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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�أف�صل �ل�صالة و�أمت �لت�صليم على �ملبعوث رحمة للعاملني، وعلى �آله و�أ�صحابه 

�أجمعني، وبعد:

فاإن �ملهتم و�ملتابع و�ملمار�س للعمل �مل�صريف �لإ�صالمي، ي�صتطيع �أن يدرك بب�صاطة �لدور �لكبري �لذي 

ي�صطلع به �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية، كوجه تطبيقي للرقابة �ل�صرعية 

�لتي تعد حجر �لأ�صا�س يف مر�قبة �لإلتز�م �ل�صرعي يف تلك �ملوؤ�ص�صات، و�صهد �لتدقيق �ل�صرعي تطور� 

كبري� يف جو�نب عديدة، �صو�ء مبا يتعلق يف �آليات �لعمل و�ملهام �ملوكل له، �أوبال�صكل �لإد�ري و�ملوقع 

�لتنظيمي يف �لهيكل �لإد�ري للموؤ�ص�صة.

ونظر� للدور �لكبري �لذي يلعبه �لتدقيق �ل�صرعي و�صعيا لتطويره وتنظيمه، فقد �هتمت �أيويف يف معايري 

 ،
�ل�صبط بالتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي يف معيار �ل�صبط  رقم (3) بعنو�ن “�لرقابة �ل�صرعية �لد�خلية”1

بهدف و�صع قو�عد و�إر�صاد�ت حول �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، ومن ذلك و�صع ت�صور لتنظيم �ل�صكل 

�لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، و�إن مل يح�صم �ملعيار �ل�صكل �لإد�ري و�لتنظيمي للتدقيق �ل�صرعي 

�لد�خلي �أو ما �صماه �ملعيار �لرقابة �ل�صرعية �لد�خلية، لكنه �قرتح ثالث مناذج، ملر�عاة حجم �ملوؤ�ص�صة 

بني �صغريه ومتو�صطة وكبرية.

ويعد مو�صوع �ل�صكل �لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي من �ملو�صوعات �ملهمة و�ل�صائكة، �لتي حتتاج 

للتدقيق  �لإد�ري  لل�صكل  �لأمثل  للنموذج  لت�صور  ن�صل  حتى  و�لبحث،  و�لدر��صة  �لتمحي�س  من  ملزيد 

�ل�صرعي �لد�خلي.

1. معيار الضبط رقم (3) بعنوان » الرقابة الرشعية الداخلية«، معايري املحاسبة واملراجعة والحوكمة واألخالقيات التي تم اعتامدها يف ديسمرب 2015م، هيئة 

املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ص 1071، ومتت 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 �لورقة بالإجابة على حماور �ملو�صوع �لتي و�صعتها �للجنة �لتح�صرية للموؤمتر م�صكورة، 

وهي كالتايل:

1. ما هي �لنماذج لل�صكل �لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي يف �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�ص�صة �لتي ن�س 
عليها معيار �ل�صبط لأيويف (�إد�رة م�صتقلة- ق�صم يف �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي- مهمة يف �إد�رة �لتدقيق 

�لد�خلي).

2. ما هي �لإيجابيات و�ل�صلبيات لكل منوذج من �لنماذج �لثالث.
للتدقيق  �لإد�ري  لل�صكل  �لأمثل  �لنموذج  د�خلي يف حتديد  �صرعي  رقابة  نظام  وجود  �أثر  هو  ما   .3

�ل�صرعي �لد�خلي.

4. ما هي عالقة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي بالأجهزة �لرقابية يف �ملوؤ�ص�صة (هيئة �لرقابة �ل�صرعية- 
�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي- �إد�رة �لإلتز�م- مكتب �لتدقيق �خلارجي) و�أثره يف �ختيار �لنموذج �لأمثل 

لل�صكل �لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي.

5. ما هو �لهيكل �لإد�ري �لد�خلي د�خل �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي وكيفية توزيع �ملهام و�مل�صوؤوليات.

املحور الأول: النماذج لل�سكل الإداري للتدقيق ال�سرعي الداخلي يف الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة التي 

ن�ص عليها معيار ال�سبط لأيويف )اإدارة م�ستقلة- ق�سم يف اإدارة التدقيق الداخلي- مهمة يف اإدارة التدقيق 

الداخلي(.

�لهيكل  يف  �لد�خلي  �ل�صرعي  للتدقيق  �لإد�ري  �ل�صكل  ناحية  من  مر�حل  بعدة  �ل�صرعي  �لتدقيق  مر 

�ل�صرعية، نظر�  �لرقابة  لهيئة  �لإد�ري  �ل�صكل  بتطور  �لتطور مرتبطا  للموؤ�ص�صة، وكان هذ�  �لتنظيمي 

لرتباط �لتدقيق �ل�صرعي بهيئة �لرقابة �ل�صرعية لحتادهما بالهدف، و�ن �ختلفت �لآليات يف �ملمار�صة.

فجاء معيار �صبط �أيويف ليعطي مزيد� من �ل�صبط و�لتحديد لل�صكل �لإد�ري �لأمثل للتدقيق �ل�صرعي 

على ت�صور مقرتح   “ �لد�خلية  �ل�صرعية  “�لرقابة  بعنو�ن   (3) �لد�خلي، حيث ن�س معيار �صبط رقم 

لعدة مناذج لل�صكل �لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي يف �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�ص�صة، وبالرجوع لن�س 

�ملعيار يت�صح لنا عدم ح�صم �ملعيار �ل�صكل �لإد�ري و�لتنظيمي للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي �أو ما �صماه 

�لتي ت�صمح  �أن هذ� �ملعيار �صار على منهجية و�صع �ملعايري  �ل�صرعية �لد�خلية، ويبدو  �ملعيار �لرقابة 

باعتماد �أكرث من �أ�صلوب �أو طريقة يف �لأد�ء وهو �مر معهود حتى يف �ملعايري �ملحا�صبية ، وهو ما يعطي 
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لتطبيق �ملعيار مرونة �أكرب وقبول و��صعا، حيث ن�س على: » يجب �أن تتم �لرقابة �ل�صرعية �لد�خلية من 

خالل ق�صم م�صتقل/ �إد�رة م�صتقلة �أو جزء من �إد�رة �لرقابة �لد�خلية ح�صب حجم �ملوؤ�ص�صة«، وهذ� ما 

�صنعر�صه يف هذ� �ملحور كالتايل:

النموذج الأول: اإدارة م�ستقلة منف�سلة عن املراجعة الداخلية، وتكون تبعيتها الفنية اإىل الهيئة ال�سرعية، 

وتكون على نف�ص امل�ستوى التنظيمي لإدارة املراجعة الداخلية.

هذ� �لنموذج يقوم على فكرة �عتبار �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي وظيفة تتمتع بال�صتقاللية �لكافية يف 

�لهيكل �لتنظيمي، بحيث يتيح لها هذ� �ملوقع مكانة كافية لل�صماح لها باإجناز مهامها با�صتقاللية عن 

تاأثري �إد�رة �ملوؤ�ص�صة، وهو �لو�صع �لأعلى  تنظيميا من ناحية �ل�صكل �لإد�ري للنماذج �لثالث �ملقرتحة، 

وهو ينا�صب غالبا �ملوؤ�ص�صات ذ�ت �حلجم �لكبري، �لتي متتاز بقدرة على �ن�صاء �د�رة م�صتقلة للتدقيق 

�ل�صرعي �لد�خلي، كما متتاز بكرب حجم ن�صاطاتها �لتي حتتاج للتدقيق.  

