مادة ,العرب لسان (،1994مكرم ) بن محمد الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن (17) 

18 http://www.thefreedictionary.com/audit,13 August2016, time 3 am. 
 عن حسين  (19)

 
 ,بغداد ,254صفحة  ,العدد الثاني والعشرون ,مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ,الرقابة املالية في اإلسالم ,(2009علي كاظم ) ,نقال

 العراق.

http://www.thefreedictionary.com/audit,13


16 | P a g e  
 

 على مكان حفظهما
 
 واستمر الخلفاء الراشدون على نهج الفارق رضوان هللا ,والدفاتر وتطلق مجازا

 عليهم.

 ,وفي عصر الدولة األموية زادت حصيلة بيت مال املسلمين وخاصة حصيلة أموال الجزية 

وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخالفة تولى بنفسه اإلشراف ومحاسبة الوالة عن موارد الدولة 

 فظهرت  ,وأوجه اإلنفاق والترشيد في اإلنفاق
 
وفي الدولة العباسية أصبح النظام املالي أكثر نضوجا

 واستحدث الحسبة.  ,وظيفة الرقابة على جميع الدواوين

 ماهية التدقيق الداخلي: .2

معهد املدققين الداخليين  ,لعل أكثر جهة تبنت وضع تعريف ومعايير ُمنظمة ملهنة التدقيق الداخلي

خلي على أنه: " نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وقد عرفت التدقيق الدا (IIA)الدولية 

وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها. يساعد هذا النشاط في تحقيق 

تباع أسلوب منهجي منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة اأهداف املؤسسة خالل 

 .(20)املخاطر والرقابة والحوكمة"

 :(21)العناصر الرئيسة التالية التعريف أعالهويستخلص من 

 في الشركات الكبرى واملساهمة العامة.  ,دائرة أو قسم أو نشاط (:(Activity نشاط .1

ارتباط التدقيق بأعلى مستوى إداري في الهيكل التنظيمي للمؤسسة )لجنة  (:(Independent مستقل .2

األمر الذي يمكنه من القيام بأعماله بدون تدخل في نطاق ونتائج التدقيق وبدون تأثير في  ,التدقيق(

 التعيين واملكافآت والترقيات. 

واالعتماد على األدلة لتوثيق نتائج عمليات  ,(: القيام باألعمال واملهام دون تحيز(Objectiveموضوعي  .3

  التدقيق.

دقيق املناسبة للتأكد من أن املخاطر املتعلقة باملؤسسة تحت اتخاذ إجراءات الت (:Assuranceتأكيدي ) .4

اتخاذ األساليب واإلجراءات املناسبة للتعامل معها وذلك بإجراء فحص  بحيث يتم. ومدركةالسيطرة 

                                                           
 )20( https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-

Auditing.aspx dd18 April 2014, time 11pm. 
وبعضها من خبرة الباحث في  ,أمريكا ,30 – 25صفحات  ,املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ,(2012معهد املدققين الداخليين ) ,بتصرف (21)

. ينسنوات وخبرة مصرفية تجاوزت العشر  يثمانب تقدر مجال التدقيق الداخلي والتي 
 
 عاما
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موضوعي لألدلة بغرض توفير تقييم مستقل لفاعلية إدارة املخاطر واألنظمة الرقابية وعمليات الحوكمة 

 معقولة.  وانما تأكيدات تأكيدات ال تكون مطلقةوهذه ال ,باإلدارة

راء أو نصائح تقييم آدراسات أو  ةتزويد اإلدارة العليا و/أو مجلس اإلدارة بأي : (Consulting)استشاري  .5

ألعمال الرقابة أو إجراءات تحليلية والفرضيات املتعلقة بها للمؤسسة نفسها أو للغير بموجب اتفاق 

 مسبق.

وتقديم توصيات  ,تزويد اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بتأكيد موضوعي (:(Add Valueإضافة قيمة  .6

حسن األداء بما يعود بالفائدة 
ُ
 علىوقائية تزيد من الفرص لتحقيق األهداف، وتقلل املخاطر، وت

 .املؤسسة

ية ومعايير تباع معايير التدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الدولا(: وذلك خالل  (Systematicمنهجي منظم  .7

 املحاسبة الدولية. 

  التدريب لتبنى نمط (: (Discipline االنضباط الذاتي .8
 
بتجنب خرق الضوابط  السلوك ليصبح عادة

 الرقابية من قبل املستخدمين.

