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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني و�أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم على املبعوث رحمة للعاملني ،وعلى �آله و�أ�صحابه
�أجمعني ،وبعد:
ف�إن املهتم واملتابع واملمار�س للعمل امل�صريف الإ�سالمي ،ي�ستطيع �أن يدرك بب�ساطة الدور الكبري الذي
ي�ضطلع به التدقيق ال�شرعي الداخلي يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،كوجه تطبيقي للرقابة ال�شرعية
التي تعد حجر الأ�سا�س يف مراقبة الإلتزام ال�شرعي يف تلك امل�ؤ�س�سات ،و�شهد التدقيق ال�شرعي تطورا
كبريا يف جوانب عديدة� ،سواء مبا يتعلق يف �آليات العمل واملهام املوكل له� ،أوبال�شكل الإداري واملوقع
التنظيمي يف الهيكل الإداري للم�ؤ�س�سة.
ونظرا للدور الكبري الذي يلعبه التدقيق ال�شرعي و�سعيا لتطويره وتنظيمه ،فقد اهتمت �أيويف يف معايري
ال�ضبط بالتدقيق ال�شرعي الداخلي يف معيار ال�ضبط رقم ) (3بعنوان “الرقابة ال�شرعية الداخلية”،1
بهدف و�ضع قواعد و�إر�شادات حول التدقيق ال�شرعي الداخلي ،ومن ذلك و�ضع ت�صور لتنظيم ال�شكل
الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي ،و�إن مل يح�سم املعيار ال�شكل الإداري والتنظيمي للتدقيق ال�شرعي
الداخلي �أو ما �سماه املعيار الرقابة ال�شرعية الداخلية ،لكنه اقرتح ثالث مناذج ،ملراعاة حجم امل�ؤ�س�سة
بني �صغريه ومتو�سطة وكبرية.
ويعد مو�ضوع ال�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي من املو�ضوعات املهمة وال�شائكة ،التي حتتاج
ملزيد من التمحي�ص والدرا�سة والبحث ،حتى ن�صل لت�صور للنموذج الأمثل لل�شكل الإداري للتدقيق
ال�شرعي الداخلي.

 .1معيار الضبط رقم ) (3بعنوان « الرقابة الرشعية الداخلية» ،معايري املحاسبة واملراجعة والحوكمة واألخالقيات التي تم اعتامدها يف ديسمرب 2015م ،هيئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،ص  ،1071ومتت تسميته معيار الرقابة الرشعية الداخلية مع أنه يتحدث عن التدقيق الرشعي الداخيل،
ولعل هذا مام سيتم تعديله يف النسخة املعدلة التي ستصدر عن ايويف قريبا.
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وتربز �أهمية هذه الورقة بالإجابة على حماور املو�ضوع التي و�ضعتها اللجنة التح�ضرية للم�ؤمتر م�شكورة،
وهي كالتايل:
 .1ما هي النماذج لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة التي ن�ص
عليها معيار ال�ضبط لأيويف )�إدارة م�ستقلة -ق�سم يف �إدارة التدقيق الداخلي -مهمة يف �إدارة التدقيق
الداخلي(.
 .2ما هي الإيجابيات وال�سلبيات لكل منوذج من النماذج الثالث.
 .3ما هو �أثر وجود نظام رقابة �شرعي داخلي يف حتديد النموذج الأمثل لل�شكل الإداري للتدقيق
ال�شرعي الداخلي.
 .4ما هي عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي بالأجهزة الرقابية يف امل�ؤ�س�سة )هيئة الرقابة ال�شرعية-
�إدارة التدقيق الداخلي� -إدارة الإلتزام -مكتب التدقيق اخلارجي( و�أثره يف اختيار النموذج الأمثل
لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي.
 .5ما هو الهيكل الإداري الداخلي داخل �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي وكيفية توزيع املهام وامل�س�ؤوليات.
املحور الأول :النماذج لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة التي
ن�ص عليها معيار ال�ضبط لأيويف (�إدارة م�ستقلة -ق�سم يف �إدارة التدقيق الداخلي -مهمة يف �إدارة التدقيق
الداخلي).
مر التدقيق ال�شرعي بعدة مراحل من ناحية ال�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي يف الهيكل
التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،وكان هذا التطور مرتبطا بتطور ال�شكل الإداري لهيئة الرقابة ال�شرعية ،نظرا
الرتباط التدقيق ال�شرعي بهيئة الرقابة ال�شرعية الحتادهما بالهدف ،وان اختلفت الآليات يف املمار�سة.
فجاء معيار �ضبط �أيويف ليعطي مزيدا من ال�ضبط والتحديد لل�شكل الإداري الأمثل للتدقيق ال�شرعي
الداخلي ،حيث ن�ص معيار �ضبط رقم ) (3بعنوان “الرقابة ال�شرعية الداخلية “ على ت�صور مقرتح
لعدة مناذج لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،وبالرجوع لن�ص
املعيار يت�ضح لنا عدم ح�سم املعيار ال�شكل الإداري والتنظيمي للتدقيق ال�شرعي الداخلي �أو ما �سماه
املعيار الرقابة ال�شرعية الداخلية ،ويبدو �أن هذا املعيار �سار على منهجية و�ضع املعايري التي ت�سمح
باعتماد �أكرث من �أ�سلوب �أو طريقة يف الأداء وهو امر معهود حتى يف املعايري املحا�سبية  ،وهو ما يعطي
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لتطبيق املعيار مرونة �أكرب وقبوال وا�سعا ،حيث ن�ص على « :يجب �أن تتم الرقابة ال�شرعية الداخلية من
خالل ق�سم م�ستقل� /إدارة م�ستقلة �أو جزء من �إدارة الرقابة الداخلية ح�سب حجم امل�ؤ�س�سة» ،وهذا ما
�سنعر�ضه يف هذا املحور كالتايل:
النموذج الأول� :إدارة م�ستقلة منف�صلة عن املراجعة الداخلية ،وتكون تبعيتها الفنية �إىل الهيئة ال�شرعية،
وتكون على نف�س امل�ستوى التنظيمي لإدارة املراجعة الداخلية.
هذا النموذج يقوم على فكرة اعتبار التدقيق ال�شرعي الداخلي وظيفة تتمتع باال�ستقاللية الكافية يف
الهيكل التنظيمي ،بحيث يتيح لها هذا املوقع مكانة كافية لل�سماح لها ب�إجناز مهامها با�ستقاللية عن
ت�أثري �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وهو الو�ضع الأعلى تنظيميا من ناحية ال�شكل الإداري للنماذج الثالث املقرتحة،
وهو ينا�سب غالبا امل�ؤ�س�سات ذات احلجم الكبري ،التي متتاز بقدرة على ان�شاء ادارة م�ستقلة للتدقيق
ال�شرعي الداخلي ،كما متتاز بكرب حجم ن�شاطاتها التي حتتاج للتدقيق.
و�إذا نظرنا �إىل �أهم الإيجابيات التي ممكن �أن جندها يف هذا النموذج ،جندها تتمثل مبا يلي:
 .1وجود �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي يف �إدارة م�ستقلة ،يعطيها مكانة �أكرب ،ويعزز مكانتها يف نظر
العاملني واملتعاملني.
� .2إن ا�ستقاللية �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي يعطي امل�ؤ�س�سة م�صداقية �أكرث ،ويح�سن �سمعتها من
جهة اهتمامها بتطبيق �شعارتها من جهة االلتزام بالأحكام ال�شرعية.
� .3إن نطاق عمل التدقيق ال�شرعي خمتلف عن نطاق عمل املراجع الداخلي ،و�إن ا�شرتكوا وتقاطعوا يف
حمل التدقيق ،فهو ترابط ظاهري لأن كال منهم ينظر �إىل حمل التدقيق نظرة خمتلفة متاما.
 .4هذا ال�شكل يعطي ا�ستقاللية للتدقيق ال�شرعي عن الإدارة التنفيذية.
�أما بالن�سبة ل�سلبيات هذا النموذج ف�أظن �أنها تتمثل مبا يلي:
 .1انف�صال عمل املدقق ال�شرعي عن املراجع الداخلي ي�ضعف عمل املدقق ال�شرعي ،ويقلل فر�صته يف
�إجناز عمله ب�صورة �أ�شمل و�أف�ضل ،ملا تتمتع فيه �إدارة التدقيق الداخلي من قدرة على االطالع ب�شكل
�أكرب و�أ�شمل من التدقيق ال�شرعي ،مليزات �إدارية وفنية ال تتوفر عند املدقق ال�شرعي.2
 .2هذا مبني عىل فرضية ضعف املدقق الرشعي يف مهارته الالزمة ملبارشة أعامل التدقيق ،وهو أمر واقعي بالنظر اىل كون معظم العاملني يف إدارات التدقيق
الرشعي من حملة الشهادات الرشعية.
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� .2أن هذا النموذج ال ينا�سب امل�ؤ�س�سات �صغرية احلجم ،كونها ال ت�ستطيع �أن جتعل للتدقيق ال�شرعي �إدارة
م�ستقله� ،سواء من جهة التكاليف �أو من جهة حجم العمل حمل التدقيق.
� .3إن وجود جهازين رقابيني يف نف�س امل�ؤ�س�سة ،ي�ؤدي �إىل تداخل يف حمل الرقابة وازدواجية ،ف�ضال عن زيادة
التكاليف.
� .4إن وجود جهازين رقابيني يف نف�س امل�ؤ�س�سة ،يزيد الأعباء على موظفي اجلهاز التنفيذي ،لتعدد الزيارات
الرقابية جلهازين خمتلفني ،على نف�س الن�شاطات واملجاالت حمل التدقيق.
� .5إن الف�صل بني عمل املراجع الداخلي واملدقق ال�شرعي يجعل عمل املدقق ال�شرعي مقت�صرا على االن�شغال يف
الك�شف عن الأخطاء ال�شرعية ،دون االلتفات للمخاطر املالية الأخرى التي تنجم عن عدم االلتزام بال�ضوابط
ال�شرعية ،وبنف�س الوقت ال ينتبه املراجع الداخلي لهذه الأخطار لعدم االخت�صا�ص.3
وبناء على هذا الت�صور يكون ال�شكل الإداري كما يف ال�شكل رقم )(1
اجلمعية العمومية

