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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني حممد وعلى �آله و�صحبه الغر
امليامني� ،أما بعد:
فقد �شرفت بدعوة «�شورى» للم�شاركة بامل�ؤمتر الرابع للتدقيق ال�شرعي ،وميثل هذا امل�ؤمتر دعوة
للوقوف على ثغر من ثغور الإ�سالم التطبيقية فن�س�أل اهلل �أن ال ي�ؤتى من قبلنا و�أن يجعل التح�سني
والتطوير ب�أيدينا و�أيدي الناه�ضني به ِّم الأُمة ،ك�أمثال «�شورى» والعلماء العاملني يف هذه ال�صناعة
ومن نهج نهجهم ممن �سبقونا �أو يعا�صروننا اليوم ومن �سيلي مب�شيئة اهلل.
والتدقيق ال�شرعي مو�ضوع الدعوة يظن الكثريون �أنه �أمر ي�سري تكفي فيه املعرفة العامة يف عقود
املعامالت ،غري �أن املمار�سة العملية تفرز حتديات ترتبط بعلوم �أخرى مالية ،الكرتونية ،فنية
بنكية ،قانونية وغريها ،وهو ما ي�ستدعي من القائمني على هذا الدور الدقيق واحل�سا�س التحري
واال�ستف�سار �أو التعلم لبع�ض اجلوانب البنكية العامة �أو اخلا�صة حتى نكون على قدر امل�س�ؤولية.
ف�صناعة املالية الإ�سالمية عموماً وامل�صرفية خ�صو�صاً انتهجت جماالت ب ُعدت بها عما انطلقت
منه من ب�ساطة ومبا�شرة �إىل ف�ضاء رحب من التداخالت كي ال نقول تعقيدات� ،ألزمت �أهل الر�أي
يف القطاع من �إعادة النظر يف مراعاة بع�ض الأمور وخا�صة الفنية ،مما ي�ستدعي معه اال�ستنفار
ال�شرعي واملهني �سوياً ،وما املحور الذي نحن ب�صدد الكتابة فيه �إال لون من �ألوان هذه امل�ستجدات
املعا�صرة ،فاملخاطر لها �أ�ساليبها وطرق تناولها ،وال يكفي القول �أن اخلطر “من طبيعة العمل املايل
الإ�سالمي”  ،فقد �أ�صبحت املخاطر متدرجة موزعة مرتبة ومتداخلة يف ثنايا املو�ضوع وحوا�شيه،
مما قد يرفع خطر جانب غري منظور مبا�شرة بطريقة ت�ستدعي �إعادة النظر يف التكييف الفني
للمو�ضوع  ،وقد ي�صاحب ذلك تعديل الهيكلية ال�شرعية املفتى بها� ،إىل هذا احلد تعمقت الأمور
فلم تعد العملية جمرد تدقيق �أو مراقبة عقد من عقود املعامالت املبا�شرة.
هذا التحول يف ال�صناعة تعقبه حتوالت على �صعيد املهن املرتبطة بها ،ومهنة التدقيق �إحداها
دون �أدنى �شك ،كونها الحقة على الفتوى ال�صادرة عن هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية ،ومرتبطة
ب�آليات تنفيذها وهو اجلانب الآخر الذي تنتظره الهيئة من املمار�سني للتدقيق ،لتنه�ض بدورها
الثاين وهو الرقابة.
و�سيتم تناول املو�ضوع عرب الت�أ�صيل العملي التطبيقي ولي�س اللبا�س ال�شرعي فقط فقد نه�ض
علما�ؤنا بالكثري من الت�أ�صيل ال�شرعي العام وحتى املتخ�ص�ص ذا ال�صلة �أحياناً ،وقد ي�أتي املعرو�ض
بجديد ي�ستدعي ت�أ�صيل فقهي و�شرعي غري مطروق ،فاهلل ن�س�أل ال�سداد والعون والتوفيق.
ولناحية املنهجية ف�سيغلب عليها اال�ستقراء املعقوب باال�ستنتاج وهو حال جل البحوث ذات ال�صبغة
التو�صيفية للواقع وم�ستجداته ،خا�صة عند مراعاة املزاوجة يف املو�ضوع كما احلال بني �أيدينا
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«تدقيق وخماطر» ،و�ستتوزع خطة البحث بعد التقدمي ال�سالف �إىل ثالثة ف�صول وخامتة تت�ضمن
التو�صيات واملقرتحات.
الف�صل الأول� :سيخت�ص بالتدقيق ال�شرعي ومتايزه عن الفتوى والرقابة و�صورته النهائية بعد
ا�ستفادته من فنون املراجعة املالية والإدارية النمطية يف الفنون التقليدية.
الف�صل الثاين� :سينعقد لتبيان املخاطر اال�ستثمارية امل�شهورة بعد املرور على اخلطر و�صنوفه
وارتباطه بالتدقيق عموماً وال�شرعي خ�صو�صاً.
الف�صل الثالث� :سينه�ض باجلمع بني التدقيق واملخاطر مبا يعود على ال�صناعة الإ�سالمية بالنفع
املبا�شر وهو تقليل �أو تخفيف �أو تفتيت اخلطر املو�صوف �أ�صوالً عند �أهل االخت�صا�ص.
ملتزمني املنهجية املقرتحة من �إدارة امل�ؤمتر يف هذا املحور وفق الآتي:
 .1بيان املخاطر ال�شرعية التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة.
� .2أهمية التدقيق ال�شرعي الداخلي ودوره يف جتنيب امل�ؤ�س�سة للمخاطر ال�شرعية �أو التقليل منها.
 .3دور التدقيق ال�شرعي الداخلي يف ك�شف املخالفات ب�صورة فورية �إبالغ الإدارة بها وت�صحيحها
واقرتاح البدائل.
 .4احللول والبدائل التي ت�ساعد يف تقليل خماطر اال�ستثمار.
 .5الآليات املثلى يف احلد من املخاطر ال�شرعية للعمليات.
 .6تو�صيات ومقرتحات.