 تعريف التدقيق الشرعي الداخلي .3

حيث يقع على  ,االسالمية املؤسسات املاليةفي الشرعية الرقابة  نظاممن أهم مكونات  ُيعد التدقيق الشرعي الداخلي

ويجب أن  ,مدى التزام املؤسسة بالفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية تقييمعاتقه بشكل رئيس 

  كادرهاوأن يكون  ,استقالليةبتكون هذه الدائرة أو الوحدة في مستوى إداري وتنظيمي يضمن عملها 
 
الوظيفي مؤهال

 بحيث يضمن موضوعية تأ
 
 املهام.دية ومدربا

فه الدكتور عيس ى: وقد  نشاط تأكيدي، استشاري، موضوعي، مستقل، داخل املنشأة، مصمم ملراقبة  ))عر 

وتحسين إنجاز أهداف املنشأة، من خالل التحقق من اتباع املؤسسة للضوابط واألحكام الصادرة من قبل 

الهيئة الشرعية، وكذلك السياسات والخطط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ املنتجات الشرعية، واقتراح 

 .(22) ((الشرعي األمثل  االمتثالالالزم إدخالها حتى تصل املؤسسة إلى درجة  التحسينات

                                                           

.البحرين ,املنامة ,التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر ,شورى لالستشارات الشرعية ,املؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي ,(2013موس ى ادم ) ,عيس(22)  
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تعريف التدقيق الداخلي الصادر عن  معهد املدققين  إلىويعتقد الباحث بأن  تعريف الدكتور عيس ى واملستند 

قرب األلتعريف نشاط التدقيق الشرعي الداخلي  ا( من التعاريف التي يمكن الرجوع إليهIIAالداخليين الدولية )

 .للواقع العملي

 إلى تعا الداخلي إعادة تعريف التدقيق الشرعيوعليه يمكن للباحث 
 
معهد املدققين الداخليين  ريفاستنادا

( والدكتور عيس ى بحيث يغطي أهداف املؤسسات املالية في تحسين فاعلية عمليات إدارة املخاطر IIAالدولية )

نشاط مستقل  : حيث يمكن تعريفه بأنه ,حوكمة هياكل النشاطات الشرعيةو رعية ونظام الرقابة الشرعي الش

خالل التحقق من اتباع  بهدف إضافة قيمة للمؤسسة شرعية وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية

 في تحقيق أهداف املؤسسة. يساعد هذا النشاط الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية والفتاوى املؤسسة للضوابط 

تباع أسلوب منهجي منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة املخاطر ا عن طريق االسالميةاملالية 

 .حوكمة هياكل النشاطات الشرعيةالشرعية ونظام الرقابة الشرعية و 

 حيث يشمل التعريف النقاط الرئيسة ملفهوم التدقيق الشرعي الداخلي:

 .  االسالميةاملؤسسة املالية دائرة في  (:(Activity نشاط .1

املؤسسة املالية  مالكيبجهة معينة من قبل  الشرعي الداخلي ارتباط التدقيق (:(Independent مستقل .2

في نطاق  أي جهة من القيام بأعماله دون تدخل ااألمر الذي يمكنه ,)هيئة الرقابة الشرعية( االسالمية

  الشرعي. ونتائج التدقيق

واالعتماد على األدلة لتوثيق نتائج  ,أو محاباة (: القيام باألعمال واملهام دون تحيز(Objectiveموضوعي  .3

  .الشرعي عمليات التدقيق

من أن  املؤسسة املالية متقيدة بالضوابط للتأكد  الشرعي اتخاذ إجراءات التدقيق (:Assuranceتأكيدي ) .4

 هيئة الرقابة الشرعية.واالحكام الشرعية الصادرة عن 

بأي دراسات أو  أو هيئة الرقابة الشرعية تزويد اإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة : (Consulting)استشاري  .5

 .االسالميةاملالية  لتقييم نظام الرقابة الشرعي وتحسين االمتثال الشرعي في املؤسسة مقترحاتأراء أو 

 بتأكيد موضوعي وهيئة الرقابة الشرعية العليا ومجلس اإلدارةتزويد اإلدارة  (:(Add Valueإضافة قيمة  .6

 للمخاطر الشرعية وزيادة كفاءة العمليات.وتقديم توصيات وقائية  ,عن نظام الرقابة الشرعي ومعقول 
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 االسالميةاملراجعة واملحاسبة للمؤسسات املالية تباع معايير ا(: وذلك خالل  (Systematicمنهجي منظم  .7

 . الشرعيةعايير املو 

بالتقيد بالضوابط الشرعية في التدريب لتبنى نمط بالسلوك ليصبح عادة  (:(Discipline االنضباط الذاتي .8

 جميع العمليات واالنشطة.