و�إذ� نظرنا �إىل �أهم �لإيجابيات �لتي ممكن �أن جندها يف هذ� �لنموذج، جندها  تتمثل مبا يلي:

1. وجود �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي يف �إد�رة م�صتقلة، يعطيها مكانة �أكرب، ويعزز مكانتها يف نظر 
�لعاملني و�ملتعاملني.

2. �إن ��صتقاللية �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي  يعطي �ملوؤ�ص�صة م�صد�قية �أكرث، ويح�صن �صمعتها من 
جهة �هتمامها  بتطبيق �صعارتها من جهة �للتز�م بالأحكام �ل�صرعية.

3. �إن نطاق عمل �لتدقيق �ل�صرعي خمتلف عن نطاق عمل �ملر�جع �لد�خلي، و�إن ��صرتكو� وتقاطعو� يف 
حمل �لتدقيق، فهو تر�بط ظاهري لأن كال منهم ينظر �إىل حمل �لتدقيق نظرة خمتلفة متاما.

4. هذ� �ل�صكل يعطي ��صتقاللية للتدقيق �ل�صرعي عن �لإد�رة �لتنفيذية.

�أما بالن�صبة ل�صلبيات هذ� �لنموذج فاأظن �أنها تتمثل مبا يلي:

1. �نف�صال عمل �ملدقق �ل�صرعي عن �ملر�جع �لد�خلي ي�صعف عمل �ملدقق �ل�صرعي، ويقلل فر�صته يف 
�إجناز عمله ب�صورة �أ�صمل و�أف�صل، ملا تتمتع فيه �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي من قدرة على �لطالع ب�صكل 

.
2
�أكرب و�أ�صمل من �لتدقيق �ل�صرعي، مليز�ت �إد�رية وفنية ل تتوفر عند �ملدقق �ل�صرعي

2. هذا 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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�إد�رة  �ل�صرعي  للتدقيق  �أن جتعل  ت�صتطيع  كونها ل  �ملوؤ�ص�صات �صغرية �حلجم،  ينا�صب  ل  �لنموذج  �أن هذ�   .2
م�صتقله، �صو�ء من جهة �لتكاليف �أو من جهة حجم �لعمل حمل �لتدقيق.

3. �إن وجود جهازين رقابيني يف نف�س �ملوؤ�ص�صة، يوؤدي �إىل تد�خل يف حمل �لرقابة و�زدو�جية، ف�صال عن زيادة 
�لتكاليف.

4.  �إن وجود جهازين رقابيني يف نف�س �ملوؤ�ص�صة، يزيد �لأعباء على موظفي �جلهاز �لتنفيذي، لتعدد �لزيار�ت 
�لرقابية جلهازين خمتلفني، على نف�س �لن�صاطات و�ملجالت حمل �لتدقيق.

5. �إن �لف�صل بني عمل �ملر�جع �لد�خلي و�ملدقق �ل�صرعي يجعل عمل �ملدقق �ل�صرعي مقت�صر� على �لن�صغال يف 
�لك�صف عن �لأخطاء �ل�صرعية، دون �للتفات للمخاطر �ملالية �لأخرى �لتي تنجم عن عدم �للتز�م بال�صو�بط 

.
3
�ل�صرعية، وبنف�س �لوقت ل ينتبه �ملر�جع �لد�خلي لهذه �لأخطار لعدم �لخت�صا�س

وبناء على هذ� �لت�صور يكون �ل�صكل �لإد�ري كما يف �ل�صكل رقم (1)

3 . عي�صى، مو�صى �آدم، �لتدقيق �ل�صرعي و�إد�رة �ملخاطر، �ملوؤمتر �لر�بع للتدقيق �ل�صرعي، �صركة �صورى، �لبحرين، 2013، �س29.

اجلمعية العمومية

جمل�ص الإدارة

جلنة املراجعة

اإدارة التدقيق ال�سرعياإدارة التدقيق الداخلي

هيئة الرقابة ال�سرعية

التدقيق ال�سرعي 

اخلارجي

�ل�صكل رقم (1)
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بناء على تقييم هذ� �لنموذج من جهة �ل�صلبيات و�ليجابيات، يالحظ �أن �أهم �ل�صلبيات �لتي يتوجب جتاوزها، 

تكمن بف�صلها عن د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي، وبناء على ذلك حتى نحقق �ل�صكل �لإد�ري �لأمثل ل بد من �لأخذ 

بعني �لعتبار وجود عالقة  تن�صيق وت�صاور -على �لأقل- بني �لتدقيق �ل�صرعي و�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي.

النموذج الثاين: ق�سم يف اإدارة التدقيق الداخلي:

يف هذ� �لنموذج تكون تبعية �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي لإد�رة �لتدقيق �لد�خلي، و�حلاجة تدعو �إىل ذلك �أحيانا 

خا�صة يف �ملوؤ�ص�صات �ملتو�صطة �حلجم، ولرتباط جمال �أعمال �لتدقيق بني �لتدقيق �لد�خلي و�لتدقيق �ل�صرعي 

:
4
�لد�خلي، وهذ� بدوره يوؤدي �إىل نو�ح �يجابية عديدة منها

1. تخفيف �لأعباء و�لتكاليف �ملالية و�لإجر�ئية على �ملوؤ�ص�صة، �لتي قد ترتتب على ف�صل �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي 
�لد�خلي باإد�رة م�صتقلة.

2. جتاوز �لتد�خل و�لزدو�جية، �لتي تنجم عن عدم �لدمج بني �لأجهزة �لرقابية �لتي يف �ملوؤ�ص�صة حتت �إد�رة 
و�حدة.

3. وجود �ملدقق �ل�صرعي د�خل جهاز �لتدقيق �لد�خلي يوؤدي �إىل �إجناز عمله ب�صورة �أف�صل و�أ�صمل، ويزيد من 
خربة �ملدقق �ل�صرعي �لفنية.

وعند �إمعان �لنظر يف هذ� �لنموذج جند �أنه ينطوي على �ل�صلبيات �لتالية:

1. �إن وجود �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي حتت �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي ي�صعف ��صتقالليتها، ويوؤدي �ىل تدخل من 
�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي يف عملها.

2. عدم وجود �لقدرة �لكافية عند مدير �لتدقيق �لد�خلي على متابعة �أعمال �لتدقيق �ل�صرعي، وعدم تفهم بع�س 
�لق�صايا �لإجر�ئية يف هذ� �لعمل ب�صبب عدم �لخت�صا�س.

�لأمريكية،  �جلامعة  مطبوعة،  دكتور�ة غري  ر�صالة  �لإ�صالمية،  �مل�صارف  على  للرقابة  متكامل  منهج  نحو  �إبر�هيم،  4. بت�صرف: م�صطفى 
�لقاهرة، 2012، �س176.
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وبناء على هذ� �لت�صور يكون �ل�صكل �لإد�ري كما يف �ل�صكل رقم (2)

 

�لتدقيق  �إد�رة  �لد�خلي حتت  �ل�صرعي  �لتدقيق  �أل يكون  �لنموذج، فالأف�صل  بناء على ما �صبق من تقييم لهذ� 

�لد�خلي ب�صبب �لإ�صكاليات �لكثرية �لتي ذكرناها ب�صبب هذه �لتبعية، وهذ� ل مينع بحال من �لأحو�ل من �لرتباط 

ب�صبب  �مل�صرتكة،  �ملهام  بع�س  يف  �جلهتني  بني  و�لتن�صيق  �لتعاون  �ىل  �إ�صافة  وت�صاوريا،  فنيا  �رتباطا  كان  ولو 

�لتد�خل �لظاهري بني �جلهازين.