جمل�س الإدارة

هيئة الرقابة ال�شرعية

جلنة املراجعة

التدقيق ال�شرعي
اخلارجي

�إدارة التدقيق الداخلي

�إدارة التدقيق ال�شرعي
ال�شكل رقم )(1

 . 3عي�سى ،مو�سى �آدم ،التدقيق ال�شرعي و�إدارة املخاطر ،امل�ؤمتر الرابع للتدقيق ال�شرعي� ،شركة �شورى ،البحرين� ،2013 ،ص.29
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بناء على تقييم هذا النموذج من جهة ال�سلبيات وااليجابيات ،يالحظ �أن �أهم ال�سلبيات التي يتوجب جتاوزها،
تكمن بف�صلها عن دائرة التدقيق الداخلي ،وبناء على ذلك حتى نحقق ال�شكل الإداري الأمثل ال بد من الأخذ
بعني االعتبار وجود عالقة تن�سيق وت�شاور -على الأقل -بني التدقيق ال�شرعي و�إدارة التدقيق الداخلي.
النموذج الثاين :ق�سم يف �إدارة التدقيق الداخلي:
يف هذا النموذج تكون تبعية التدقيق ال�شرعي الداخلي لإدارة التدقيق الداخلي ،واحلاجة تدعو �إىل ذلك �أحيانا
خا�صة يف امل�ؤ�س�سات املتو�سطة احلجم ،والرتباط جمال �أعمال التدقيق بني التدقيق الداخلي والتدقيق ال�شرعي
الداخلي ،وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل نواح ايجابية عديدة منها:4
 .1تخفيف الأعباء والتكاليف املالية والإجرائية على امل�ؤ�س�سة ،التي قد ترتتب على ف�صل �إدارة التدقيق ال�شرعي
الداخلي ب�إدارة م�ستقلة.
 .2جتاوز التداخل واالزدواجية ،التي تنجم عن عدم الدمج بني الأجهزة الرقابية التي يف امل�ؤ�س�سة حتت �إدارة
واحدة.
 .3وجود املدقق ال�شرعي داخل جهاز التدقيق الداخلي ي�ؤدي �إىل �إجناز عمله ب�صورة �أف�ضل و�أ�شمل ،ويزيد من
خربة املدقق ال�شرعي الفنية.
وعند �إمعان النظر يف هذا النموذج جند �أنه ينطوي على ال�سلبيات التالية:
� .1إن وجود التدقيق ال�شرعي الداخلي حتت �إدارة التدقيق الداخلي ي�ضعف ا�ستقالليتها ،وي�ؤدي اىل تدخل من
�إدارة التدقيق الداخلي يف عملها.
 .2عدم وجود القدرة الكافية عند مدير التدقيق الداخلي على متابعة �أعمال التدقيق ال�شرعي ،وعدم تفهم بع�ض
الق�ضايا الإجرائية يف هذا العمل ب�سبب عدم االخت�صا�ص.