بما يتوافق مع  والسيطرة عليها املخاطر الشرعية وتقييم عملية تحديد وقياس: (23)إدارة املخاطر الشرعية .9

 ,أو تخفيضها إلى الحد املقبول  ,واتخاذ االستراتيجيات املالئمة لتالفيها إن أمكن ,االسالميةأحكام الشريعة 

 .وأنها مسؤولية كافة األفراد في املؤسسة بما فيها هيئة الرقابة الشرعية ,أو تجنبها

 ,نظام متكامل يهدف الى التحكم الشرعي وتتأثر بجميع الكيانات الداخلية هو: (24)نظام الرقابة الشرعية .10

 ,وفحص العقود واالتفاقيات والنشاطات والعمليات وحماية الحقوق وكتابة التقارير االمتثالخالل 

 .االسالميةبالطرق التي تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة  االسالميةلتحقيق أهداف املؤسسة املالية 

التي تنظم تشابك العالقات بين  واملعايير السياسات واإلجراءات: (25) حوكمة هياكل النشاطات الشرعية .11

بما يتوافق مع اإلرشادات الصادرة عن بعض املؤسسات  ,أصحاب املصالح لتحقيق أهداف املصرف

 .املختصة االسالميةاملالية 

 الداخلية يةالرقابة الشرع .2

( 3رقم ) االسالميةلقد ورد مفهوم الرقابة الشرعية الداخلية في معيار الضبط للمؤسسات املالية 

ويمكن استخالص تعريفها من  ,االسالميةوالصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

بأنها: قسم مستقل/ إدارة مستقلة أو جزء من  ,أهداف الرقابة الشرعية الداخلية املتضمنة في املعيار

خل املؤسسة بغرض فحص وينشأ دا ,االسالميةإدارة الرقابة الداخلية حسب حجم املؤسسة املالية 

والتعليمات  ,واالرشادات ,والفتاوى  ,االسالميةوتقييم مدى التزام املؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة 

 .(26)الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية

وقد عرفها أبو غدة بأنها "متابعة وفحص وتحليل األنشطة واألعمال والتصرفات والعمليات التي تقوم بها املؤسسة 

 ألحكام ومبادئ الشريعة للتأك
 
 ,وذلك باستخدام الوسائل واألساليب املالئمة املشروعة ,االسالميةد من أنها تتم وفقا

                                                           
 ,دكتوراه غير منشورة أطروحة االسالمية,نحو بناء نماذج لتقييم مخاطر التشغيل والتدقيق املبني على املخاطر في املصارف  ,(2014) ,عبدهللا عطية ,عطية  (23)

 االردن. ,عمان ,60صفحة 
 من هذا البحث. 12انظر صفحة   (24)
 يجريها الباحث غير منشورة. االسالميةدراسة عن الحوكمة في املصارف   (25)
 مرجع سابق. ,24صفحة  ,االسالميةمعايير املحاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية  االسالمية,هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  (26)
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  ,وتقديم التقارير إلى الجهات املعنية ,مع بيان املخالفات واألخطاء وتصويبها ووضع البدائل املشروعة لها
 
 متضمنة

وكذلك في  ,إبداء الرأي الشرعي والقرارات والتوصيات واإلرشادات ملراعاتها في الحاضر لتحقيق الكسب الحالل

 .(27)املستقبل بغرض التطوير لألفضل"

 لنشاط التدقيق الشرعي الداخلي
 
 تهذا وقد ظهر  ,ويالحظ بأن التعريفين السابقين يصلحان بأن أن يكونا تعريفا

والتي انبثق  ,املخاطر الشرعيةمن  في عملياتها االسالميةاملالية  املؤسسات لشدة حساسيةجديدة  ووظائف أنشطة

 ,الشرعي االمتثالالرقابة الشرعية الداخلية و  مفهومي عنها

سمى الرقابة الشرعية على العمليات الرقابة الشرعية الداخلية: .أ
ُ
عنى بمراقبة  ,ويمكن أن ت

ُ
حيث ت

وعليه  ,وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية االسالميةيدها بأحكام الشريعة العمليات اليومية للتأكد من تق

يفحص العمليات بع وحدة أو قسم تبأنها: نشاط مستقل أو ي ,تعريف الرقابة الشرعية الداخليةيمكن 

ومقررات وفتاوى هيئة الرقابة  االسالميةأنها تمت وفق أحكام ومبادئ الشريعة ب التشغيلية اليومية

 الشرعية.