النموذج الثالث: مهمة يف اإدارة التدقيق الداخلي:

�لنماذج �ل�صابقة قد ل جتد �صد�ها يف كثري من �ملوؤ�ص�صات، لعدة �أ�صباب: مثل عدم وجود بيئة ت�صريعية وقانونية 

منا�صبة ل�صتحد�ث ق�صم �أو �إد�رة تدقيق �صرعي، �أو ب�صبب �صغر حجم �ملوؤ�ص�صة، وعدم وجود قدرة كافية عندها 

لتحمل تكاليف مادية �أو فنية ل�صتحد�ث هذه �لوظيفة، فجاء هذ� �لنموذج �ملقرتح يف معيار �ل�صبط، �نطالقا من 

نظرة �لأيويف �ل�صمولية، �لتي تر�عي �ختالف �لبيئات �لت�صريعية و�لفنية للموؤ�ص�صات �ملالية.

اجلمعية العمومية

جمل�ص الإدارة

جلنة املراجعة

اإدارة التدقيق الداخلي

ق�سم التدقيق ال�سرعي ق�سم التدقيق الداخلي

هيئة الرقابة ال�سرعية

�ل�صكل رقم (2)
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و�لتدقيق  �ملر�قبة  مهمة  وتوكل  �لنت�صار،  و��صعة  �ل�صناعة  هذه  يف  �ملطلوبة  �ملرونة  لتلبية  �لنموذج  هذ�  فجاء 

�ل�صرعي لأعمال �لبنك و�أق�صام �لإد�رة �لعامة جلهاز �لتفتي�س و�لتدقيق �لد�خلي و�ل�صرعي، �لتابع للجنة �لتدقيق 

�ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة، ويتميز هذ� �لنموذج باليجابيات �لتالية:

1. �أن هذ� �لنموذج يلبي حاجة بع�س �ملوؤ�ص�صات �لتي ل ت�صتطيع ��صتحد�ث �د�رة �أو ق�صم للتدقيق �ل�صرعي �إما 
ل�صغر حجمها �أو عدم وجود غطاء ت�صريعي.

2. قيام �ملر�جع �لد�خلي مبهمة �لتدقيق �ل�صرعي يرفع كفاءته من �لناحية �ل�صرعية، ب�صبب حاجته لفهم �ملعايري 
�ل�صرعية حمل �لتطبيق.

�لتدقيق  عملية  جودة  من  يزيد  عالية،  فنية  بكفاءة  يتمتع  �ل�صرعي  �لتدقيق  مبهمة  �لد�خلي  �ملر�جع  قيام   .3
�ل�صرعي من �لناحية �لفنية.

�أ�صمل و�أف�صل، لأنها تغطي جميع �لنو�حي �لفنية  4. قيام �لتدقيق �لد�خلي بهذه �ملهمة يجعل عملية �لتدقيق 
و�ل�صرعية، مما يعطينا قدرة �أكرب على �حلكم على كفاءة �لتنفيذ للعمليات �مل�صرفية من جهة فنية و�صرعية.

�إن وجود هذه �لإيجابيات يف هذ� �لنموذج ل يعني بحال عدم وجود �صلبيات فيه، فبالإ�صافة لل�صلببيات �لتي 

ذكرناها عن �لنموذج �ل�صابق، �ملتعلقة بتبعية �لتدقيق �ل�صرعي لإد�رة �لتدقيق �لد�خلي، ميكن �أن ن�صيف ما يلي:

1. �إن تقزمي �لتدقيق �ل�صرعي �إىل مهمة يف �لتدقيق �لد�خلي، ي�صعف دوره و�أهميته بالن�صبة للموؤ�ص�صة، ويعطي 
�نطباعا �صلبيا �صو�ء يف نفو�س �لعاملني �أو �ملتعاملني.

2. قيام �لتدقيق �لد�خلي مبهمة �لتدقيق �ل�صرعي ينطوي على �أخطار �صرعية كبرية، ب�صبب عدم �لخت�صا�س 
�لذي قد يوؤدي �إىل عدم �لنتباه لكثري من �ملخالفات �ل�صرعية ل�صعف �خلربة �أو قلة �لعلم.

3. تركيز �لتدقيق �لد�خلي على �لقيام مبهمته �لأ�صا�صية يف �لتدقيق، يوؤدي �إىل �خالله يف مهمة �لتدقيق �ل�صرعي، 
لختالف منظور �لتدقيق �لد�خلي عن �لتدقيق �ل�صرعي متاما حتى لو كان �مل�صتند نف�صه.
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وبناء على هذ� �لت�صور يكون �ل�صكل �لإد�ري كما يف �ل�صكل رقم (3)

 

وبناء على �لنتقاد�ت �لكثرية �لتي وجهت لهذ� �لنموذج فال ين�صح بالعمل به �إل يف �ملوؤ�ص�صات �صغرية �حلجم، 

مع �لأخذ بعني �لعتبار �حلاجة للتاأهيل �لكايف من �لناحية �لفنية و�ل�صرعية ملن يقوم بهذه �ملهمة، ول ي�صلح باأن 

يو�صع يف �لإطار �ملقرتح للنموذج �لأمثل لل�صكل �لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي.

 املحور الثاين: اأثر وجود نظام رقابة �سرعي داخلي يف حتديد النموذج الأمثل لل�سكل الإداري للتدقيق ال�سرعي 

الداخلي

يعد �لتدقيق �ل�صرعي جزء� �أ�صا�صيا من نظام �لرقابة �ل�صرعية �لد�خلية يف �ملوؤ�ص�صة، حيث �إن نظام �لرقابة 

.
5
�ل�صرعية يقوم على �لعنا�صر �لتالية

5. م�صعل، عبد �لباري، ��صرت�تيجية �لتدقيق �ل�صرعي �خلارجي: �ملفاهيم و�آلية �لعمل، موؤمتر �لتدقيق �ل�صرعي، 10 مايو، ماليزيا، �س3 . 

اجلمعية العمومية

جمل�ص الإدارة

جلنة املراجعة

م�سوؤول التفتي�ص 

ال�سرعي

هيئة الرقابة ال�سرعية

�ل�صكل رقم (2)

اإدارة التدقيق الداخلي

وال�سرعي
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العن�سر الأول: عاملون �أكفاء مهنيا و�صرعيا.

العن�سر الثاين: مرجعية �صرعية تتمتع بالكفاية و�لكفاءة، وتتمثل يف جميع �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �لتف�صيلية لكل 

منتجات �ملوؤ�ص�صة.

العن�سر الثالث: �لف�صل بني �لوظائف �ملتعار�صة، ومن ذلك عدم �جلمع بني وظيفة �لتدقيق �ل�صرعي �أو �لإفتاء 

و�أي وظيفة تنفيذية د�خل �ملوؤ�ص�صة.

.
 