 .4بت�صرف :م�صطفى �إبراهيم ،نحو منهج متكامل للرقابة على امل�صارف الإ�سالمية ،ر�سالة دكتوراة غري مطبوعة ،اجلامعة الأمريكية،
القاهرة� ،2012 ،ص.176
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وبناء على هذا الت�صور يكون ال�شكل الإداري كما يف ال�شكل رقم )(2
اجلمعية العمومية

هيئة الرقابة ال�شرعية

جمل�س الإدارة

جلنة املراجعة

�إدارة التدقيق الداخلي
ق�سم التدقيق الداخلي

ق�سم التدقيق ال�شرعي

ال�شكل رقم )(2
بناء على ما �سبق من تقييم لهذا النموذج ،فالأف�ضل �أال يكون التدقيق ال�شرعي الداخلي حتت �إدارة التدقيق
الداخلي ب�سبب الإ�شكاليات الكثرية التي ذكرناها ب�سبب هذه التبعية ،وهذا ال مينع بحال من الأحوال من االرتباط
ولو كان ارتباطا فنيا وت�شاوريا� ،إ�ضافة اىل التعاون والتن�سيق بني اجلهتني يف بع�ض املهام امل�شرتكة ،ب�سبب
التداخل الظاهري بني اجلهازين.
النموذج الثالث :مهمة يف �إدارة التدقيق الداخلي:
النماذج ال�سابقة قد ال جتد �صداها يف كثري من امل�ؤ�س�سات ،لعدة �أ�سباب :مثل عدم وجود بيئة ت�شريعية وقانونية
منا�سبة ال�ستحداث ق�سم �أو �إدارة تدقيق �شرعي� ،أو ب�سبب �صغر حجم امل�ؤ�س�سة ،وعدم وجود قدرة كافية عندها
لتحمل تكاليف مادية �أو فنية ال�ستحداث هذه الوظيفة ،فجاء هذا النموذج املقرتح يف معيار ال�ضبط ،انطالقا من
نظرة الأيويف ال�شمولية ،التي تراعي اختالف البيئات الت�شريعية والفنية للم�ؤ�س�سات املالية.
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فجاء هذا النموذج لتلبية املرونة املطلوبة يف هذه ال�صناعة وا�سعة االنت�شار ،وتوكل مهمة املراقبة والتدقيق
ال�شرعي لأعمال البنك و�أق�سام الإدارة العامة جلهاز التفتي�ش والتدقيق الداخلي وال�شرعي ،التابع للجنة التدقيق
املنبثقة عن جمل�س الإدارة ،ويتميز هذا النموذج بااليجابيات التالية:
� .1أن هذا النموذج يلبي حاجة بع�ض امل�ؤ�س�سات التي ال ت�ستطيع ا�ستحداث ادارة �أو ق�سم للتدقيق ال�شرعي �إما
ل�صغر حجمها �أو عدم وجود غطاء ت�شريعي.
 .2قيام املراجع الداخلي مبهمة التدقيق ال�شرعي يرفع كفاءته من الناحية ال�شرعية ،ب�سبب حاجته لفهم املعايري
ال�شرعية حمل التطبيق.
 .3قيام املراجع الداخلي مبهمة التدقيق ال�شرعي يتمتع بكفاءة فنية عالية ،يزيد من جودة عملية التدقيق
ال�شرعي من الناحية الفنية.
 .4قيام التدقيق الداخلي بهذه املهمة يجعل عملية التدقيق �أ�شمل و�أف�ضل ،لأنها تغطي جميع النواحي الفنية
وال�شرعية ،مما يعطينا قدرة �أكرب على احلكم على كفاءة التنفيذ للعمليات امل�صرفية من جهة فنية و�شرعية.
�إن وجود هذه الإيجابيات يف هذا النموذج ال يعني بحال عدم وجود �سلبيات فيه ،فبالإ�ضافة لل�سلببيات التي
ذكرناها عن النموذج ال�سابق ،املتعلقة بتبعية التدقيق ال�شرعي لإدارة التدقيق الداخلي ،ميكن �أن ن�ضيف ما يلي:
� .1إن تقزمي التدقيق ال�شرعي �إىل مهمة يف التدقيق الداخلي ،ي�ضعف دوره و�أهميته بالن�سبة للم�ؤ�س�سة ،ويعطي
انطباعا �سلبيا �سواء يف نفو�س العاملني �أو املتعاملني.
 .2قيام التدقيق الداخلي مبهمة التدقيق ال�شرعي ينطوي على �أخطار �شرعية كبرية ،ب�سبب عدم االخت�صا�ص
الذي قد ي�ؤدي �إىل عدم االنتباه لكثري من املخالفات ال�شرعية ل�ضعف اخلربة �أو قلة العلم.
 .3تركيز التدقيق الداخلي على القيام مبهمته الأ�سا�سية يف التدقيق ،ي�ؤدي �إىل اخالله يف مهمة التدقيق ال�شرعي،
الختالف منظور التدقيق الداخلي عن التدقيق ال�شرعي متاما حتى لو كان امل�ستند نف�سه.
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أفضل املمارسات يف الشكل اإلداري للتدقيق الشرعي الداخلي