  الفروق بين التدقيق الشرعي الداخلي والرقابة الشرعية الداخلية

 (1جدول رقم )

 الرقابة الشرعية الداخلية التدقيق الشرعي الداخلي الفرق 

 تبع لهيئة الرقابة الشرعيةت التبعية االدارية
او  لرئيس التنفيذيلتتبع  دائرة مستقلة

 تتبع إلحدى االدارات وحدة 

 نطاق العمل
جميع العمليات واالنشطة والشركات 

 االسالميةالتابعة في املؤسسة املالية 

االنشطة والعمليات املحددة من مجلس 

 االدارة 

  فترة املهمة
 
  دوريا

 
 يوميا

 جميع العمليات واالنشطة عينة من العمليات واالنشطة مجال املهمة

وتقديم التوصيات رصد األخطاء الشرعية  تقييم نظام الرقابة الشرعي الهدف

                                                           
 ,3صفحة  ,االسالميةبحث مقدم للمؤتمر األول للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية  ,واقعها ,أهدافها ,تأسيسها ,الهيئات الشرعية ,عبد الستار ,أبو غدة(27)

 مرجع سابق.
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 الرقابة الشرعية الداخلية التدقيق الشرعي الداخلي الفرق 

 لتجنب تكرارها.

 الشرعي االمتثال .ب

وفتاوى ومقرارات  االسالميةحكام ومبادئ الشريعة أل  االمتثالهو  االسالميةأهم ما يميز عمل املؤسسات املالية لعل 

 االسالميةؤدي إلى تشويه سمعة املؤسسة املالية تقد  االمتثال عدمإن  مخاطر  ,وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية

 هنا ويبرز ,ن التعامل مع املؤسسة وإفالسهاع االسالميةاألمر الذي يؤدي إلى عزوف العمالء واملؤسسات املالية 

 االمتثالووظيفة  ,الشرعي كركيزة هامة من ركائز نظام الرقابة الشرعي االمتثالالشرعي وهما:  لالمتثالمفهومان 

 .الشرعي

 : الشرعي كنظام االمتثال .1

والخسائر املالية أو  ,بأنه: املخاطر القانونية أو العقوبات التشريعية االمتثالعرفت لجنة بازل للرقابة املصرفية 

التشوه في سمعة البنك الناتجة عن فشل في االمتثال للقوانين والتشريعات والقواعد والتعليمات الداخلية في جميع 

 .(28)النشاطات املصرفية

  لتكون  االسالميةللمؤسسة املالية   العليا واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء التزام بمدىالشرعي  االمتثالكفاءة  وتتجلى

 
 
  العليا  اإلدارة من يتطلب الَفعال الشرعي االمتثال  أن   كما يحتذى به، مثاال

 
  تأكيدا

 
 تسودَ   أن  وجوب على مستمرا

في  األطراف ذوي الصلة  جميع على  الشرعي االمتثال مسؤولية  تقع حيث ,الشرعي االمتثالثقافة  املؤسسة

 سمعة على األثر بالغة سلبية  أفعال ردود حدوث  إلى يؤدي قد الشرعي االمتثال عدم  وإن  .  ستثناءااملؤسسة دون 

 ال ُيحمد عقباها. أضرارا بها ويلحق  االسالميةاملؤسسة املالية 

 الشرعي:  االمتثالوظيفة  .2

البنك وسياسته الداخلية لجميع  امتثالعرفها البنك املركزي االردني بأنها: "وظيفة مستقلة هدفها التأكد من 

القوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر وقواعد السلوك واملعايير واملمارسات املصرفية السليمة الصادرة عن 

النصح واالرشاد وتراقب وترفع التقارير الى مجلس االدارة  الجهات الرقابية املحلية والدولية التي تحدد وتقيم وتقدم

 .(29)حول االمتثال في البنك"

                                                           
)28( Basel Committee On Banking Supervision (2005),  Compliance and the compliance function in 

banks, page 7, swissland. 

