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مقدمة:

تهدف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية املختلفة اإىل تقدمي منتجات وخدمات متوافقة مع اأحكام ومبادئ ال�صريعة 

الإ�صالمية لتلبية طلب ورغبة امل�صتثمرين واملتعاملني يف تلك ال�صتثمارات واملنتجات واخلدمات امل�صرفية ال�صرعية 

يتم  م�صتقلة  �صرعية  رقابة  هيئة  اإ�صالمية  مالية  موؤ�ص�صة  اأو  بنك  كل  ُيعني  اأن  يجب  الغر�س  هذا  ولتحقيق  املتنوعة، 

تعيينها من قبل امل�صاهمني لتفادي اأي ت�صارب للم�صالح، وهيئة الرقابة ال�صرعية لديها مهام عديدة منها اأنها تقوم 

املوافقة  وعند  اأن�صطته.  وكل  املختلفة  امل�صرفية  البنك  وخدمات  وا�صتثمارات  منتجات  كل  على  واملوافقة  باملراجعة 

على كل منتج يتم و�صع �صيا�صات وطريقة تنفيذ ودليل حمدد له من الناحية ال�صرعية. وللتاأكد من التطبيق ال�صليم 

وال�صحيح لقرارات وفتاوى الهيئة ال�صرعية والمتثال لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية ل بد من وجود ق�صم خمت�س وم�صتقل 

داخل الهيكل التنظيمي للبنك يتبع لهيئة الرقابة ال�صرعية لتحديد مدى التزام البنك بهذه القرارات والفتاوى عن 

طريق تقدمي تقارير تدقيق �صرعي دورية عن ن�صاط البنك لهيئة الرقابة ال�صرعية. كما هو معلوم اأنَّ الهيئات ال�صرعية 

يف البنوك الإ�صالمية هيئات تقدم خدمات ا�صت�صارية فقط وت�صدر موافقاتها على املنتجات واخلدمات وامل�صتندات 

والعقود والتفاقيات ول تقوم بنف�صها مبتابعة تنفيذ تلك املنتجات وعقودها، وتعقد الهيئة اجتماعات دورية يف البنك 

ولي�صت موجودة ب�صفة دائمة. لذلك نبعت اأهمية وجود اإدارة التدقيق ال�صرعي والرقابة ال�صرعية يف البنك، لتكون عني 

وممثل الهيئة يف البنك.

�ص�س حمددة ومو�صوعية ومنهج وا�صح مبني على اأحكام ومبادئ 
ُ
 اإذن التدقيق ال�صرعي هو ن�صاط م�صتقل يعمل وفقًا لأ

البنوك  اإن  ومبا  ال�صرعية.  الناحية  من  املوؤ�ص�صة  اأداء  لتقييم  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  وقرارات  الإ�صالمية  ال�صريعة 

الإ�صالمية هي موؤ�ص�صات ربحية يهدف امل�صتثمرون فيها اإىل حتقيق اأعلى ربحية ممكنة وفقًا لأحكام ومبادئ ال�صريعة 

الإ�صالمية فاإن اإدارة التدقيق ال�صرعي والرقابة ال�صرعية ت�صاعد البنك يف حتقيق هذا الهدف من خالل ثالث مهام 

اأ�صا�صية وهي اأوًل تقييم وتاأكيد التزام البنك يف تقدمي خدماته ومنتجاته ومتويالته ح�صب �صيا�صة ودليل كل منتج موافق 

 ،)Control Function( عليه من هيئة الرقابة ال�صرعية وهنا يكون دور اإدارة التدقيق ال�صرعي كاإدارة �صبط

وثانيًا تقدمي احللول ال�صرعية املنا�صبة التي تتوافق مع متطلبات املتعاملني لكل معاملة -خا�صة ال�صركات منهم - مع 

توافقها مع اأحكام ال�صريعة وراأي الهيئة بخ�صو�س كل معاملة ، وهنا يكون دور اإدارة التدقيق ال�صرعي دور داعم للبنك 

.)Support Function(

وثالثًا تقدمي ال�صت�صارات اليومية لإدارات البنك املختلفة لتفادي تنفيذ املعامالت بطريقة غري �صرعية وبالتايل التقليل 

 )Control and Support من حدوث اأخطاء توؤدي اإىل جتنيب الأرباح، وهنا يكون دورها كاإدارة �صبط ودعم

.Function(
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التدقيق ال�صرعي يهدف اإىل حت�صني وتطوير عمليات البنك واآليات العمل واخت�صارها وجعلها �صهلة التطبيق بطريقة 

�صرعية، وجعلها قابلة للتنفيذ يف مدة زمنية ق�صرية تر�صي املتعاملني على �صوء املناف�صة العالية بني البنوك الإ�صالمية. 