العن�سر الرابع: فريق للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي م�صتقل �إد�ريا عن �لعمل �لتنفيذي د�خل �ملوؤ�ص�صة

فوجود نظام للرقابة �ل�صرعية يف �ملوؤ�ص�صة يعزز مكانة �لتدقيق �ل�صرعي يف �ل�صكل �لإد�ري، �إل �أن ثمة �ختالف 

حول مكان �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، د�خل �لإطار �لتنظيمي لهذ� �لنظام، فاأحيانا يكون  �لتدقيق �ل�صرعي يف 

�لأنظمة  �لإد�رة، وبع�س  �ملنبثقة من جمل�س  �ملر�جعة  للجنة  تابعة  �إد�رة م�صتقلة  �لنظام، حيث تكون  �أعلى هذ� 

�لرقابية تنظر لها �أنها �أحد �أ�صاليب �لإ�صر�ف و�ملتابعة لالأد�ء، وهو �أحد �لتف�صيالت �لد�خلية للرقابة �ل�صرعية  

�لد�خلية، ويف هذه �حلالة يكون و�صعها �لتنظيمي غالبا يف �لإد�رة �ملتو�صطة، و�لو�صع �لأف�صل �أن تكون يف قمة 

.
6
�لتنظيم �لإد�ري لت�صمن ��صتقالليتها

وكلما كانت �لبيئة �لرقابية يف �ملوؤ�ص�صة مكتملة وقوية ، مبعنى �أن وجود نظام للرقابة �ل�صرعية يتمتع بفاعلية 

وكفاءة عالية، كلما قلت خماطر �عتماد �لنموذج �لأمثل، حيث �إن قوة �لنظام �لرقابي �ل�صرعي يف �ملوؤ�ص�صة ي�صكل 

�صمانا �أوليا للكفاءة �ل�صرعية، ويحد من وقوع �ملخالفات �ل�صرعية، فوجود جمموعة م�صتندية من �أدلة �إجر�ء�ت 

�لرقابة  �ملعتمدة من هيئة  �ل�صرعية  �ل�صو�بط  فيها  ودور�ت م�صتندية روعيت  و�أدلة حما�صبية  و�صيا�صات  عمل 

�ل�صرعية ي�صهل �أعمال �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، مبا ميكن معه �عتماد منوذج لل�صكل �لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي 

�لد�خلي �أقل كلفة على �ملوؤ�ص�صة.

6. بت�صرف: عمر، حممد عبد �حلليم، �لرقابة �ل�صرعية �لد�خلية يف �ملوؤ�ص�صات �لإ�صالمية، �ملوؤمتر �لثاين للهيئات �ل�صرعية للموؤ�ص�صات �ملالية 
�لإ�صالمية، هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية، �لبحرين، 2002م، �س22.
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املحور الثالث: عالقة التدقيق ال�سرعي الداخلي بالأجهزة الرقابية يف املوؤ�س�سة )هيئة الرقابة ال�سرعية - اإدارة 

التدقيق الداخلي - اإدارة الإلتزام - مكتب التدقيق اخلارجي( واأثره يف اختيار النموذج الأمثل لل�سكل الإداري 

للتدقيق ال�سرعي الداخلي.

اأول: عالقة التدقيق ال�سرعي الداخلي بهيئة الرقابة ال�سرعية

بالن�صبة لعالقة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي بالهيئة �ل�صرعية فتختلف بح�صب �ل�صكل �لإد�ري �ملعتمد بامل�صرف، 

�لتبعية   �لتي حتدد   ، لها  �لفنية  �لهياكل  بح�صب  �لإ�صالمية  �مل�صارف  �لتطبيقات يف  �ختالف  �ىل  هنا   وي�صار 

�لإد�رية للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي. فاإذ� كان وفقا لهيكل �ملوؤ�ص�صة تابعا لهيئة �لرقابة �ل�صرعية فاإن �لو�صع يختلف 

عما لو كان تابعا للمدير �لعام �أو للجنة �لتدقيق مثال كما هو يف بع�س �لتطبيقات.

فيمكن �أن ترتبط �رتباطا �د�ريا وفنيا مبا�صر�، حيث يتم تعيني وعزل وحتديد مكافاآت جهاز �لتدقيق �ل�صرعي 

من قبل �لهيئة، �أو ميكن �أن يكون هذ� �لرتباط فنيا فقط يف بع�س �لأ�صكال �لإد�رية، وميكن �أن نح�صر �ملحدد�ت 

�لعامة لهذه �لعالقة مبا يلي:

1. �صرورة �أخذ مو�فقة �لهيئة �ل�صرعية و�لت�صاور معها بخ�صو�س تعيني مدير وموظفي �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي 
�لد�خلي، حتى يتم �لتاأكد من �أهليتهم للقيام باملهام �ملوكلة �إليهم.

�لرقابة  �لد�خلي مع هيئة  �ل�صرعي  �لتدقيق  �أعمال  تن�صيق  �لتاأكد من  �لد�خلي  �ل�صرعي  �ملدقق  2. يجب على 
�ل�صرعية، ل�صمان تغطية جميع �جلو�نب حمل �لتدقيق، وجتنب تكر�ر �جلهود يف حتقيق نف�س �لهدف.

3. يجب �أن يحيل �ملدقق �ل�صرعي �إىل هيئة �لرقابة �ل�صرعية، يف كل �ملالحظات �ل�صرعية �لتي حتتاج �إىل ��صد�ر 
حكم جديد.

مناق�صة  تتم  �أن  بعد  �ل�صرعية،  �لهيئة  �إىل  �ل�صرعي  �لتدقيق  تقارير  رفع  �لد�خلي  �ل�صرعي  �لتدقيق  على   .4
�ملالحظات و�لتو�صيات مع �مل�صتويات �لإد�رية �ملنا�صبة.

وبناء عليه، ففي مثل هذه �لتطبيقات ل ميكن �لف�صل ب�صكل كامل بني �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي وهيئة �لرقابة 

�ل�صرعية، لتفاقهما بالهدف و�لغاية و�ن �ختلفت �آليات �ملمار�صة، وكما �أ�صار معيار �ل�صبط �أيويف رقم (3) فقرة 7  

(يكون للمدققني �ل�صرعيني �لد�خليني �ت�صال مبا�صر ومنتظم مع كل �مل�صتويات �لإد�رية، ومع كل من هيئة �لرقابة 

�ل�صرعية، ومدققي �حل�صابات، ملا يف ذلك من تعزيز مكانة �ملدققني �ل�صرعيني �لد�خليني يف �لهيكل �لتنظيمي 
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7 - 9 Nisan 2017 (İstanbul – Türkiye))إسطنبول – تركيا( 7-9  ابريل  2017

المؤتمر السادس للتدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
6. İslamî Bankalar ve Finans Kurumları Şer’î Denetim Konferansı
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للموؤ�ص�صة). ويف نف�س �ملعيار فقرة 24 (يجب على رئي�س �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي من تن�صيق جهود �لتدقيق 

�ل�صرعي �لد�خلي وهيئة �لرقابة �ل�صرعية بال�صورة �ملنا�صبة ل�صمان تو�فر تغطية كافية للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي 

وجتنب �زدو�جية �جلهود �إىل �حلد �لأدنى)، فال بد من �لأخذ بعني �لعتبار �صرورة وجود ر�بط تن�صيقي وت�صاوري 

وفني بني �لهيئة �ل�صرعية و�لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، يف �ل�صكل �لإد�ري �لأمثل.