 عمان االردن. ,(2006 /33تعليمات مراقبة االمتثال رقم ) ,(2006البنك املركزي االردني )(29) 
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 :ويشمل ,الشرعي لالمتثال يالتعريف يمكن استخالص البناء االساس  ومن

 يتبع جهة عليا باإلدارة تضمن عدم التدخل باملهام املنوطة بهذا النشاط. ,االستقاللية .1

 املصرفية واملمارسات واملعايير السلوك وقواعد واالوامر والتعليمات واالنظمة لقوانينل متثال البنكا .2

 .والدولية املحلية الرقابية الجهات عن الصادرة السليمة

 سياسة رفع التقارير .3

وظيفة مستقلة أو تتبع لدائرة أو وحدة تهدف الى بأنه:  ,الشرعي االمتثالتعريف وظيفة وعلى ذلك يمكن 

لجميع املعايير واالرشادرات وقواعد و الداخلية  للسياسات االسالميةاملؤسسة املالية متثال االتأكد من 

إن تبنت معايير –الدولية والجهات الرقابية  االسالمية املالية السلوك املنهي الصادرة عن املؤسسات

 ورفع التقارير . ,والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ,-وإرشادرات شرعية

يمكن بيانها  ,عدةفي أمور  االمتثال الشرعي الداخلي عن نشاط الشرعي لف نشاط التدقيقهذا ويخت

 بالجدول التالي:

 (2جدول رقم )

 الشرعي نشاط االمتثال الداخلي الشرعي نشاط التدقيق البيان

 درجة االستقاللية
يتبع لهيئة  حيث استقاللية أعلى

 الرقابة الشرعية

يمكن أن يتبع  ,استقاللية أقل

أو مدير  ,للرئيس التنفيذي

 الدائرة أو الوحدة.

 النشاط

ر لتقديم والحاضاملاض ي ب يهتم

تأكيد عن مدى التقيد بفتاوى 

هيئة الرقابة الشرعية لجميع 

 النشاطات

 من للتأكد بالحاضر يهتم

 والتشريعات للقوانين االمتثال

 الجهات عن الصادرة واملعايير

 املالية واملؤسسات الرقابية

 .الدولية

 نشاط تشغيلي نشاط تأكيدي طبيعة النشاط

 مخاطر التشغيل الشرعية االئتمان ,التشغيل املخاطر

 النطاق
نطاق أوسع يشمل نشاط االمتثال 

 الشرعي

نطاق محدد بحسب ما تتطلبه 

وال يشمل التدقيق االدارة العليا 

 الشرعي الداخلي
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 والرقابة الشرعية الداخلية  االمتثال الشرعيالفروق بين 

 (3جدول رقم )

 االمتثال الشرعي الفرق 
الرقابة على  /الرقابة الشرعية الداخلية

 العمليات الشرعية

 نطاق العمل
جميع العمليات واالنشطة في املؤسسة املالية 

 االسالمية

االنشطة والعمليات املحددة من مجلس 

 االدارة 

 االدوات

تعليمات وقوانين التركيز على ما صدر من 

 املنهي السلوك وقواعد ومعايير وارشادات

 صادرة عن السلطات الرقابية واالشرافية

 واملؤسسات املالية االسالمية الدولية

قائمة الفحص املستمدة من إجراءات العمل 

 والوصف الوظيفي

 الهدف
باملتطلبات الرقابية  االمتثالاكتشاف عدم 

 واملعايير الشرعية واملالية الخارجية

رصد األخطاء الشرعية وتقديم التوصيات 

 لتجنب تكرارها.

 

 الخارجي  الشرعي التدقيق .3

 أوال: تعريف التدقيق الخارجي

بهدف جهة رقابية مستقلة يتم تحديدها وترخيصها بموجب القانون، تعمل على فحص البيانات املالية وتدقيقها 

 إعطاء رأي منهي وفني محايد، يُ 
ُ
و ت

َ
عَتمد البيانات املالية أ

ُ
نشر ما لم يتم نتخب من قبل الجمعية العمومية، وال ت

 .(30)اعتمادها من قبل املدقق الخارجي

                                                           
 ............................................................. ,ذنيبات  (30)
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 :للتدقيق الخارجييمكن استخالص النقاط الرئيسة  ,تعريف أعالهالومن 

 )املساهمين( تعطيها قدر من االستقاللية.عينة من قبل الجمعية العمومية جهة رقابية ُم  .1

 تهدف الى فحص البيانات املالية وتدقيقها. .2

 تقدم رأي .3
 
 مهني ا

 
 وفني ا

 
 محايد ا

 
 في القوائم املالية. ا

 اعتماد البيانات املالية. .4

: التدقيق الشرعي الخارجي
ً
 ثانيا

صطلح في
ُ
 "باملراجعة" االسالميةجعة للمؤسسات املالية الصادر عن هيئة املحاسبة واملرا (1رقم ) املراجعة معيار أ