دون  البنك  يف  املختلفة  والأن�صطة  والعمليات  املح�صابية  واملعاجلات  املنتجات  كافة  ال�صرعي  التدقيق  نطاق  وي�صمل 

ا�صتثناء. كما يهدف التدقيق ال�صرعي من خالل فح�س وحتليل الأخطاء ال�صرعية املتكررة اإىل اإيجاد احللول العملية 

املنا�صبة والتي من خاللها تقل ن�صبة حدوث تلك الأخطاء املتكررة. 

اإدارة مهمة  اأنها  اإل  للبنك الإ�صالمي  التنظيمي  ال�صرعي داخل الهيكل  للتدقيق  على الرغم من ال�صتقاللية الكاملة 

يف  وتطورها  الإ�صالمية  البنوك  اأن�صطة  تو�صع  ومع  عنه،  ال�صتغناء  ميكن  ل  مكمل  وجزء  يومي  ب�صكل  للعمل  ومكملة 

العقدين الأخريين ت�صعى تلك البنوك يف تقومي اأن�صطتها والتاأكد من �صرعيتها عرب التدقيق ال�صرعي الفَعال وحماية 

نف�صها وجتنب خماطر ال�صمعة.

 التعريف باإدارة التدقيق ال�سرعي يف كل موؤ�س�سة1. 

التدقيق ال�صرعي هو التدقيق  على  كافة املعامالت وال�صتثمارات واخلدمات امل�صرفية للبنوك الإ�صالمية بعد 

التنفيذ؛ للتاأكد من مدى التزامها بال�صوابط ال�صرعية امل�صتمدة من اأحكام ومبادئ ال�صريعة ال�صالمية واأنها 

ُنفذت وفقًا لقرارات وفتاوى هيئة الرقابة ال�صرعية باملوؤ�ص�صة املالية اأو البنك. التدقيق ال�صرعي يتم بوا�صطة 

اإدارة م�صتقلة وبطريقة مو�صوعية وفق منهج حمدد للم�صاهمة يف تطوير البنك الإ�صالمي وحتقيق اأهدافه وهو 

اللتزام بتنفيذ وتقدمي معامالت ومنتجات وخدمات م�صرفية �صرعية للمتعاملني تدر الأرباح املن�صودة للبنك.

التدقيق ال�صرعي يهدف اإىل  التحقق من التطبيق ال�صحيح ح�صب موافقة هيئة الرقابة ال�صرعية للمنتجات 

والعقود امل�صرفية الإ�صالمية �صواًء من ناحية الت�صل�صل ال�صرعي للعقود وامل�صتندات لكل منتج، اأو من ناحية 

تنفيذ وتعبئة العقود نف�صها ح�صب موافقة الهيئة عليها. وتتوىل اإدارة التدقيق ال�صرعي ت�صحيح م�صار املعامالت 

لكي تتنا�صب مع املعايري ال�صرعية من الناحية التطبيقية.

ي�صاهم التدقيق ال�صرعي يف بعث الثقة والطمئنان يف نفو�س م�صاهمي املوؤ�ص�صة املالية واملتعاملني واملوظفني، 

حيث اإن وجود تدقيق �صرعي م�صتقل وفَعال وذو خربة يف املجال ي�صاهم يف ت�صحيح اأخطاء معامالت البنك 

بعد تنفيذها، وجتنيب اأرباح ما بطل منها.

يعتمد التقرير ال�صنوي لهيئة الرقابة ال�صرعية والذي يتم اإ�صداره للم�صاهمني واملتعاملني اإىل حد كبري على 

النتائج العامة لتقارير التدقيق ال�صرعي التي ت�صدر خالل ال�صنة حمل التقرير، بالتايل نتائج تقارير التدقيق 

ال�صرعي هي انعكا�س ملدى التزام املوؤ�ص�صة الإ�صالمية اأو امل�صرف بقرارات الهيئة ال�صرعية واملعايري ال�صرعية 

ال�صائدة للمنتجات الإ�صالمية.
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 )Control  اإدارة التدقيق والرقابة ال�صرعية التي ت�صمل ق�صم التدقيق ال�صرعي هي من �صمن اأق�صام ال�صبط

اللتزام  واإدارة   Risk Management املخاطر  اإدارة  مثل  اإ�صالمي  بنك  اأي  يف   Function(

اأهمية عنهم  يقل  ول   Internal Audit الداخلي  التدقيق  واإدارة   Compliance Department
ومبادئ  اأحكام  اتباع  يف  بالتزامه  البنك  وتاأكيد  تقييم  الق�صم  وجود  من  الغر�س  عنهم،  با�صتقاللية  ويعمل 

ال�صريعة الإ�صالمية وقرارات هيئة الرقابة ال�صرعية.