ثانيا: عالقة التدقيق ال�سرعي الداخلي مع اإدارة التدقيق الداخلي:

عالقة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي مع �لتدقيق �لد�خلي عالقة فنية، ل�صرت�كهم يف جمالت حمل �ملر�جعة، فيوجد 

تد�خل ظاهري بني �لإد�رتني يف �لعمل، فيحتاجون للتعاون فيما بينهم ملناق�صة نتائج �ملر�جعة لكل منهم، وعقد 

�لجتماعات �مل�صرتكة وتبادل �لرب�مج و�أور�ق �لعمل و�لتفاهم حول ��صتخد�م �أ�صاليب وو�صائل معينة للمر�جعة.

�لد�خلي  �ل�صرعي  �لتدقيق  �إد�رة  �أن ت�صع  �أن تكون �لعالقة بني �لإد�رتني عالقة تعاون، ومن ذلك  وعليه يجب 

معايري معينة و��صحة لت�صري عليها �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي، وت�صتبعد �لعقود و�ملعامالت �ملخالفة لهذه �ملعايري، 

 ،
7
وحتيلها للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي لتاأخذ �إجر�ءتها، وذلك ي�صهل على �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي �ملهمة

فالعالقة بينهما عالقة  تكامل، ل تناف�س وتنافر، وتربز هذه �لعالقات من خالل تبادل �ملعلومات، وتنفيذ �ملهام 

�مل�صرتكة، و�ل�صتعانة ببع�س �لفر�د، وفكرة تبادل �لتقارير �لأولية و�لت�صالت �ملبا�صرة بني �ملدققني يف �لإد�رتني 

�لن�صاطات  بع�س  ب�صاأن  �أكرب  خلفيات  على  �حل�صول  �ل�صرعي  �لتدقيق  لإد�رة  كما ميكن  �أهد�فهما،  يخدم  مبا 

�لتي برزت فيها مالحظات، وينبغي �أن يوؤخذ هذ� بعني �لعتبار عند و�صع �لنموذج �لأمثل لل�صكل �لإد�ري لإد�رة 

�لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي.

ثالثا: عالقة التدقيق ال�سرعي الداخلي مع اإدارة اللتزام:

تعد �إد�رة �للتز�م بالبنك وظيفة م�صتقلة حتدد وتقيم وتر�قب وتعد �لتقارير حول خماطر عدم �للتز�م بالبنك، 

و�ملتعلقة بتعر�صه لعقوبات نظامية �أو �إد�رية �أو خ�صائر مالية �أو مبا يوؤدي لالإ�صر�ر ب�صمعة �لبنك، لإخفاقه يف 

�للتز�م بالأنظمة و�ل�صو�بط �لرقابية.

�ل�صرعي، �صركة �صورى،  �لتدقيق  �لإ�صالمية، ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  �لد�خلي يف  �ل�صرعي  7. جا�صر، مطلق، �لتدقيق 
2009م، �س12.
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ومن �ملعلوم �أن �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي جزء من منظومة �لرقابة �ل�صرعية �ملعنية بجانب �للتز�م �ل�صرعي، 

وهو جزء من �للتز�م �ملطلوب، ملا له من دور كبري يف درء خماطر عدم �للتز�م �ل�صرعي، �صو�ء كانت خماطر تتعلق 

باخل�صائر �ملالية، �لتي تنجم عن عدم �للتز�م �ل�صرعي يف �ملعامالت، �لذي يوؤدي �إىل جتنيب �أرباح �لعمليات �لتي 

متت بطريقة تخالف �ل�صو�بط �ل�صرعية، مما يعر�صه خل�صارة مادية، �أو �لأخطار �لتي تتعلق ب�صمعة �مل�صرف من 

جر�ء عدم �لتز�مه بال�صو�بط �ل�صرعية، وهذ� كله حمط نظر �إد�رة �للتز�م.

وهناك من �صمن �أعمال �إد�رة �للتز�م توثيق �لعالقات مع �جلهات �لرقابية �لد�خلية و�خلارجية، �لتي من �صمنها 

و�إد�رة  �للتز�م  �إد�رة  بني  �لعالقة  هذه  �ملتطلبات حتكم  بع�س  هناك  و�أي�صا  �لد�خلي،  �ل�صرعي  �لتدقيق  �إد�رة 

�لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي:

1. �إن من �صمن �أعمال �د�رة �للتز�م �ملر�قبة �مل�صتمرة لاللتز�م و�ختباره عن طريق عينات كافية ورفع تقارير 
ب�صاأن �جلودة و�ملالءمة، وهذ� يتطلب تن�صيق مع �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي فيما يتعلق باللتز�م �ل�صرعي.  

�لتنظيمية  �جلهات  من  �ل�صادرة  و�لت�صريعات  �لتعليمات  جميع  و�صول  من  �لتاأكد  على  �للتز�م  �د�رة  تعمل   .2
و�لرقابية �إىل كافة موظفي �ملوؤ�ص�صة وفهمهم لها وم�صاعدتهم على تطبيقها بال�صكل �ل�صحيح، وهذ� ي�صمل 

�إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي من جانب تعليمات �جلهات �لرقابية و�لتنظيمية �ملتعلقة بها، ومن جانب �آخر 

ت�صهل عمل �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، بتو�صيل تعليمات �لرقابة �ل�صرعية ملوظفي �ملوؤ�ص�صة وتفهيمهم 

لها.

فالعالقة بني �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي و�إد�رة �للتز�م هي عالقة رقابية تهدف لتطويرها وحت�صني فاعليتها، 

فعليه يو�صى باأن يكون هناك �رتباط متابعة و��صر�ف وت�صاور يف �ل�صكل �لإد�ري �لأمثل.

:
8
رابعا: عالقة التدقيق الداخلي مكتب التدقيق اخلارجي

تعد مكاتب �لتدقيق �خلارجي من �أدو�ت �لرقابة �خلارجية، ين�صب عمله على تدقيق بيانات �ملركز �ملايل ونتائج 

�لأعمال لإ�صد�ر ر�أي مهني، وهي وظيفة م�صتقلة عن �إد�رة �ملوؤ�ص�صة، فبينما يهدف �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي 

�إىل م�صاعدة �لإد�رة يف �لقيام مب�صوؤولياتها جتاه �صمان �للتز�م باأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، فاإن �ملدقق �خلارجي 

يهدف �إىل تكوين ر�أي م�صتقل ب�صاأن �لتز�م �ملوؤ�ص�صة بالتطبيق وعدم وجود �أخطاء ح�صابية، وتقدمي تقرير بذلك 

8. ينظر: تقي، يو�صف، �لعالقة بني �لهيئات �ل�صرعية و�ملر�جعني �خلارجيني، �ملوؤمتر �لأول للهيئات �ل�صرعية للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية، 
 .2001
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على  �صلبا  ذلك  ينعك�س  �صرعية  �أخطاء  �أو  حما�صبية  �أخطاء  وجود  حال  ويف  للم�صاهمني،  �لعمومية  للجمعية 

�لطرفني، لأنهما ي�صرتكان يف هدف �ملحافظة على �أمو�ل �مل�صاهمني، و�لأخطاء �ل�صرعية كما �لأخطاء �ملحا�صبية 

توؤدي �إىل �صياع �أمو�ل �مل�صاهمني.

فيمكن ملكتب �لتدقيق �خلارجي �ل�صتفادة من تقارير �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، وميكن للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي 

�أن ي�صتفيد من خربة مكتب �لتدقيق �خلارجي من ناحية �ملعلومات �لتي تتعلق بعمله، وي�صتفيد منه يف تطوير 

�لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي.