وبناء على هذا الت�صور يكون ال�شكل الإداري كما يف ال�شكل رقم )(3
اجلمعية العمومية

هيئة الرقابة ال�شرعية

جمل�س الإدارة

جلنة املراجعة

�إدارة التدقيق الداخلي
وال�شرعي
م�س�ؤول التفتي�ش
ال�شرعي
ال�شكل رقم )(2
وبناء على االنتقادات الكثرية التي وجهت لهذا النموذج فال ين�صح بالعمل به �إال يف امل�ؤ�س�سات �صغرية احلجم،
مع الأخذ بعني االعتبار احلاجة للت�أهيل الكايف من الناحية الفنية وال�شرعية ملن يقوم بهذه املهمة ،وال ي�صلح ب�أن
يو�ضع يف الإطار املقرتح للنموذج الأمثل لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي.
املحور الثاين� :أثر وجود نظام رقابة �شرعي داخلي يف حتديد النموذج الأمثل لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي
الداخلي
يعد التدقيق ال�شرعي جزءا �أ�سا�سيا من نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية يف امل�ؤ�س�سة ،حيث �إن نظام الرقابة
ال�شرعية يقوم على العنا�صر التالية.5
 .5م�شعل ،عبد الباري ،ا�سرتاتيجية التدقيق ال�شرعي اخلارجي :املفاهيم و�آلية العمل ،م�ؤمتر التدقيق ال�شرعي 10 ،مايو ،ماليزيا� ،ص. 3
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العن�صر الأول :عاملون �أكفاء مهنيا و�شرعيا.
العن�صر الثاين :مرجعية �شرعية تتمتع بالكفاية والكفاءة ،وتتمثل يف جميع ال�سيا�سات والإجراءات التف�صيلية لكل
منتجات امل�ؤ�س�سة.
العن�صر الثالث :الف�صل بني الوظائف املتعار�ضة ،ومن ذلك عدم اجلمع بني وظيفة التدقيق ال�شرعي �أو الإفتاء
و�أي وظيفة تنفيذية داخل امل�ؤ�س�سة.
العن�صر الرابع :فريق للتدقيق ال�شرعي الداخلي م�ستقل �إداريا عن العمل التنفيذي داخل امل�ؤ�س�سة .
فوجود نظام للرقابة ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سة يعزز مكانة التدقيق ال�شرعي يف ال�شكل الإداري� ،إال �أن ثمة اختالف
حول مكان التدقيق ال�شرعي الداخلي ،داخل الإطار التنظيمي لهذا النظام ،ف�أحيانا يكون التدقيق ال�شرعي يف
�أعلى هذا النظام ،حيث تكون �إدارة م�ستقلة تابعة للجنة املراجعة املنبثقة من جمل�س الإدارة ،وبع�ض الأنظمة
الرقابية تنظر لها �أنها �أحد �أ�ساليب الإ�شراف واملتابعة للأداء ،وهو �أحد التف�صيالت الداخلية للرقابة ال�شرعية
الداخلية ،ويف هذه احلالة يكون و�ضعها التنظيمي غالبا يف الإدارة املتو�سطة ،والو�ضع الأف�ضل �أن تكون يف قمة
التنظيم الإداري لت�ضمن ا�ستقالليتها.6
وكلما كانت البيئة الرقابية يف امل�ؤ�س�سة مكتملة وقوية  ،مبعنى �أن وجود نظام للرقابة ال�شرعية يتمتع بفاعلية
وكفاءة عالية ،كلما قلت خماطر اعتماد النموذج الأمثل ،حيث �إن قوة النظام الرقابي ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سة ي�شكل
�ضمانا �أوليا للكفاءة ال�شرعية ،ويحد من وقوع املخالفات ال�شرعية ،فوجود جمموعة م�ستندية من �أدلة �إجراءات
عمل و�سيا�سات و�أدلة حما�سبية ودورات م�ستندية روعيت فيها ال�ضوابط ال�شرعية املعتمدة من هيئة الرقابة
ال�شرعية ي�سهل �أعمال التدقيق ال�شرعي الداخلي ،مبا ميكن معه اعتماد منوذج لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي
الداخلي �أقل كلفة على امل�ؤ�س�سة.