 التعريف مبنجزات اإدارة التدقيق ال�سرعي على م�ستوى كل موؤ�س�سة2. 

كما ذكرنا اأن التدقيق ال�صرعي يهدف اإىل التحقق من التطبيق ال�صحيح ح�صب قرارات وفتاوى هيئة الرقابة 

التدقيق  اإجنازات  تظهر  فبالتايل  البنك،  واأن�صطة  معامالت  جلميع  العامة  ال�صرعية  واملعايري  ال�صرعية 

ال�صرعي يف كل ما يقدمه البنك من منتجات وخدمات،  ومن ثم الأرباح املحققة من كل اأنواع التمويل املختلفة 

واخلدمات امل�صرفية لأنها جزء مكمل لهيكل البنك، وبخ�صو�س املنجزات املبا�صرة ميكن تلخي�صها يف الآتي:

1. التزام العاملني بالتنفيذ ال�صليم للمعامالت اإىل حد كبري  ب�صبب وجود تدقيق �صرعي فّعال  لحق للتنفيذ 

�صيكت�صف الأخطاء ال�صرعية يف املعامالت املنفذة وو�صعها �صمن التقرير ال�صرعي الدوري ليقوم برفعها 

اإىل هيئة الرقابة ال�صرعية.

2. تقليل الأخطاء املرتكبة عند تنفيذ املعامالت من خالل تقدمي دورات تدريبية ون�صرات دورية بخ�صو�س 

الأخطاء ال�صائعة واملتكررة بغر�س تفاديها م�صتقباًل.

بالأخطاء  والتذكري  التنبيه  الأرباح وذلك من خالل  اء جتنيب  لالأرباح جرَّ البنك  تقليل خماطر خ�صارة   .3

عالية املخاطر التي غالبًا ما توؤدي اإىل جتنيب الأرباح.

ال�صليم  وتطبيقها  امل�صرفية  واخلدمات  املعامالت  �صرعية  من  بالتاأكد  وذلك  ال�صمعة  خماطر  تقليل   .4

م�صتقلة  اإدارة  لوجود  مطمئنني  املتعاملني  يجعل  وهذا  الإ�صالمية،  ال�صريعة  ومبادئ  لأحكام  وموافقتها 

متخ�ص�صة تقوم بذلك.

هذا ماتنجزه اإدارة التدقيق ال�صرعي بوجٍه عام، اإ�صافًة اإىل جميع ما ذكر اأعاله، فقد حقق التدقيق ال�صرعي يف البنك 

املنجزات الآتية:

الكبرية   لل�صركات  امل�صرفية  الأعمال  باإدارة  اخلا�صة  املنفذة  املعامالت  من   %100 ن�صبة  على  التدقيق   .1

Large Corporate وكذلك على  معامالت اإدارة الأعمال امل�صرفية لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
التدقيق  اأن  لالأفراد حيث  امل�صرفية  الأعمال  معامالت  با�صتثناء  الأخرى  البنك  اإدارات  وجميع   SME
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ال�صرعي عليها يكون بن�صبة 70% اإىل 80%. ويعزى ال�صبب يف التدقيق على كافة معامالت ال�صركات  اإىل 

التعقيد التي تت�صم به تلك املعامالت  واحتمالية وجود ن�صبة عالية من الأخطاء خالل تنفيذها، على العك�س 

اأن  من ذلك جند معامالت الأفراد معامالت منطية متكررة تقل ن�صبة الأخطاء فيها. وعلى الرغم من 

اإدارة الرقابة ال�صرعية تقوم مبراجعة كل طلبات التمويل املقدمة من اإدارة ال�صركات الكبرية وال�صغرية 

واملتو�صطة قبل تقدميها للجنة املخت�صة يف البنك والتي متنح املوافقة على طلبات التمويل بغر�س التاأكد 

اإدارة التدقيق ال�صرعي تقوم بفح�س كافة  اأن  اإل  من موافقة هيكلة و�صروط التمويل لالأحكام ال�صرعية 

املعامالت بعد التنفيذ.

2. مت تاأ�صي�س جلنة يف البنك  مهمتها حتديد املوظف الذي يرتكب نف�س اخلطاأ لأكرث من مرة والذي يقود 

َدْت  اإىل جتنيب الأرباح  على �صوء تقارير التدقيق ال�صرعي الدورية وحتديد اجلزاء املنا�صب عليه، وقد ُحدِّ

اآليتها بالتف�صيل يف لئحٍة خا�صة بهذه اللجنة. والهدف من تاأ�صي�س اللجنة هو التاأكيد على عدم ال�صتهانة 

بالأ�ص�س ال�صرعية ودليل كل منتج، ووجوب تنفيذه ح�صب قرارات وتو�صيات هيئة الرقابة ال�صرعية.