فالعالقة بني �جلهازين يجب �أن تكون متو��صلة، كما �أ�صار معيار �ل�صبط �أيويف رقم )3( فقرة 7 ) يكون للمدققني 

�ل�صرعية،  �لرقابة  هيئة  من  كل  ومع  �لإد�رية،  �مل�صتويات  كل  مع  ومنتظم  مبا�صر  �ت�صال  �لد�خليني  �ل�صرعيني 

ومدققي �حل�صابات، ملا يف ذلك من تعزيز مكانة �ملدققني �ل�صرعيني �لد�خليني يف �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�ص�صة(، 

فتحدد �لعالقة يف �ل�صكل �لإد�ري �لأمثل باأن تكون �لعالقة بني �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي مع �لتدقيق �خلارجي 

عالقة تن�صيق وت�صاور.

املحور الرابع: الهيكل الإداري الداخلي داخل اإدارة التدقيق ال�سرعي الداخلي وكيفية توزيع املهام وامل�سوؤوليات.

حتى ن�صمن قيام �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي بالقيام باملهام �ملوكله لها بال�صكل �لأمثل، كان ل بد �لهتمام 

بالهيكلة �لإد�رية �لد�خلية د�خل �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي وتوزيع �ملهام و�مل�صوؤوليات بينها، وهذه �لهيكلة 

كانت نتيجة طبيعية للتطور �لكبري �لذي �صهده �لتدقيق �ل�صرعي، �صو�ء على م�صتوى �مل�صوؤوليات و�ملهام �أو �ل�صكل 

�لإد�ري.

وميكن اأن نق�سم الهيكلة الداخلية – وهو معتمد يف بع�ص املوؤ�س�سات- كما يلي:

1. اإدارة التدقيق ال�سرعي:
من يقوم مبهمة مدير �لتدقيق �ل�صرعي يجب �أن يكون موؤهال تاأهيال مليا وعمليا ومهنيا، لأن دوره يتطلب �لقيام 

مبهمة �لتوجيه �ليومي للجهاز �لتنفيذي لالإلتز�م بالأحكام �ل�صرعية، و�لقر�ر�ت  �ل�صادرة من �لهيئة �ل�صرعية، 

ويقوم باملهمات و�مل�صوؤوليات �لتالية:

1. �إعد�د دليل �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي.
2. و�صع �خلطط �ل�صرت�تيجية و�ل�صنوية للتدقيق �ل�صرعي.

3. ت�صميم بر�مج �ملر�جعة ومناذج �لتدقيق بال�صرت�ك مع فريق �لتدقيق.
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4. قيادة وتطوير وتوجيه فريق �لتدقيق علميا ومهنيا.
5. مر�جعة �لتقارير �ل�صرعية �لدورية قبل عر�صها على �لهيئة �ل�صرعية.

6. �مل�صاركة يف �إعد�د وتنفيذ �لرب�مج �لتدريبية �لتي ت�صهم يف رفع �مل�صتوى �ل�صرعي للجهاز �لتنفيذي.
7. مر�جعة �حل�صابات �خلتامية وتدقيق �آليات توزيع �لأرباح وح�صاب �لزكاة.

2. اأمانة الهيئة: �لع�صو �لتنفيذي لهيئة �لتدقيق �ل�صرعي، وهو حلقة �لو�صل بني �لإد�ر�ت �لتنفيذية وهيئة �لرقابة 
�ل�صرعية، و�لأ�صل �أن هذ� �لعمل لي�س من مهام �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي، و�ن كانت �لتطبيقات خالف ذلك، وميكن 

�أن �خت�صا�صاته وم�صوؤولياته فيما يلي:

1. �إبد�ء �لر�أي �ل�صرعي يف �ملو�صوعات �ملعرو�صة على �لهيئة �ل�صرعية.
2. و�صع �لتاأ�صيل �لفقهي لفتاوى و�آر�ء �لهيئة �ل�صرعية.

3. �لرد على ��صتف�صار�ت �جلهاز �لتنفيذي مما يدفع له من �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي.
4. توجيه �لتدقيق �ل�صرعي و�لإ�صر�ف على �أعماله و�لنظر يف تقاريره �لدورية.

5. مر�جعة �لرب�مج �لتدريبية �ملعدة من قبل �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي.

3. ق�سم التدقيق ال�سرعي:
      وهذ� �لق�صم ينفذ بر�مج �لتدقيق �ل�صرعي، ويتكون من:

 رئي�ص الق�سم ويقوم بالخت�سا�سات التالية:

1. تنفيذ بر�مج �ملر�جعة �ل�صرعية وفق �جلدول �لزمني للخطة �ل�صنوية.
2. �لإ�صر�ف �ملبا�صر على �ملدققني �ل�صرعيني وتوزيع �ملهام عليهم وفق متطلبات �لعمل �ليومي.

3. دعوة موظفي �لبنك ملناق�صتهم يف �ملالحظات �لو�ردة بتقارير �لتدقيق.
4. �إعد�د م�صودة تقرير �لتدقيق �ل�صرعي وعر�صه على مديره.

املدقق ال�سرعي:

1. �مل�صاركة يف �إعد�د بر�مج �ملر�جعة و�أور�ق �لعمل.
2. �صحب �لعينات ح�صب بر�مج �ملر�جعة.

3. �لفح�س �مليد�ين من خالل تدقيق �لعمليات �مل�صرفية و�ل�صتثمارية و�لأن�صطة وفق �ل�صو�بط �ل�صرعية �ملقررة.
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4. ت�صجيل �ملالحظات وتوثيقها باأدلة �لإثبات.
5. مناق�صة �مل�صوؤولني عن �ملالحظات يف ميد�ن �لتدقيق و�لرد على ��صتف�صار�تهم يف �حلدود �ملعتمدة.

6. �صياغة �ملالحظات ومناق�صتها مع رئي�س �لق�صم.

4. ق�سم البحوث وتطوير املنتجات:
 و�لأ�صل �أن هذ� �لعمل لي�س من مهام �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي، و�ن كانت �لتطبيقات خالف ذلك، ويقوم باملهام 

و�لخت�صا�صات �لتالية:

�ملتطلبات  ��صتيفاء  و�لتاأكد من  1. �مل�صاركة يف تطوير منتجات جديدة ومر�جعة هياكلها وعقودها وم�صتند�تها 
�ل�صرعية، و�تفاقها مع �ملعايري �ل�صرعية وما �أ�صدرته �لهيئة من قر�ر�ت قبل عر�صها على �لهيئة.

2. هيكلة �لتمويالت و�عادة هيكلتها ومر�جعة عقودها وم�صتند�تها.
�أو  تقدميها  �لبنك  يعتزم  �لتي  �جلديدة  �ل�صتثمارية  �لود�ئع  �أو  �حل�صابات  �أو  �مل�صرفية  مر�جعة �خلدمات   .3

طرحها ومر�جعتها.

4. مر�جعة �لعقود و�مل�صتند�ت و�لنماذج �جلديدة ومناق�صتها مع �لإد�رة �لقانونية، و�لتاأكد من ��صتيفائها للمتطلبات 
�ل�صرعية. 

5. مر�جعة هياكل وعقود وم�صتند�ت �لتمويالت �أو �ل�صتثمار�ت �أو �ل�صناديق �ل�صتثمارية �أو �ل�صكوك �لتي يعتزم 
�لبنك طرحها، �أو �لتي تعر�صها بنوك وموؤ�ص�صات �أخرى على �لبنك وتعديلها وفقا للمتطلبات �ل�صرعية ومبا 

يتفق مع �ملعايري.