 .6بت�صرف :عمر ،حممد عبد احلليم ،الرقابة ال�شرعية الداخلية يف امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ،امل�ؤمتر الثاين للهيئات ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،البحرين2002 ،م� ،ص.22
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املحور الثالث :عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي بالأجهزة الرقابية يف امل�ؤ�س�سة (هيئة الرقابة ال�شرعية � -إدارة
التدقيق الداخلي � -إدارة الإلتزام  -مكتب التدقيق اخلارجي) و�أثره يف اختيار النموذج الأمثل لل�شكل الإداري
للتدقيق ال�شرعي الداخلي.
�أوال :عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي بهيئة الرقابة ال�شرعية
بالن�سبة لعالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي بالهيئة ال�شرعية فتختلف بح�سب ال�شكل الإداري املعتمد بامل�صرف،
وي�شار هنا اىل اختالف التطبيقات يف امل�صارف الإ�سالمية بح�سب الهياكل الفنية لها  ،التي حتدد التبعية
الإدارية للتدقيق ال�شرعي الداخلي .ف�إذا كان وفقا لهيكل امل�ؤ�س�سة تابعا لهيئة الرقابة ال�شرعية ف�إن الو�ضع يختلف
عما لو كان تابعا للمدير العام �أو للجنة التدقيق مثال كما هو يف بع�ض التطبيقات.
فيمكن �أن ترتبط ارتباطا اداريا وفنيا مبا�شرا ،حيث يتم تعيني وعزل وحتديد مكاف�آت جهاز التدقيق ال�شرعي
من قبل الهيئة� ،أو ميكن �أن يكون هذا االرتباط فنيا فقط يف بع�ض الأ�شكال الإدارية ،وميكن �أن نح�صر املحددات
العامة لهذه العالقة مبا يلي:
� .1ضرورة �أخذ موافقة الهيئة ال�شرعية والت�شاور معها بخ�صو�ص تعيني مدير وموظفي �إدارة التدقيق ال�شرعي
الداخلي ،حتى يتم الت�أكد من �أهليتهم للقيام باملهام املوكلة �إليهم.
 .2يجب على املدقق ال�شرعي الداخلي الت�أكد من تن�سيق �أعمال التدقيق ال�شرعي الداخلي مع هيئة الرقابة
ال�شرعية ،ل�ضمان تغطية جميع اجلوانب حمل التدقيق ،وجتنب تكرار اجلهود يف حتقيق نف�س الهدف.
 .3يجب �أن يحيل املدقق ال�شرعي �إىل هيئة الرقابة ال�شرعية ،يف كل املالحظات ال�شرعية التي حتتاج �إىل ا�صدار
حكم جديد.
 .4على التدقيق ال�شرعي الداخلي رفع تقارير التدقيق ال�شرعي �إىل الهيئة ال�شرعية ،بعد �أن تتم مناق�شة
املالحظات والتو�صيات مع امل�ستويات الإدارية املنا�سبة.
وبناء عليه ،ففي مثل هذه التطبيقات ال ميكن الف�صل ب�شكل كامل بني التدقيق ال�شرعي الداخلي وهيئة الرقابة
ال�شرعية ،التفاقهما بالهدف والغاية وان اختلفت �آليات املمار�سة ،وكما �أ�شار معيار ال�ضبط �أيويف رقم ) (3فقرة 7
)يكون للمدققني ال�شرعيني الداخليني ات�صال مبا�شر ومنتظم مع كل امل�ستويات الإدارية ،ومع كل من هيئة الرقابة
ال�شرعية ،ومدققي احل�سابات ،ملا يف ذلك من تعزيز مكانة املدققني ال�شرعيني الداخليني يف الهيكل التنظيمي
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للم�ؤ�س�سة( .ويف نف�س املعيار فقرة ) 24يجب على رئي�س التدقيق ال�شرعي الداخلي من تن�سيق جهود التدقيق
ال�شرعي الداخلي وهيئة الرقابة ال�شرعية بال�صورة املنا�سبة ل�ضمان توافر تغطية كافية للتدقيق ال�شرعي الداخلي
وجتنب ازدواجية اجلهود �إىل احلد الأدنى( ،فال بد من الأخذ بعني االعتبار �ضرورة وجود رابط تن�سيقي وت�شاوري
وفني بني الهيئة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي الداخلي ،يف ال�شكل الإداري الأمثل.
ثانيا :عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي مع �إدارة التدقيق الداخلي:
عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي مع التدقيق الداخلي عالقة فنية ،ال�شرتاكهم يف جماالت حمل املراجعة ،فيوجد
تداخل ظاهري بني الإدارتني يف العمل ،فيحتاجون للتعاون فيما بينهم ملناق�شة نتائج املراجعة لكل منهم ،وعقد
االجتماعات امل�شرتكة وتبادل الربامج و�أوراق العمل والتفاهم حول ا�ستخدام �أ�ساليب وو�سائل معينة للمراجعة.
وعليه يجب �أن تكون العالقة بني الإدارتني عالقة تعاون ،ومن ذلك �أن ت�ضع �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي
معايري معينة وا�ضحة لت�سري عليها �إدارة التدقيق الداخلي ،وت�ستبعد العقود واملعامالت املخالفة لهذه املعايري،
وحتيلها للتدقيق ال�شرعي الداخلي لت�أخذ �إجراءتها ،وذلك ي�سهل على �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي املهمة،7
فالعالقة بينهما عالقة تكامل ،ال تناف�س وتنافر ،وتربز هذه العالقات من خالل تبادل املعلومات ،وتنفيذ املهام
امل�شرتكة ،واال�ستعانة ببع�ض االفراد ،وفكرة تبادل التقارير الأولية واالت�صاالت املبا�شرة بني املدققني يف الإدارتني
مبا يخدم �أهدافهما ،كما ميكن لإدارة التدقيق ال�شرعي احل�صول على خلفيات �أكرب ب�ش�أن بع�ض الن�شاطات
التي برزت فيها مالحظات ،وينبغي �أن ي�ؤخذ هذا بعني االعتبار عند و�ضع النموذج الأمثل لل�شكل الإداري لإدارة
التدقيق ال�شرعي الداخلي.
ثالثا :عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي مع �إدارة االلتزام:
تعد �إدارة االلتزام بالبنك وظيفة م�ستقلة حتدد وتقيم وتراقب وتعد التقارير حول خماطر عدم االلتزام بالبنك،
واملتعلقة بتعر�ضه لعقوبات نظامية �أو �إدارية �أو خ�سائر مالية �أو مبا ي�ؤدي للإ�ضرار ب�سمعة البنك ،لإخفاقه يف
االلتزام بالأنظمة وال�ضوابط الرقابية.
 .7جا�سر ،مطلق ،التدقيق ال�شرعي الداخلي يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر التدقيق ال�شرعي� ،شركة �شورى،
2009م� ،ص.12
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ومن املعلوم �أن �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي جزء من منظومة الرقابة ال�شرعية املعنية بجانب االلتزام ال�شرعي،
وهو جزء من االلتزام املطلوب ،ملا له من دور كبري يف درء خماطر عدم االلتزام ال�شرعي� ،سواء كانت خماطر تتعلق
باخل�سائر املالية ،التي تنجم عن عدم االلتزام ال�شرعي يف املعامالت ،الذي ي�ؤدي �إىل جتنيب �أرباح العمليات التي
متت بطريقة تخالف ال�ضوابط ال�شرعية ،مما يعر�ضه خل�سارة مادية� ،أو الأخطار التي تتعلق ب�سمعة امل�صرف من
جراء عدم التزامه بال�ضوابط ال�شرعية ،وهذا كله حمط نظر �إدارة االلتزام.
وهناك من �ضمن �أعمال �إدارة االلتزام توثيق العالقات مع اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية ،التي من �ضمنها
�إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي ،و�أي�ضا هناك بع�ض املتطلبات حتكم هذه العالقة بني �إدارة االلتزام و�إدارة
التدقيق ال�شرعي الداخلي:
� .1إن من �ضمن �أعمال ادارة االلتزام املراقبة امل�ستمرة لاللتزام واختباره عن طريق عينات كافية ورفع تقارير
ب�ش�أن اجلودة واملالءمة ،وهذا يتطلب تن�سيق مع �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي فيما يتعلق بااللتزام ال�شرعي.
 .2تعمل ادارة االلتزام على الت�أكد من و�صول جميع التعليمات والت�شريعات ال�صادرة من اجلهات التنظيمية
والرقابية �إىل كافة موظفي امل�ؤ�س�سة وفهمهم لها وم�ساعدتهم على تطبيقها بال�شكل ال�صحيح ،وهذا ي�شمل
�إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي من جانب تعليمات اجلهات الرقابية والتنظيمية املتعلقة بها ،ومن جانب �آخر
ت�سهل عمل �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي ،بتو�صيل تعليمات الرقابة ال�شرعية ملوظفي امل�ؤ�س�سة وتفهيمهم
لها.
فالعالقة بني التدقيق ال�شرعي الداخلي و�إدارة االلتزام هي عالقة رقابية تهدف لتطويرها وحت�سني فاعليتها،
فعليه يو�صى ب�أن يكون هناك ارتباط متابعة وا�شراف وت�شاور يف ال�شكل الإداري الأمثل.
رابعا :عالقة التدقيق الداخلي مكتب التدقيق اخلارجي:8
تعد مكاتب التدقيق اخلارجي من �أدوات الرقابة اخلارجية ،ين�صب عمله على تدقيق بيانات املركز املايل ونتائج
الأعمال لإ�صدار ر�أي مهني ،وهي وظيفة م�ستقلة عن �إدارة امل�ؤ�س�سة ،فبينما يهدف التدقيق ال�شرعي الداخلي
�إىل م�ساعدة الإدارة يف القيام مب�س�ؤولياتها جتاه �ضمان االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�إن املدقق اخلارجي
يهدف �إىل تكوين ر�أي م�ستقل ب�ش�أن التزام امل�ؤ�س�سة بالتطبيق وعدم وجود �أخطاء ح�سابية ،وتقدمي تقرير بذلك
 .8ينظر :تقي ،يو�سف ،العالقة بني الهيئات ال�شرعية واملراجعني اخلارجيني ،امل�ؤمتر الأول للهيئات ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
.2001
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للجمعية العمومية للم�ساهمني ،ويف حال وجود �أخطاء حما�سبية �أو �أخطاء �شرعية ينعك�س ذلك �سلبا على
الطرفني ،لأنهما ي�شرتكان يف هدف املحافظة على �أموال امل�ساهمني ،والأخطاء ال�شرعية كما الأخطاء املحا�سبية
ت�ؤدي �إىل �ضياع �أموال امل�ساهمني.
فيمكن ملكتب التدقيق اخلارجي اال�ستفادة من تقارير التدقيق ال�شرعي الداخلي ،وميكن للتدقيق ال�شرعي الداخلي
�أن ي�ستفيد من خربة مكتب التدقيق اخلارجي من ناحية املعلومات التي تتعلق بعمله ،وي�ستفيد منه يف تطوير
التدقيق ال�شرعي الداخلي.
فالعالقة بني اجلهازين يجب �أن تكون متوا�صلة ،كما �أ�شار معيار ال�ضبط �أيويف رقم ( )3فقرة  ( 7يكون للمدققني
ال�شرعيني الداخليني ات�صال مبا�شر ومنتظم مع كل امل�ستويات الإدارية ،ومع كل من هيئة الرقابة ال�شرعية،
ومدققي احل�سابات ،ملا يف ذلك من تعزيز مكانة املدققني ال�شرعيني الداخليني يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة)،
فتحدد العالقة يف ال�شكل الإداري الأمثل ب�أن تكون العالقة بني التدقيق ال�شرعي الداخلي مع التدقيق اخلارجي
عالقة تن�سيق وت�شاور.
املحور الرابع :الهيكل الإداري الداخلي داخل �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي وكيفية توزيع املهام وامل�س�ؤوليات.
حتى ن�ضمن قيام �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي بالقيام باملهام املوكله لها بال�شكل الأمثل ،كان ال بد االهتمام
بالهيكلة الإدارية الداخلية داخل �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي وتوزيع املهام وامل�س�ؤوليات بينها ،وهذه الهيكلة