كان يف  فاإن  للبنك.  التابع  التدريب  اأو مركز  العمل  مكان  �صواء يف  دورية  ب�صورة  تدريبية  دورات  تنفيذ   .3

اأي يف فروع البنك املختلفة فهو يكون با�صتعرا�س تقرير التدقيق ال�صرعي و�صرح  الأخطاء  مكان العمل 

واملخالفات املتكررة الواردة فيه والطريقة ال�صحيحة للتنفيذ لتجنب الوقوع يف املخالفة وتو�صيات اإدارة 

التدقيق ال�صرعي وقرار هيئة الرقابة ال�صرعية بخ�صو�س كل خمالفة. ويكون هذا على جميع املخالفات 

الواردة يف تقرير التدقيق ال�صرعي. واأما اإن كان التدريب يف مركز التدريب يف مقر البنك اأو اأي مكاٍن اآخر 

فاإنه يكون يف التمويل الإ�صالمي  مبوا�صيعه املختلفة.

3. تنفيذ تدقيق �صرعي غري معلن ومفاجئ على الفروع وتكثيف الزيارات امليدانية للفروع للحد من الأخطاء 

ال�صرعية التي ميكن اأن حتدث اأثناء تنفيذ املعامالت.

4. املتابعة يف ت�صحيح املعامالت التي تتطلب ت�صحيحًا ح�صب قرار هيئة الرقابة ال�صرعية.

5. باإعداد كتيب ودليل يو�صح املخاطر ال�صرعية وت�صنيفها ما بني خماطر عالية وخماطر متو�صطة وخماطر 

واملخاطر  الأرباح،  اإىل جتنيب  الغالب  توؤدي يف  العالية  املخاطر  البنك.  يقدمه  منتج  لكل  ومتدنية  قليلة 

املتو�صطة رمبا توؤدي اإىل جتنيب الأرباح اأو الت�صحيح ح�صب ما تراه هيئة الرقابة ال�صرعية لكل خمالفة، 

الدليل وتعميمه على  اإعداد  لتفاديها م�صتقباًل. وبعد  والتنبيه  الت�صحيح  املتدنية فت�صتوجب  اأما املخاطر 

املوظفني لوحظ تدين ن�صبة ارتكاب املخالفات اأثناء التنفيذ.
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التعريف مبنهجية عمل اإدارة التدقيق ال�سرعي والتحديات التي تواجهها. 3

تت�صابه منهجية عمل اإدارات التدقيق ال�صرعي يف البنوك الإ�صالمية ب�صفة عامة، وهناك بع�س الختالفات 

يف اآلية وطريقة العمل يف بع�س البنوك، ويف راأينا اآلية عمل التدقيق ال�صرعي حتتاج اإىل تطوير م�صتمر يقابل 

تطور البنوك الإ�صالمية وتو�صعها.

ونورد لكم منهجية عمل اإدارة التدقيق ال�صرعي لدينا كالآتي:

• تقوم اإدارة التدقيق ال�صرعي بو�صع خطة تدقيق �صرعي مف�صلة �صنوية ت�صمل التدقيق على كل املنتجات 
املقدمة وكل م�صادر التمويل للبنك وكافة اخلدمات امل�صرفية وكل العقود املوقعة من البنك مع طرف 

ثالث. ويتم و�صع اخلطة �صمن اإطار زمني حمدد لتفادي تاأخري �صدور التقارير ال�صرعية الدورية النهائية.  

يقوم رئي�س اإدارة التدقيق ال�صرعي  مبناق�صة خطة التدقيق  مع املراجع ال�صرعي الداخلي للموافقة عليها 

وبعد ذلك يتم عر�صها على هيئة الرقابة ال�صرعية للموافقة والعتماد.

• تقوم الإدارة بح�صر جميع املعامالت املنفذة وبدء التدقيق عليها بالن�صبة املذكورة اآنفًا با�صتخدام اأوراق 
العمل اخلا�صة بكل منتج على حدٍة.

اإر�صالها عن طريق الربيد اللكرتوين اإىل الفرع  ويتم  املرتكبة.  ال�صرعية  والأخطاء  املخالفات  • ا�صتخراج 
اأو الإدارة املعنية ملناق�صة  اأكرث يتم عقد اجتماع مع الفرع  اأو الإدارة املعنية، واإذا تتطلب الأمر تو�صيح 

الأخطاء واملخالفات بهدف تو�صيحها اأوًل وال�صتماع اإىل احليثيات والأ�صباب التي اأدت اإىل حدوث تلك 

الأخطاء. 