ح�صابات  �أ�صحاب  بني  و�مل�صروفات،  �لنفقات  وحتميل  �خل�صائر  وحتميل  �لأرباح  وتوزيع  ح�صاب  مر�جعة   .6
�ل�صتثمار و�مل�صاهمني و�لقو�ئم �ملالية �ل�صنوية.

7. مر�جعة �لتحليل �لدوري للقو�ئم �ملالية، كاأ�صهم �ل�صركات �ملدرجة يف �ل�صوق �ملايل �لتي يجوز للبنك تد�ولها 
و�ل�صتثمار بها.

8. مر�جعة كل ما �صيعر�س على �لهيئة �ل�صرعية ب�صكل عام، للتاأكد من ��صتيفائه للمتطلبات �ل�صرعية.
9. �إعد�د �لدر��صات �لتي تطلبها �لهيئة �ل�صرعية �أو �أي مهام �أخرى ت�صند �إليها.
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5. ال�سكرتاريا والأر�سيف: ويقوم باملهام التالية:
1. طباعة جد�ول �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي وت�صجيل حما�صر �جتماعاتها.

2. �أعمال �لطباعة و�لأر�صيف و�لفهر�صة و�حلفظ للتقارير و�لفتاوى و�لقر�ر�ت �ل�صرعية وتبويبها.  
3. تن�صيق �ملر��صالت بني �إد�ر�ت �لبنك و�لتدقيق �ل�صرعي.

 

ويف هذ� �ل�صياق يو�صى بف�صل �أمانة �لهيئة وق�صم �لبحوث و�لتطوير عن �لهيكل �لإد�ري �لد�خلي للتدقيق �ل�صرعي 

�لد�خلي، لعدم دخول �أعمالهم �صمن مهام �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، و�إ�صافة ق�صم ل�صباط �لرتباط مع 

�جلهات �لرقابية، لتنفيذ �لت�صور �لذي مت �قرت�حه لعالقة �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي مع �جلهات �لرقابية.

اإدارة التدقيق 

ال�سرعي

ق�سم البحوث اأمانة الهيئة

وتطوير املنتجات

ق�سم التدقيق 

ال�سرعي

ال�سكرتياريا 

والأر�سيف

�ل�صكل رقم (4)
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7 - 9 Nisan 2017 (İstanbul – Türkiye))إسطنبول – تركيا( 7-9  ابريل  2017

المؤتمر السادس للتدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
6. İslamî Bankalar ve Finans Kurumları Şer’î Denetim Konferansı
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النتائج

من خالل ��صتعر��س �ملحاور �لتي طرحتها �للجنة �لتح�صريية للموؤمتر- م�صكورة ماأجورة- ميكن �أن ن�صع معامل 

�ل�صكل �لإد�ري �لأمثل للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، من خالل:

اأيويف، والتي يتوجب  التي اقرتحتها معيار �سبط  الإدارية  التي وجهت للنماذج لالأ�سكال  اأهم النتقادات  اأول: 

جتاوزها يف النموذج املقرتح لل�سكل الإداري الأمثل:

انتقادات النموذج الأول )اإدارة م�ستقلة(:

1. �نف�صال عمل �ملدقق �ل�صرعي عن �ملر�جع �لد�خلي ي�صعف عمل �ملدقق �ل�صرعي.
2. �أن هذ� �لنموذج ل ينا�صب �ملوؤ�ص�صات �صغرية �حلجم.

3. �إن وجود جهازين رقابني يف نف�س �ملوؤ�ص�صة، يوؤدي �إىل تد�خل يف حمل �لرقابة و�لزدو�جية، ف�صال عن زيادة 
�لتكاليف، ويزيد �لأعباء على موظفي �جلهاز �لتنفيذي.

4. �إن �لف�صل بني عمل �ملر�جع �لد�خلي و�ملدقق �ل�صرعي �لد�خلي يجعل عمل �ملدقق �ل�صرعي �لد�خلي مقت�صر� 
على �لن�صغال يف �لك�صف عن �لخطاء �ل�صرعية، دون للمخاطر �ل�صرعية.

اأهم النتقادات للنموذج الثاين )ق�سم يف اإدارة التدقيق الداخلي(:.

�إن وجود �لتدقيق �ل�صرعي حتت �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي ي�صعف ��صتقالليتها، ويوؤدي �ىل تدخل من �إد�رة �لتدقيق 

�لد�خلي يف عملها.

اأهم النتقادات للنموذج الثالث )مهمة يف اإدارة التدقيق الداخلي(:

قيام �لتدقيق �لد�خلي مبهمة �لتدقيق �ل�صرعي ينطوي على �أخطار �صرعية كبرية، ب�صبب عدم �لخت�صا�س �لذي 

قد يودي �إىل عدم �لنتباه لكثري من �ملخالفات �ل�صرعية ل�صعف �خلربة �أو قلة �لعلم.

ثانيا: اأهم املعامل التي ينبغي اأن يت�سف بها النموذج املقرتح لل�سكل الإداري الأمثل للتدقيق ال�سرعي –بناء على  

النتائج التي ر�سدناها من خالل املحاور التي طرحت:

1. وجود �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي يف �إد�رة م�صتقلة، يعطيها مكانة �أكرب، ويعزز مكانتها يف نظر �لعاملني 
و�ملتعاملني، ويعطي �ملوؤ�ص�صة م�صد�قية �أكرث، ويح�صن �صمعتها من جهة �هتمامها بتطبيق �صعارها من جهة 

�للتز�م بالأحكام �ل�صرعية.
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2. جتاوز �لتد�خل و�لزدو�جية، �لتي تنجم عن عدم �لدمج بني �لأجهزة �لرقابية �لتي يف �ملوؤ�ص�صة حتت �إد�رة 
و�حدة، من خالل �لتن�صيق بني �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي و�إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، وعمل زيار�ت وجولت 

ميد�نية م�صرتكة.

3. �أن وجود نظام للرقابة �ل�صرعية يتمتع بفاعلية وكفاءة عالية، كلما قلت خماطر �عتماد �لنموذج �لأمثل، حيث 
�إن قوة �لنظام �لرقابي �ل�صرعي يف �ملوؤ�ص�صة ي�صكل �صمانا �أوليا للكفاءة �ل�صرعية ، ويحد من وقوع �ملخالفات 

م�صتندية  ودور�ت  و�أدلة حما�صبية  و�صيا�صات  �إجر�ء�ت عمل  �أدلة  من  م�صتندية  فوجود جمموعة  �ل�صرعية، 

روعيت فيها �ل�صو�بط �ل�صرعية �ملعتمدة من هيئة �لرقابة �ل�صرعية ي�صهل �أعمال �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، 

مبا ميكن معه �عتماد منوذج لل�صكل �لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي �أقل كلفة على �ملوؤ�ص�صة.