كانت نتيجة طبيعية للتطور الكبري الذي �شهده التدقيق ال�شرعي� ،سواء على م�ستوى امل�س�ؤوليات واملهام �أو ال�شكل
الإداري.
وميكن �أن نق�سم الهيكلة الداخلية – وهو معتمد يف بع�ض امل�ؤ�س�سات -كما يلي:
� .1إدارة التدقيق ال�شرعي:
من يقوم مبهمة مدير التدقيق ال�شرعي يجب �أن يكون م�ؤهال ت�أهيال مليا وعمليا ومهنيا ،لأن دوره يتطلب القيام
مبهمة التوجيه اليومي للجهاز التنفيذي للإلتزام بالأحكام ال�شرعية ،والقرارات ال�صادرة من الهيئة ال�شرعية،
ويقوم باملهمات وامل�س�ؤوليات التالية:
� .1إعداد دليل التدقيق ال�شرعي الداخلي.
 .2و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية وال�سنوية للتدقيق ال�شرعي.
 .3ت�صميم برامج املراجعة ومناذج التدقيق باال�شرتاك مع فريق التدقيق.
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 .4قيادة وتطوير وتوجيه فريق التدقيق علميا ومهنيا.
 .5مراجعة التقارير ال�شرعية الدورية قبل عر�ضها على الهيئة ال�شرعية.
 .6امل�شاركة يف �إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية التي ت�سهم يف رفع امل�ستوى ال�شرعي للجهاز التنفيذي.
 .7مراجعة احل�سابات اخلتامية وتدقيق �آليات توزيع الأرباح وح�ساب الزكاة.
� .2أمانة الهيئة :الع�ضو التنفيذي لهيئة التدقيق ال�شرعي ،وهو حلقة الو�صل بني الإدارات التنفيذية وهيئة الرقابة
ال�شرعية ،والأ�صل �أن هذا العمل لي�س من مهام �إدارة التدقيق ال�شرعي ،وان كانت التطبيقات خالف ذلك ،وميكن
�أن اخت�صا�صاته وم�س�ؤولياته فيما يلي:
� .1إبداء الر�أي ال�شرعي يف املو�ضوعات املعرو�ضة على الهيئة ال�شرعية.
 .2و�ضع الت�أ�صيل الفقهي لفتاوى و�آراء الهيئة ال�شرعية.
 .3الرد على ا�ستف�سارات اجلهاز التنفيذي مما يدفع له من �إدارة التدقيق ال�شرعي.
 .4توجيه التدقيق ال�شرعي والإ�شراف على �أعماله والنظر يف تقاريره الدورية.
 .5مراجعة الربامج التدريبية املعدة من قبل �إدارة التدقيق ال�شرعي.
 .3ق�سم التدقيق ال�شرعي:
وهذا الق�سم ينفذ برامج التدقيق ال�شرعي ،ويتكون من:
رئي�س الق�سم ويقوم باالخت�صا�صات التالية:
 .1تنفيذ برامج املراجعة ال�شرعية وفق اجلدول الزمني للخطة ال�سنوية.
 .2الإ�شراف املبا�شر على املدققني ال�شرعيني وتوزيع املهام عليهم وفق متطلبات العمل اليومي.
 .3دعوة موظفي البنك ملناق�شتهم يف املالحظات الواردة بتقارير التدقيق.
� .4إعداد م�سودة تقرير التدقيق ال�شرعي وعر�ضه على مديره.
املدقق ال�شرعي:
 .1امل�شاركة يف �إعداد برامج املراجعة و�أوراق العمل.
� .2سحب العينات ح�سب برامج املراجعة.
 .3الفح�ص امليداين من خالل تدقيق العمليات امل�صرفية واال�ستثمارية والأن�شطة وفق ال�ضوابط ال�شرعية املقررة.
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 .4ت�سجيل املالحظات وتوثيقها ب�أدلة الإثبات.
 .5مناق�شة امل�س�ؤولني عن املالحظات يف ميدان التدقيق والرد على ا�ستف�ساراتهم يف احلدود املعتمدة.
� .6صياغة املالحظات ومناق�شتها مع رئي�س الق�سم.
 .4ق�سم البحوث وتطوير املنتجات:
والأ�صل �أن هذا العمل لي�س من مهام �إدارة التدقيق ال�شرعي ،وان كانت التطبيقات خالف ذلك ،ويقوم باملهام
واالخت�صا�صات التالية:
 .1امل�شاركة يف تطوير منتجات جديدة ومراجعة هياكلها وعقودها وم�ستنداتها والت�أكد من ا�ستيفاء املتطلبات
ال�شرعية ،واتفاقها مع املعايري ال�شرعية وما �أ�صدرته الهيئة من قرارات قبل عر�ضها على الهيئة.
 .2هيكلة التمويالت واعادة هيكلتها ومراجعة عقودها وم�ستنداتها.
 .3مراجعة اخلدمات امل�صرفية �أو احل�سابات �أو الودائع اال�ستثمارية اجلديدة التي يعتزم البنك تقدميها �أو
طرحها ومراجعتها.
 .4مراجعة العقود وامل�ستندات والنماذج اجلديدة ومناق�شتها مع الإدارة القانونية ،والت�أكد من ا�ستيفائها للمتطلبات
ال�شرعية.
 .5مراجعة هياكل وعقود وم�ستندات التمويالت �أو اال�ستثمارات �أو ال�صناديق اال�ستثمارية �أو ال�صكوك التي يعتزم
البنك طرحها� ،أو التي تعر�ضها بنوك وم�ؤ�س�سات �أخرى على البنك وتعديلها وفقا للمتطلبات ال�شرعية ومبا
يتفق مع املعايري.
 .6مراجعة ح�ساب وتوزيع الأرباح وحتميل اخل�سائر وحتميل النفقات وامل�صروفات ،بني �أ�صحاب ح�سابات
اال�ستثمار وامل�ساهمني والقوائم املالية ال�سنوية.
 .7مراجعة التحليل الدوري للقوائم املالية ،ك�أ�سهم ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املايل التي يجوز للبنك تداولها
واال�ستثمار بها.
 .8مراجعة كل ما �سيعر�ض على الهيئة ال�شرعية ب�شكل عام ،للت�أكد من ا�ستيفائه للمتطلبات ال�شرعية.
� .9إعداد الدرا�سات التي تطلبها الهيئة ال�شرعية �أو �أي مهام �أخرى ت�سند �إليها.
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 .5ال�سكرتاريا والأر�شيف :ويقوم باملهام التالية:
 .1طباعة جداول �إدارة التدقيق ال�شرعي وت�سجيل حما�ضر اجتماعاتها.
� .2أعمال الطباعة والأر�شيف والفهر�سة واحلفظ للتقارير والفتاوى والقرارات ال�شرعية وتبويبها.
 .3تن�سيق املرا�سالت بني �إدارات البنك والتدقيق ال�شرعي.
�إدارة التدقيق
ال�شرعي