تلقي رد مكتوب ور�صمي بخ�صو�س تلك الأخطاء واملخالفات من الفرع اأو الإدارة املرتكبة للمخالفة  • بعد 
اإ�صافة الرد كما هو يف التقرير حتى يت�صنى للهيئة ال�صرعية احلكم عليه واإ�صدار قرار بخ�صو�س  يتم 

املخالفة. 

ال�صرعي الداخلي. املراجع  على  وعر�صه  الأوَّيل  ال�صرعي  التدقيق  تقرير  • اإعداد 

ال�صرعية. ولقد قمنا بت�صميم تقرير تدقيٍق  الرقابة  هيئة  على  وعر�صه  النهائي  ال�صرعي  التقرير  • اإعداد 
�صرعي �صفاف يو�صح املخالفة واحلكم ال�صرعي ح�صب املعايري ال�صرعية وقرارات الهيئة ورد اجلهة التي 

ارتكبت املخالفة لُيمّكن الهيئة من تقدمي قرارها ب�صهولة.

ومراجعة هيئة الرقابة ال�صرعية للتقرير ال�صرعي وتقدمي قراراتها لكل خمالفة. • ا�صتعرا�س 
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اإدارة البنك، والذي ي�صتمل على قرارات هيئة الرقابة ال�صرعية. وتنق�صم  تعميم التقرير ال�صرعي على   •
قرارات الهيئة غالبًا اإىل ق�صمني. ق�صم تطلب الهيئة فيه جتنيب اأرباح املعامالت ذات املخاطر ال�صرعية 

ال�صرعية  املخاطر  ذات  اأي  ت�صحيحها  ميكن  التي  املعامالت  ت�صحيح  فيه  الهيئة  تطلب  وق�صم  العالية 

املتو�صطة والقليلة. 

والتاأكد من اأن جميع ماطلبته الهيئة قد مت ا�صتيفاوؤه. وذلك باإعداد تقرير  الهيئة،  قرارات  تنفيذ  • متابعة 
املتابعة الذي ُيعر�س على املراجع ال�صرعي. 

جتنيب اأرباح املعامالت التي طلبت الهيئة جتنيبها مع الإدارة املالية. • متابعة 

• اإعداد ملخ�س �صنوي للمخالفات والأخطاء التي قررت الهيئة جتنيب اأرباحها بجانب التي طلبت ت�صحيحها 
والتنبيه عليها. وي�صاعد امللخ�س اإدارة البنك العليا يف تقييم عمل املوظفني يف الفروع والإدارات املختلفة 

اأثناء تنفيذهم للمعامالت. 

ن�ساأة التدقيق ال�سرعي ومراحل تطوره يف البنوك االإ�سالمية العمانية.. 4

تعترب الرقابة والتدقيق ال�صرعي العمود الفقري لأي بنك اإ�صالمي لذلك جند ن�صاأة التدقيق ال�صرعي مرتبطة 

بن�صاأة البنوك الإ�صالمية يف �صلطنة عمان وتطور اإدارات الرقابة والتدقيق ال�صرعي مرتبط بتطور تلك البنوك. 

ويتوجب عند تاأ�صي�س اأي بنك اإ�صالمي وجود رقابة �صرعية ملراجعة املنتجات وعقودها وم�صتنداتها والتاأكد من 

�صرعيتها قبل رفعها لهيئة الرقابة ال�صرعية واأي�صًا وجود تدقيق �صرعي للتدقيق علي املنتجات بعد تنفيذها 

للتاأكد من تنفيذها وتطبيقها ح�صب قرارات الهيئة.

وحوكمة ال�صريعة  Sharia Governance وفقًا لالطار التنظيمي للبنوك الإ�صالمية ال�صادر من البنك 

املركزي العماين و�صعت اأ�ُص�ًصا �صلبًة ومتينًة لعمل البنوك الإ�صالمية من ناحية التاأكد من �صرعية منتجات 

اأو  تاأ�صي�صها بتعيني مراجع �صرعي داخلي  البنوك الإ�صالمية عند  البنوك الإ�صالمية. لذلك بداأت  وخدمات 

رئي�س لإدارة التدقيق والرقابة ال�صرعية ثم تطورت الإدارات وزاد عدد املوظفني فيها بالتنا�صب مع منو حجم 

البنك.  يف الوقت احلايل تعترب اإدارات الرقابة والتدقيق ال�صرعي متو�صطة ن�صبيًا من ناحية احلجم مقارنة 