ومرة أخرى نجد هذه املعايير رغم متانتها ومرجعيتها  ,التدقيق الشرعي الخارجي به قصدوالتي يُ  1996واملعتمد في عام 

وخاصة فيما يتعلق بمعايير املراجعة والرقابة  التي تنص عليها إال أنه يجب مراجعة بعض املفاهيم ,الدولية

 .يةالشرع

رأي املراجع فيما إذا كانت  من أهداف عملية املراجعة بانها: إبداء الشرعية ويمكن استخالص تعريف املراجعة

 لكل   ,من كل النواحي ذات االهمية النسبية ,القوائم املالية املعدة
 
 االسالميةمن أحكام ومبادئ الشريعة  وفقا

ومعايير وممارسات املحاسبة  االسالميةومعايير املحاسبة التي تصدرها هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

    .(31)االسالميةاملؤسسة املالية  فيهااملحلية والقوانين واالنظمة ذات العالقة املطبقة في الدولة التي تعمل 

أما التدقيق الشرعي الخارجي فقد عرفه مشعل بأنه "تقديم تأكيد معقول من جهة مستقلة خارج املؤسسة املالية 

فيما نفذت من معامالت،  االسالميةبأحكام الشرعية  االمتثالبأن املؤسسة قامت بواجبها تجاه  ,االسالمية

 . (32)املعامالت النمطية املنفذة وليس كميا"ويتحصل التأكيد املعقول من إجراء التدقيق الشرعي على عينة من 

 فهوم املراجعة يمكن استعراض التعريفات التالية:مل أكثروللوصول الى توضيح 

                                                           
 صفحة ,االسالمية المالية للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معايير ,االسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة  (31)

 .سابق مرجع ,4

 , ماليزيا.7صفحة  ,التدقيق الشرعيمقدم للمؤتمر  بحث التدقيق الشرعي الخارجي, ةاستراتيجي ,(2011عبدالباري ) بتصرف, مشعل,(32)
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هي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل  ,تعريف جمعية املحاسبة األمريكية •

موضوعي، التي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين 

 .(33)هذه النتائج واملعايير املقررة وتبليغ األطراف املعنية بنتائج املراجعة

 .(34)و تعديالت جوهرية في القوائم املاليةتقديم تأكيد محدود بعدم وجود أخطاء أ •

 تي:آلالتدقيق واملراجعة با مفهوميتشابه به ييمكن تلخيص ما و 

 جهات رقابية ُمعينة من قبل الجمعية العمومية )املساهمين( تعطيها قدر  •
 
 .من االستقاللية ا

 يهدفان الى فحص البيانات املالية وتدقيقها. •

 املعنية.تقديم النتائج إلى الجهات  •

 :(35) هم االختالفات بين مفهومي التدقيق واملراجعة يمكن تلخيصها بالجدول التاليأأما 

 (4جدول رقم )

 الخارجي التدقيق  املراجعة الفرق 

 مستويات التأكيد
بعدم وجود  محدود تقديم تأكيد

 بالقوائم املالية.  جوهرية خروقات

بأن القوائم املالية ال قول عم تأكيد تقديم

  تتضمن أخطاء جوهرية.

 الهدف من املهمة

جود و الحصول على تأكيد محدود بعدم 

أية تشوهات أو أخطاء جوهرية في 

 القوائم املالية 

 من التأكيدات الحصول على مستوى عال  

ال  االسالميةبأن املؤسسة املالية  )نظيف(

  تعاني من أخطاء جوهرية في قوائمها املالية

يقدم املدقق رأيه فيما إذا كانت القوائم تقديم تقرير من املراجع بعدم وجود الضمانات املقدمة 

                                                           
, عن موقع منتدى شبكة المحاسبين 26 ص سعيد الدين وكمال حجاج احمد تعريب هنكي.أ و توماس. و والتطبيق التنظيم بين المراجعة(33)

 العرب.
)34(http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-financial-statement-
review.html,time 3 AM 19 August 2016 
 )35( http://www.wilkinsmiller.com/images/Brochure.pdf,time2AM,19Aug2016. 

http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-financial-statement-review.html,time
http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-financial-statement-review.html,time
http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-financial-statement-review.html,time
http://www.wilkinsmiller.com/images/Brochure.pdf,time2AM
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 الخارجي التدقيق  املراجعة الفرق 