�أمانة الهيئة

ق�سم التدقيق
ال�شرعي

ق�سم البحوث
وتطوير املنتجات

ال�سكرتياريا
والأر�شيف

ال�شكل رقم )(4
ويف هذا ال�سياق يو�صى بف�صل �أمانة الهيئة وق�سم البحوث والتطوير عن الهيكل الإداري الداخلي للتدقيق ال�شرعي
الداخلي ،لعدم دخول �أعمالهم �ضمن مهام �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي ،و�إ�ضافة ق�سم ل�ضباط االرتباط مع
اجلهات الرقابية ،لتنفيذ الت�صور الذي مت اقرتاحه لعالقة �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي مع اجلهات الرقابية.
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النتائج
من خالل ا�ستعرا�ض املحاور التي طرحتها اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر -م�شكورة م�أجورة -ميكن �أن ن�ضع معامل
ال�شكل الإداري الأمثل للتدقيق ال�شرعي الداخلي ،من خالل:
�أوال� :أهم االنتقادات التي وجهت للنماذج للأ�شكال الإدارية التي اقرتحتها معيار �ضبط �أيويف ،والتي يتوجب
جتاوزها يف النموذج املقرتح لل�شكل الإداري الأمثل:
انتقادات النموذج الأول (�إدارة م�ستقلة):
 .1انف�صال عمل املدقق ال�شرعي عن املراجع الداخلي ي�ضعف عمل املدقق ال�شرعي.
� .2أن هذا النموذج ال ينا�سب امل�ؤ�س�سات �صغرية احلجم.
� .3إن وجود جهازين رقابني يف نف�س امل�ؤ�س�سة ،ي�ؤدي �إىل تداخل يف حمل الرقابة واالزدواجية ،ف�ضال عن زيادة
التكاليف ،ويزيد الأعباء على موظفي اجلهاز التنفيذي.
� .4إن الف�صل بني عمل املراجع الداخلي واملدقق ال�شرعي الداخلي يجعل عمل املدقق ال�شرعي الداخلي مقت�صرا
على االن�شغال يف الك�شف عن االخطاء ال�شرعية ،دون للمخاطر ال�شرعية.
�أهم االنتقادات للنموذج الثاين (ق�سم يف �إدارة التدقيق الداخلي).:
�إن وجود التدقيق ال�شرعي حتت �إدارة التدقيق الداخلي ي�ضعف ا�ستقالليتها ،وي�ؤدي اىل تدخل من �إدارة التدقيق
الداخلي يف عملها.
�أهم االنتقادات للنموذج الثالث (مهمة يف �إدارة التدقيق الداخلي):
قيام التدقيق الداخلي مبهمة التدقيق ال�شرعي ينطوي على �أخطار �شرعية كبرية ،ب�سبب عدم االخت�صا�ص الذي
قد يودي �إىل عدم االنتباه لكثري من املخالفات ال�شرعية ل�ضعف اخلربة �أو قلة العلم.
ثانيا� :أهم املعامل التي ينبغي �أن يت�صف بها النموذج املقرتح لل�شكل الإداري الأمثل للتدقيق ال�شرعي –بناء على
النتائج التي ر�صدناها من خالل املحاور التي طرحت:
 .1وجود �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي يف �إدارة م�ستقلة ،يعطيها مكانة �أكرب ،ويعزز مكانتها يف نظر العاملني
واملتعاملني ،ويعطي امل�ؤ�س�سة م�صداقية �أكرث ،ويح�سن �سمعتها من جهة اهتمامها بتطبيق �شعارها من جهة
االلتزام بالأحكام ال�شرعية.
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 .2جتاوز التداخل واالزدواجية ،التي تنجم عن عدم الدمج بني الأجهزة الرقابية التي يف امل�ؤ�س�سة حتت �إدارة
واحدة ،من خالل التن�سيق بني �إدارة التدقيق الداخلي و�إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي ،وعمل زيارات وجوالت
ميدانية م�شرتكة.
� .3أن وجود نظام للرقابة ال�شرعية يتمتع بفاعلية وكفاءة عالية ،كلما قلت خماطر اعتماد النموذج الأمثل ،حيث
�إن قوة النظام الرقابي ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سة ي�شكل �ضمانا �أوليا للكفاءة ال�شرعية  ،ويحد من وقوع املخالفات
ال�شرعية ،فوجود جمموعة م�ستندية من �أدلة �إجراءات عمل و�سيا�سات و�أدلة حما�سبية ودورات م�ستندية
روعيت فيها ال�ضوابط ال�شرعية املعتمدة من هيئة الرقابة ال�شرعية ي�سهل �أعمال التدقيق ال�شرعي الداخلي،
مبا ميكن معه اعتماد منوذج لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي �أقل كلفة على امل�ؤ�س�سة.
 .4يجب �أن تتحدد عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي بالأجهزة الرقابية يف امل�ؤ�س�سة )هيئة الرقابة ال�شرعية-
�إدارة التدقيق الداخلي� -إدارة الإلتزام -مكتب التدقيق اخلارجي( �ضمن الت�صور التايل ،وهي تختلف بح�سب
اجلهاز الرقابي كالتايل:
�أوال :عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي بهيئة الرقابة ال�شرعية :ال ميكن الف�صل ب�شكل كامل بني التدقيق ال�شرعي
الداخلي وهيئة الرقابة ال�شرعية ،التفاقهما بالهدف والغاية وان اختلفت �آليات املمار�سة ،بحيث يكون للمدققني
ال�شرعيني الداخليني ات�صال مبا�شر ومنتظم مع هيئة الرقابة ال�شرعية ،ملا يف ذلك من تعزيز مكانة املدققني
ال�شرعيني الداخليني يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،ويجب على رئي�س التدقيق ال�شرعي الداخلي من تن�سيق
جهود التدقيق ال�شرعي الداخلي وهيئة الرقابة ال�شرعية بال�صورة املنا�سبة ل�ضمان توافر تغطية كافية للتدقيق
ال�شرعي الداخلي وجتنب ازدواجية اجلهود �إىل احلد الأدنى ،فال بد من الأخذ بعني االعتبار من �ضرورة وجود
رابط تن�سيقي وت�شاوري وفني بني الهيئة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي ،يف ال�شكل الإداري الأمثل.
ثانيا :عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي ب�إدارة التدقيق الداخلي :يجب �أن تكون العالقة بني الإدارتني عالقة
تعاون ،ومن ذلك �أن ت�ضع �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي معايري معينة وا�ضحة لت�سري عليها �إدارة التدقيق
الداخلي ،وت�ستبعد العقود واملعامالت املخالفة لهذه املعايري ،وحتيلها للتدقيق ال�شرعي الداخلي لت�أخذ �إجراءتها،
وذلك ي�سهل على �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي املهمة ،وتنفيذ املهام امل�شرتكة ،واال�ستعانة ببع�ض االفراد،
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وفكرة تبادل التقارير الأولية واالت�صاالت املبا�شرة بني املدققني يف الإدارتني مبا يخدم �أهدافهما ،كما ميكن لإدارة
التدقيق ال�شرعي احل�صول على خلفيات �أكرب ب�ش�أن بع�ض الن�شاطات التي برزت فيها مالحظات ،وي�ؤخذ هذا بعني
االعتبار عند و�ضع النموذج الأمثل لل�شكل الإداري لإدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي.
ثالثا :عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي ب�إدارة الإلتزام :عالقة بني التدقيق ال�شرعي و�إدارة االلتزام هي عالقة
رقابية تهدف لتطويرها وحت�سني فاعليتها ،فعليه يو�صى ب�أن يكون هناك ارتباط متابعة وا�شراف وت�شاور يف
ال�شكل الإداري الأمثل.
رابعا :عالقة التدقيق ال�شرعي الداخلي مبكتب التدقيق اخلارجي :يجب �أن تكون العالقة بني اجلهازين متوا�صلة،
كما �أ�شار معيار ال�ضبط �أيويف )يكون للمدققني ال�شرعيني الداخليني ات�صال مبا�شر ومنتظم مع كل امل�ستويات
الإدارية ،ومع كل من هيئة الرقابة ال�شرعية ،ومدققي احل�سابات ،ملا يف ذلك من تعزيز مكانة املدققني ال�شرعيني
الداخليني يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة( ،فتحدد العالقة يف ال�شكل الإداري الأمثل ب�أن تكون العالقة بني
التدقيق ال�شرعي الداخلي مع التدقيق اخلارجي عالقة تن�سيق وت�شاور.
خام�سا :ي�ستح�سن �أن يكون هناك �ضابط ارتباط بني التدقيق �إدارة ال�شرعي واجلهات الرقابية املختلفة يف
امل�ؤ�س�سة.
 .5حتى ن�ضمن قيام �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي بالقيام باملهام املوكله لها بال�شكل الأمثل ،كان ال بد االهتمام
بالهيكلة الإدارية الداخلية داخل �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي و توزيع املهام وامل�س�ؤوليات بينها ،وهذه
الهيكلة كانت نتيجة طبيعية للتطور الكبري الذي �شهده التدقيق ال�شرعي� ،سواء على م�ستوى امل�س�ؤوليات
واملهام �أو ال�شكل الإداري ،وي�ؤخذ بعني االعتبار ف�صل �أمانة �سر الهيئة والبحوث والتطوير عن الهيكل الإداري
الداخلي لإدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي ،لعدم اخت�صا�صهما و�إن كانت بع�ض التطبيقات على خالف ذلك،
و�أن ن�ضيف ق�سما ل�ضباط االرتباط باجلهات الرقابية ،بحيث يكون هناك �ضابط ارتباط لكل جهة رقابية،
وهو يعزز ويخدم تطبيق وتنفيذ ال�شكل املقرتح للعالقة التي مت اقرتاحها بالورقة بني �إدارة التدقيق الداخلي
ال�شرعي واجلهات الرقابية املختلفة.
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 .6يجب �أن تكون مكانة الرقابة ال�شرعية الداخلية يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة كافية لل�سماح للرقابة ال�شرعية
الداخلية ب�إجناز م�س�ؤولياتها ،ويجب �أال ينخف�ض امل�ستوى التنظيمي للرقابة ال�شرعية الداخلية عن م�ستوى
�إدارة التدقيق الداخلي.
و بناء عليه يكون النموذج الأمثل لل�شكل الإداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي )املقرتح( ،كما يف ال�شكل رقم ).(5
مكتب التدقيق
اخلارجي

اجلمعية العمومية

هيئة الرقابة
ال�شرعية

جمل�س الإدارة

جلنة املراجعة

�إدارة التدقيق
الداخلي

�ضباط
ارتباط باجلهات
الرقابية

�أمانة الهيئة

�إدارة االلتزام

ق�سم التدقيق
ال�شرعي

ال�شكل رقم )(5

�إدارة التدقيق
ال�شرعي

ال�سكرتياريا
والأر�شيف

التدقيق ال�شرعي
اخلارجي
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التو�صيات:
�أوال :يو�صي الباحث امل�ؤ�س�سات املالية الأخذ بعني االعتبار النموذج الأمثل املقرتح ،ملا له من مميزات ،جتاوزت
معظم املالحظات التي اعرت�ضت النماذج الأخرى.
ثانيا :على الباحثني واملهتمني العمل مبزيد من احلر�ص والتمحي�ص والبحث يف هذا املو�ضوع ،ملا له من �أهمية
كبرية يف حت�سني �أداء التدقيق ال�شرعي ،وحت�سني �صورة امل�ؤ�س�سات املالية واملحافظة على �سمعتها.

والحمد لله رب العاملني،،،

خدمة التدقيق الشرعي
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