بالإدارات ال�صبيهة يف بع�س البنوك الإ�صالمية يف الدول الأخرى ب�صبب تاأ�صي�صها منذ فرتة طويلة. 
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موقع التدقيق ال�سرعي يف الهيكل التنظيمي وطبيعة العالقة التي تربطه بهيئة الرقابة ال�سرعية.. 5

وفقًا لالإطار التنظيمي والرقابي لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية ال�صادر من البنك املركزي العماين، فاإنه 

قد مت و�صع هيكل تنظيمي لإدارة التدقيق والرقابة ال�صرعية يو�صح موقعها وطبيعة العالقة التي تربطها 

مع اأطراف احلوكمة ال�صرعية يف البنك الإ�صالمي. 

يعتمد هيكل حوكمة ال�صريعة يف الأ�صا�س على تعيني هيئة رقابة �صرعية م�صتقلة بوا�صطة امل�صاهمني ويتم 

تر�صيحها بوا�صطة جمل�س الإدارة وتتم املوافقة على تعيينها يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوي. وترفع 

الهيئة تقاريرها ال�صنوية اإىل امل�صاهمني بخ�صو�س مدى التزام البنك باأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية 

�صنويًا مع جمل�س  اجتماعًا  الهيئة  تعقد  اإىل ذلك  بالإ�صافة  للمتعاملني.  منتجاته وخدماته  تقدمي  اأثناء 

الإدارة تقدم فيها مالحظاتها وراأيها يف عمل البنك.

التدقيق  لإدارة  رئي�صًا  يكون  داخلي  �صرعي  بتعيني مراجع  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  البنك ومبوافقة  يقوم 

والرقابة ال�صرعية ويتبع يف الطار التنظيمي مبا�صرة لهيئة الرقابة ال�صرعية ويتبع اإداريًا فقط للرئي�س 

التنفيذي للبنك ل�صمان ال�صتقاللية وعدم ت�صارب امل�صالح.

تتكون اإدارة التدقيق والرقابة ال�صرعية من وحدتني هما، وحدة التدقيق ال�صرعي ووحدة الرقابة ال�صرعية 

اإىل  اإ�صافة  ذوي اخلربة يف جماليهما.  من  للوحدتني  رئي�صني  تعيني  ويتم  ال�صرعي،  املراجع  ويراأ�صهما 

وحدة  تقوم  ال�صرعي.  اللتزام  مدير خماطر عدم  وظيفة  وهي  الإطار  هذا  عليها يف  من�صو�س  وظيفة 

الرقابة  هيئة  اإىل  تقاريرها  جميع  وترفع  للتنفيذ.  الالحق  ال�صرعي  التدقيق  مبهام  ال�صرعي  التدقيق 

ال�صرعي لتربطه عالقة مبا�صرة مع  التدقيق  اأن  يت�صح  وبذا  الداخلي.  ال�صرعي  املراجع  ال�صرعية عرب 

هيئة الرقابة ال�صرعية واإمنا عالقته املبا�صرة الأفقية تكون مع وحدة الرقابة ال�صرعية وعالقته الراأ�صية 

املبا�صرة مع املراجع ال�صرعي الداخلي. بينما يح�صر رئي�س وحدة التدقيق ال�صرعي اجتماعات الهيئة التي 

تت�صمن مراجعة تقارير التدقيق ال�صرعي الدورية من �صمن جدول اأعمالها.

وتتكون وحدة التدقيق ال�صرعي من عدة مدققني �صرعيني يراأ�صهم رئي�س وحدة التدقيق ال�صرعي.
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الهيكل التنظيمي- اإدارة التدقيق والرقابة ال�سرعية:

حوكمة الرقابة ال�سرعية واأثرها على التدقيق ال�سرعي يف عمان.. 6

كما اأ�صلفنا مل يغفل الإطار التنظيمي والرقابي للبنوك الإ�صالمية ال�صادر من البنك املركزي العماين اأهمية 

و�صع هيكل وجهاز حلوكمة ال�صريعة من �صمن الهيكل التنظيمي اخلا�س بالبنوك الإ�صالمية، وجهاز حوكمة 

ال�صريعة، مما  ا�صتقاللية عنا�صر هيكل حوكمة  وي�صمن  يعترب متميز  املركزي  البنك  و�صعه  الذي  ال�صريعة 

�صاعد على تاأ�صي�س وبناء حوكمة �صرعية متينة داخل البنك منذ تاأ�صي�صه ي�صمن ا�صتقاللية التدقيق والرقابة 

ال�صرعية وعدم وجود ت�صارب يف امل�صالح. وا�صتقاللية التدقيق ال�صرعي ت�صاهم يف تقدمي تدقيق �صرعي فّعال 

الإطار  بتطبيق  الإ�صالمية  والنوافذ  للبنوك  املركزي  البنك  واإلزام  البنك.  اأهداف  ي�صاهم يف حتقيق  وقوي 

التنظيمي والرقابي لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية قد �صمن به تطبيق اأعلى درجات احلوكمة ال�صرعية.