ظهر بصورة عادلة من جميع  تعديالت جوهرية على البيانات املالية ملستخدمي القوائم املالية
َ
املالية ت

 النواحي الجوهرية

 متطلبات تقديم الخدمة

 من حاجة األطراف األخرى الى درجة

طمأنينة بعدم وجود أخطاء بالبيانات ال

 املالية 

خرى الى رأي املدقق طراف األ حاجة األ 

 املالية القوائمحول 

مستوى تقديم الخدمة 

 والتكلفة
 مستوى خدمة أعلى وتكلفة أعلى مستوى تقديم خدمة أقل وتكلفة أقل

 

 وذلك  ,التدقيق مفهوم ويالحظ بأنه يختلف مفهوم املراجعة عن
 
  وكذلك ,العملية للممارسات طبقا

 
  منفإن كال

 النشاطين يقدم رأي
 
 فني ا

 
 محايد ا

 
 ويقبعان في أعلى الهيكل التنظيمي. ,في القوائم املالية ا

 تي:آلبا بين مفهوم املراجعة الشرعية والتدقيق الشرعيأهم الفروق  استخالصوعلى ذلك فإنه يمكن  

 (5جدول رقم )

 الخارجي الشرعي التدقيق الشرعية املراجعة الفرق 

 مستويات التأكيد

بحسب نطاق محدود  تقديم تأكيد

 :ملا يلي لواحدة املهمة

العقود والعمليات  أن   .أ

 ال تخالف مبرمةواملعامالت 

 .االسالميةأحكام الشريعة 

سياسة توزيع االرباح وتحميل  .ب

الخسائر على حسابات أرباح 

وهذا  من التأكيد معقول تقديم مستوى 

 
 
 :ملا يلي التأكيد ال يكون مطلقا

العقود والعمليات واملعامالت  أن   .أ

وفق أحكام الشريعة  مبرمة

 .االسالمية

سياسة توزيع االرباح وتحميل  .ب

الخسائر على حسابات أرباح 
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 الخارجي الشرعي التدقيق الشرعية املراجعة الفرق 

االستثمار وصندوق مواجهة 

 .مخاطر االستثمار

عدم ضم أية إيرادات آلت  .ج

للبنك بطرق ال تتفق وأحكام 

 االسالميةومبادئ الشريعة 

 وصرفها في أوجه الخير.

 

االستثمار وصندوق مواجهة 

 .مخاطر االستثمار

عدم ضم أية إيرادات آلت   .ج

للبنك بطرق ال تتفق وأحكام 

 االسالميةومبادئ الشريعة 

 وصرفها في أوجه الخير.

 

 ال قيود محدود النطاق

 الهدف من املهمة

جود و الحصول على تأكيد محدود بعدم 

بحسب نطاق مخالفات شرعية أية 

  املهمة.

 من التأكيد معقول الحصول على مستوى 

 .بعدم وجود أية مخالفات شرعية

الضمانات املقدمة 

 ملستخدمي القوائم املالية

أية مخالفات تقديم تقرير بعدم وجود 

 ملهمة املراجعةشرعية 

مدى التقيد بالفتاوى  يقدم املدقق رأيه

الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية 

 .االسالميةوأحكام ومبادئ الشريعة 

 

 ويالحظ من القياس الذي أجراه الباحث اآلتي:

ويمكن االستدالل  ,أن  املقصود باملراجعة الشرعية في مهمة االرتباط هو خدمة التدقيق الشرعي الخارجي •

في معيار  العناصر األساسية في تقرير املراجع بأن يحتوي على فقرة الرأيفي خالل ما ورّد  ,ذلك على

 .(36) (1املراجعة رقم)

                                                           
 صفحة ,االسالمية المالية للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة معايير ,االسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة  (36)

 .سابق مرجع ,12
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وقد يعود ذلك إلى عدم تبني كثير من السلطات  ,محدودية عدد شركات التدقيق الشرعي الخارجي •

الرقابة عتماد كثير من هذه املؤسسات على هيئة او  ,االشرافية والرقابية وجود مثل هذه الشركات

 في تقديم خدمة التدقيق الشرعي الخارجي. لديها الشرعية

عن هيئة املحاسبة واملراجعة  ( الصادرين3ومعيار الضبط رقم ) (1رقم ) املراجعة معيارعدم مراجعة  •

 على التوالي. 1999و 1996عتمادها في عام امنذ تاريخ  االسالميةوالضوابط للمؤسسات املالية 
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 النتائج والتوصيات