4. يجب �أن تتحدد عالقة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي بالأجهزة �لرقابية يف �ملوؤ�ص�صة (هيئة �لرقابة �ل�صرعية- 
�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي- �إد�رة �لإلتز�م- مكتب �لتدقيق �خلارجي) �صمن �لت�صور �لتايل، وهي تختلف بح�صب 

�جلهاز �لرقابي كالتايل:

اأول: عالقة التدقيق ال�سرعي الداخلي بهيئة الرقابة ال�سرعية: ل ميكن �لف�صل ب�صكل كامل بني �لتدقيق �ل�صرعي 

�لد�خلي وهيئة �لرقابة �ل�صرعية، لتفاقهما بالهدف و�لغاية و�ن �ختلفت �آليات �ملمار�صة، بحيث يكون للمدققني 

�ل�صرعية، ملا يف ذلك من تعزيز مكانة �ملدققني  �ل�صرعيني �لد�خليني �ت�صال مبا�صر ومنتظم مع هيئة �لرقابة 

�ل�صرعيني �لد�خليني يف �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�ص�صة، ويجب على رئي�س �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي من تن�صيق 

جهود �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي وهيئة �لرقابة �ل�صرعية بال�صورة �ملنا�صبة ل�صمان تو�فر تغطية كافية للتدقيق 

�ل�صرعي �لد�خلي وجتنب �زدو�جية �جلهود �إىل �حلد �لأدنى، فال بد من �لأخذ بعني �لعتبار من �صرورة وجود 

ر�بط تن�صيقي وت�صاوري وفني بني �لهيئة �ل�صرعية و�لتدقيق �ل�صرعي، يف �ل�صكل �لإد�ري �لأمثل.

�لإد�رتني عالقة  �لعالقة بني  تكون  �أن  يجب  التدقيق الداخلي:  باإدارة  ال�سرعي الداخلي  التدقيق  ثانيا: عالقة 

�لتدقيق  �إد�رة  عليها  لت�صري  و��صحة  معينة  معايري  �لد�خلي  �ل�صرعي  �لتدقيق  �إد�رة  ت�صع  �أن  ذلك  ومن  تعاون، 

�لد�خلي، وت�صتبعد �لعقود و�ملعامالت �ملخالفة لهذه �ملعايري، وحتيلها للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي لتاأخذ �إجر�ءتها، 

�لفر�د،  ببع�س  و�ل�صتعانة  �مل�صرتكة،  �ملهام  وتنفيذ  �ملهمة،  �لد�خلي  �ل�صرعي  �لتدقيق  �إد�رة  على  ي�صهل  وذلك 
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وفكرة تبادل �لتقارير �لأولية و�لت�صالت �ملبا�صرة بني �ملدققني يف �لإد�رتني مبا يخدم �أهد�فهما، كما ميكن لإد�رة 

�لتدقيق �ل�صرعي �حل�صول على خلفيات �أكرب ب�صاأن بع�س �لن�صاطات �لتي برزت فيها مالحظات، ويوؤخذ هذ� بعني 

�لعتبار عند و�صع �لنموذج �لأمثل لل�صكل �لإد�ري لإد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي.

ثالثا: عالقة التدقيق ال�سرعي الداخلي باإدارة الإلتزام: عالقة بني �لتدقيق �ل�صرعي و�إد�رة �للتز�م هي عالقة 

وت�صاور يف  و��صر�ف  متابعة  �رتباط  يكون هناك  باأن  يو�صى  فعليه  فاعليتها،  لتطويرها وحت�صني  تهدف  رقابية 

�ل�صكل �لإد�ري �لأمثل.

رابعا: عالقة التدقيق ال�سرعي الداخلي مبكتب التدقيق اخلارجي: يجب �أن تكون �لعالقة بني �جلهازين متو��صلة، 

كما �أ�صار معيار �ل�صبط �أيويف (يكون للمدققني �ل�صرعيني �لد�خليني �ت�صال مبا�صر ومنتظم مع كل �مل�صتويات 

�لإد�رية، ومع كل من هيئة �لرقابة �ل�صرعية، ومدققي �حل�صابات، ملا يف ذلك من تعزيز مكانة �ملدققني �ل�صرعيني 

بني  �لعالقة  تكون  باأن  �لأمثل  �لإد�ري  �ل�صكل  يف  �لعالقة  فتحدد  للموؤ�ص�صة)،  �لتنظيمي  �لهيكل  يف  �لد�خليني 

�لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي مع �لتدقيق �خلارجي عالقة تن�صيق وت�صاور.

يف  املختلفة  الرقابية  واجلهات  ال�سرعي  اإدارة  التدقيق  بني  ارتباط  �سابط  هناك  يكون  اأن  ي�ستح�سن  خام�سا: 

املوؤ�س�سة. 

5. حتى ن�صمن قيام �إد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي بالقيام باملهام �ملوكله لها بال�صكل �لأمثل، كان ل بد �لهتمام 
وهذه  بينها،  و�مل�صوؤوليات  �ملهام  توزيع  و  �لد�خلي  �ل�صرعي  �لتدقيق  �إد�رة  د�خل  �لد�خلية  �لإد�رية  بالهيكلة 

�مل�صوؤوليات  م�صتوى  على  �صو�ء  �ل�صرعي،  �لتدقيق  �صهده  �لذي  �لكبري  للتطور  طبيعية  نتيجة  كانت  �لهيكلة 

و�ملهام �أو �ل�صكل �لإد�ري، ويوؤخذ بعني �لعتبار ف�صل �أمانة �صر �لهيئة و�لبحوث و�لتطوير عن �لهيكل �لإد�ري 

�لد�خلي لإد�رة �لتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي، لعدم �خت�صا�صهما و�إن كانت بع�س �لتطبيقات على خالف ذلك، 

و�أن ن�صيف ق�صما ل�صباط �لرتباط باجلهات �لرقابية، بحيث يكون هناك �صابط �رتباط لكل جهة رقابية،  

وهو يعزز ويخدم تطبيق وتنفيذ �ل�صكل �ملقرتح للعالقة �لتي مت �قرت�حها بالورقة بني �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي 

�ل�صرعي و�جلهات �لرقابية �ملختلفة.
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6. يجب �أن تكون مكانة �لرقابة �ل�صرعية �لد�خلية يف �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�ص�صة كافية لل�صماح للرقابة �ل�صرعية 
�أل ينخف�س �مل�صتوى �لتنظيمي للرقابة �ل�صرعية �لد�خلية عن م�صتوى  �لد�خلية باإجناز م�صوؤولياتها، ويجب 

�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي.

و بناء عليه يكون  �لنموذج �لأمثل لل�صكل �لإد�ري للتدقيق �ل�صرعي �لد�خلي (�ملقرتح)، كما يف �ل�صكل رقم (5).

اجلمعية العمومية مكتب التدقيق 

اخلارجي

جمل�ص الإدارة

جلنة املراجعة

هيئة الرقابة 

ال�سرعية

التدقيق ال�سرعي 

اخلارجي

اإدارة التدقيق 

ال�سرعي

ال�سكرتياريا 

والأر�سيف

اإدارة اللتزام

ق�سم التدقيق 

ال�سرعي

اأمانة الهيئة

اإدارة التدقيق 

الداخلي

�سباط

ارتباط باجلهات 

الرقابية 

�ل�صكل رقم (5)
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التو�سيات:

اأول: يو�صي �لباحث �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لأخذ بعني �لعتبار �لنموذج �لأمثل �ملقرتح، ملا له من مميز�ت، جتاوزت 

معظم �ملالحظات �لتي �عرت�صت �لنماذج �لأخرى.

ثانيا: على �لباحثني و�ملهتمني �لعمل مبزيد من �حلر�س و�لتمحي�س و�لبحث يف هذ� �ملو�صوع، ملا له من �أهمية 

كبرية يف حت�صني �أد�ء �لتدقيق �ل�صرعي، وحت�صني �صورة �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�ملحافظة على �صمعتها.

والحمد لله رب العاملني،،،
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