ومما ل �صك فيه لي�س هناك جدوى من وجود رقابة وتدقيق �صرعي غري م�صتقل ويتبع الهيكل الداخلي للبنك 

مثل اإدارة التدقيق الداخلي مثال، حيث يوؤدي ذلك اإىل عدم ال�صتقاللية وت�صارب امل�صالح وبالتايل عدم ثقة 

املتعاملني يف ما يقدمه البنك الإ�صالمي من منتجات وخدمات.

التزام اإدارات البنك املختلفة بالرجوع اإىل اإدارة التدقيق والرقابة ال�صرعية ب�صفة عامة واأخذ الراأي وا�صتيفاء 

املوافقة ال�صرعية على جميع اأن�صطة البنك غري النمطية يدل على وجود حوكمة �صرعية فًعالة ت�صاعد التدقيق 

اأداه مهامه. وحوكمة ال�صريعة اأعطت التدقيق ال�صرعي ا�صتقالليًة تامًة. فاملدققون ال�صرعييون  ال�صرعي يف 

راأيهم  على  تاأثرٌي  اأو  عليهم  �صلطٌة  البنك  يف  لأحد  ولي�س  واإداريًا.  فنيًا  الداخلي   ال�صرعي  املراجع  يتبعون 

وا�صتقالليتهم.
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ولتقوية حوكمة ال�صريعة اأكرث مت و�صع اآليات وممارا�صات يف البنك هي وجود املراجع ال�صرعي الداخلي- رئي�س 

اإدارة التدقيق والرقابة ال�صرعية - يف عدة جلان مهمة يف البنك والتي ت�صنع �صيا�صات وا�صرتاتيجيات وقرارات 

البنك وهي: جلنة منح التمويل Management Credit Committee )ع�صو ل يحق له الت�صويت(، 

 Top Management جلنة اإدارة البنك ،Management Risk Committee جلنة اإدارة املخاطر

 ،Corporate Social Responsibility Committee جلنة امل�صوؤولية املجتمعية ،Committee
.Staff Engagement Committee جلنة حتفيز/دمج املوظفني

اأعاله هيكل احلوكمة ال�صرعية ح�صبما ورد يف الإطار التنظيمي والرقابي لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية 

ال�صادر من البنك املركزي العماين

اأبرز التحديات التي يواجهها التدقيق ال�سرعي يف �سلطنة عمان من النواحي:. 7

املهنية – ال�سرعية – التنظيمية 

البنوك الإ�صالمية، وب�صفة عامة هي  اإىل حد كبري بني  ال�صرعي م�صرتكة  التدقيق  التي يواجهها  التحديات 

خمتلف  يف  الإ�صالمية  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  خمتلف  يف  ال�صرعي  التدقيق  تواجه  التي  التحديات  نف�س 

الدول. والتحدي الأكرب الذي يواجهه ق�صم التدقيق والرقابة ال�صرعية يف اأي بنك اإ�صالمي هو درجة الوعي 

واللتزام والعمل بنية خال�صة لتنفيذ وتقدمي معامالت متوافقة مع اأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية لدى 

املوظفني على كافة امل�صتويات. علمًا اأن م�صوؤولية تقدمي منتجات وخدمات م�صرفية ومتويالت �صرعية �صليمة 

اإدارة البنك واملوظفني يف املقام الأول ودور الرقابة ال�صرعية والتدقيق ال�صرعي الرئي�س هو  تقع على عاتق 

تقييم مدى التزام البنك يف ذلك وتقدمي الدعم الالزم وامل�صاعدة يف حتقيق ذلك اأي�صًا. 
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التحديات املهنية: 

اإن امل�صرفية الإ�صالمية يف �صلطنة عمان مازالت حديثة التجربة ن�صبيًا. وبالتايل فاإن وجود الكوادر املوؤهلة 

خا�صة املحلية يف خمتلف الإدارات مازالت قليلة العدد وذلك ي�صمل ق�صم الرقابة ال�صرعية والتدقيق ال�صرعي. 