: النتائج
ً
 أوال

وهي على النحو التالي: ,الخاصة بعملية التدقيق الشرعي املفاهيمريف اصطالحية لبعض االوصول إلى تع  

خالل  ,هي نظام متكامل يهدف الى التحكم الشرعي وتتأثر بجميع الكيانات الداخلية: الشرعية الرقابة .1

لتحقيق  ,وفحص العقود واالتفاقيات والنشاطات والعمليات وحماية الحقوق وكتابة التقارير االمتثال

 .االسالميةبالطرق التي تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة  االسالميةأهداف املؤسسة املالية 

 بهدف شرعية استشارية وخدمات تأكيدات يقدم وموضوعي، مستقل نشاط :التدقيق الشرعي الداخلي .2

 هيئة عن الصادرة والفتاوى  للضوابط املؤسسة اتباع من التحقق عن طريق للمؤسسة قيمة إضافة

 أسلوب تباعا خالل االسالمية املالية املؤسسة أهداف تحقيق في النشاط هذا يساعد. الشرعية الرقابة

 الشرعية الرقابة ونظام الشرعية املخاطر إدارة عمليات فاعلية وتحسين لتقييم ومنضبط منظم منهجي

 .الشرعية النشاطات هياكل وحوكمة

بما يتوافق مع  والسيطرة عليها املخاطر الشرعية وتقييم : عملية تحديد وقياسإدارة املخاطر الشرعية  .3

 ,أو تخفيضها إلى الحد املقبول  ,واتخاذ االستراتيجيات املالئمة لتالفيها إن أمكن االسالمية,أحكام الشريعة 

 وأنها مسؤولية كافة األفراد في املؤسسة بما فيها هيئة الرقابة الشرعية. ,أو تجنبها

 هو نظام متكامل يهدف الى التحكم الشرعي وتتأثر بجميع الكيانات الداخليةنظام الرقابة الشرعية:  .4

, خالل االمتثال وفحص العقود واالتفاقيات والنشاطات والعمليات وحماية الحقوق وكتابة والخارجية

التقارير, لتحقيق أهداف املؤسسة املالية االسالمية بالطرق التي تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة 

 االسالمية.

التي تنظم تشابك العالقات بين  واملعايير السياسات واإلجراءات: حوكمة هياكل النشاطات الشرعية .5

أصحاب املصالح لتحقيق أهداف املصرف, بما يتوافق مع اإلرشادات الصادرة عن بعض املؤسسات 

  املالية االسالمية املختصة.

 اليومية التشغيلية العمليات يفحص قسم أو وحدة يتبع أو مستقل نشاط: الرقابة الشرعية الداخلية .6

 .الشرعية الرقابة هيئة وفتاوى  ومقررات االسالمية الشريعة ومبادئ أحكام وفق تمت بأنها

 االسالمي البنك متثالا من التأكد الى تهدف وحدة أو لدائرة تتبع أو مستقلة وظيفة :الشرعي االمتثال .7

 االسالمية املؤسسات عن الصادرة املنهي السلوك وقواعد واالرشادرات املعايير لجميع الداخلية وسياسته

 الرقابة هيئة عن الصادرة والفتاوى  ,-شرعية وإرشادرات معايير تبنت إن– الرقابية والجهات الدولية

 .التقارير ورفع ,الشرعية
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ولعل أهم هذه الفروق يكمن في نطاق  ,اختالف مفهوم املراجعة الشرعية عن التدقيق الشرعي الخارجي .8

 املهمة

 ,االدارة العليانطاق املراجعة الشرعية يحدد من قبل مجلس االدارة أو  .أ

 نطاق واسع تكفله املعايير.  الخارجينطاق التدقيق الشرعي  .ب

: التوصيات
ً
 ثانيا

إعادة النظر في ب تقوم االسالميةهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  إليهادعوة املشاركين لتبني وثيقة تدعو 

 التدقيق الشرعي ,: نظام الرقابة الشرعيةتشمل بعض املفاهيم وتبني معايير جديدة خاصة بالرقابة الشرعية

 التدقيق الشرعي الخارجي. ,املراجعة الشرعية ,الشرعي االمتثال ,الرقابة الشرعية الداخلية ,لداخليا

  

ْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أَْنعَْمَت َعَليَّ َوَعلَى َوالِّدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالِّحاً " ِّ أَْوزِّ ينَ َرب  الِّحِّ َك الصَّ بَادِّ ْلنِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ " تَْرَضاُه َوأَْدخِّ

  (19آية  –)سورة النمل 
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