وهم على قلتهم كانوا يعملون يف البنوك التقليدية ل�صنني عددًا وبالتايل يجب تقدمي التدريب الكايف واملالئم 

لهم بخ�صو�س امل�صرفية الإ�صالمية وبالأخ�س فيما يخ�س الفرق بني امل�صرفية الإ�صالمية والربوية، حيث 

ياأتي املوظف للعمل يف بنك اإ�صالمي بعقلية وممارا�صات بنوك تقليدية لعدة �صنني مما يتطلب بع�س الوقت 

واجلهد �صواء من املوظف نف�صه اأو اإدارة التدريب لتغيري تلك العقلية. 

ال�صريفة  ومبادئ  �ص�س 
ٌ
اأ املتعاملني بخ�صو�س  لدى اجلمهور من  الوعي   قلة  اأن  وجدنا  العملية  الناحية  من 

الزمن  من  طويلة  لفرتة  تقليدية  بنوك  مع  يتعاملون  كانوا  اأي�صًا  فهم  اأي�صًا،  بارًزا  حتدًيا  ي�صكل  الإ�صالمية 

وتعودوا على ممار�صاتها، ومن ال�صروري اأن ي�صرح املوظفون يف خدمة العمالء للمتعاملني تلك الفروقات بني 

اإجارة  املتعامل، فمثاًل عند توقيع عقد  الإ�صالمية والربوية باخت�صار فيما يخ�س كل عقد يوقع مع  البنوك 

لتمويل منزل يعتقد املتعامل اأنه مالك املنزل ويحق له بيعه كما هو �صائد عند التمويل من بنك تقليدي. 

لذلك نق�س  خربة  العاملني وقلة وعي  املتعاملني من اأبرز التحديات التي تواجه البنوك الإ�صالمية يف �صلطنة 

عمان ب�صفة عامة والتدقيق ال�صرعي ب�صفة خا�صة. 

التحديات ال�سرعية:

هناك بع�س الختالفات غري اجلوهرية  يف بع�س الأحيان يف اآليات وطرق تنفيذ املنتجات ال�صرعية من بنك 

بع�س  هذا  يثري  وقد  املختلفة.  الإ�صالمية  للبنوك  ال�صرعية  الهيئات  اآراء  لختالف  ن�صبًة  اآخر  اإىل  اإ�صالمي 

لكافة  �صرعية موحدة  معايري  وجود  لعدم  الإ�صالمية  البنوك  واملتعاملني يف  العاملني  لدى  اأحيانًا  الت�صاوؤلت 

البنوك التي تعمل يف نف�س الدولة خا�صًة. وهناك بع�س املنتجات التي تو�صعت البنوك الإ�صالمية يف تطبيقها 

موؤخرًا مثل اإجارة اخلدمات والتي ل توجد معايري �صرعية وا�صحة وموحدة بخ�صو�صها. 

التحديات التنظيمية:

من الناحية التنظيمية تتعدد التحديات وتختلف من بنك اإىل اأخر وهي حتديات   بالإمكان حلها ومواجهتها 

داخل البنك، مثال لذلك:

• تواجه اإدارة  التدقيق ال�صرعي بع�س التاأخري يف احل�صول على ملفات املعامالت املنفذة يف الفرتة التي 
اإىل عدم الإلتزام باخلطة املو�صوعة لذلك وفقًا خلطة التدقيق  حتددها لالإدارة املخت�صة وهذا يوؤدي 

ال�صرعية ال�صنوية.
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• تاأخر �صدور تقرير التدقيق ال�صرعي للربع الأخري اإىل ال�صنة املالية التالية بالن�صبة للبنوك التي ت�صدر 
التقارير ال�صرعية ب�صفة ربع �صنوية. 

• تاأخر ت�صحيح املعامالت التي تطلب هيئة الرقابة ال�صرعية ت�صحيحها وبالتايل يهدر جزء كبري من وقت 
موظفي التدقيق ال�صرعي يف املتابعة، كان الأحرى ق�صاوؤه يف تطوير العمل.

• تكرار بع�س الأخطاء من قبل بع�س املوظفني وهذا يعزى اإىل عدم الرجوع اإىل الإدارة اأثناء تنفيذ املعامالت 
غري النمطية.

خامتة

هذا ما تي�صر كتابته بحمد اهلل وتوفيقه حول هذا املو�صوع، وكما اأ�صلفت فاإن جتربة البنوك الإ�صالمية ما تزال 

اأن ال�صتفادة من جتارب ال�صابقني خا�صة يف جمال  اإل  جديدة ن�صبيا يف عمان وحتتاج لكثري من التطوير، 

التدقيق ال�صرعي، وامل�صاركة يف مثل هذه املوؤمترات تعترب دافعا مهما لتطوير هذا املجال يف قطاع ال�صريفة 

الإ�صالمية عامًة. و�صلِّ اللهم و�صلم على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه.