الف�صل الأول
التدقيق ال�شرعي وفنونه
املبحث الأول :ماهية الرقابة ال�شرعية
تعريف الرقابة ال�شرعية ومبادئها :الرقابة ال�شرعية هي عبارة عن فح�ص مدى التزام امل�ؤ�س�سة
بال�شريعة يف جميع �أن�شطتها .وي�شمل الفح�ص العقود ،واالتفاقيات ،وال�سيا�سات ،واملنتجات،
واملعامالت ،وعقود الت�أ�سي�س ،والنظم الأ�سا�سية ،والقوائم املالية ،والتقارير وخا�صة تقارير املراجعة
الداخلية وتقارير عمليات التفتي�ش التي يقوم بها البنك املركزي ،والتعاميم� ...إلخ.
ويحق لهيئة الرقابة ال�شرعية الإطالع الكامل ،وبدون قيود ،على جميع ال�سجالت واملعامالت
واملعلومات من جميع امل�صادر مبا يف ذلك الرجوع �إىل امل�ست�شارين املهنيني وموظفي امل�ؤ�س�سة ذوي
ال�صلة ).(1

املبحث الثاين :ماهية التدقيق ال�شرعي
جاء ما ي�شري للتدقيق ال�شرعي يف معايري هيئة الأيويف حني تناولت الرقابة ال�شرعية الداخلية،
ون�سرت�شد به لتحديد م�سار عمل التدقيق املمار�س ومع التو�ضيح الحقاً للتطور العملي الذي
حظي به.
 -1معيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم ) ،(2معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
�إ�صدار هيئة معايري املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية.
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الرقابة ال�شرعية الداخلية
الرقابة ال�شرعية الداخلية جزء ال يتجز�أ من و�سائل الرقابة يف امل�ؤ�س�سة ،وتعمل وفقاً لل�سيا�سات
املو�ضوعة من قبل امل�ؤ�س�سة .ويكون للرقابة ال�شرعية الداخلية دليل يو�ضح الأغرا�ض ،وال�صالحيات،
وامل�س�ؤوليات )الدليل( ،ويتم �إعداد الدليل من قبل الإدارة ب�صورة متفقة مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ،ويتم اعتماده من هيئة الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة ،وي�صدره جمل�س الإدارة ،وتتم
مراجعة الدليل بانتظام.
يبي الدليل �أن املراقبني ال�شرعيني الداخليني لي�س لديهم �صالحية �أو م�س�ؤولية تنفيذية
يجب �أن نّ
جتاه الأعمال التي يراجعونها ).(1
ميكن القيام بعمل الرقابة ال�شرعية الداخلية عن طريق �إدارة املراجعة الداخلية� /إدارة الرقابة
الداخلية ،على �أن يكونوا م�ؤهلني لهذه املهمة ويتمتعون باال�ستقاللية .ويف حالة وجود وحدة م�ستقلة
للرقابة ال�شرعية الداخلية تكون لها �صالحيات مماثلة ل�صالحيات �إدارة املراجعة الداخلية� /إدارة
الرقابة الداخلية للم�ؤ�س�سة.

املبحث الثالث :التعريفات املت�شابهة املتداخلة
تتعدد امل�صطلحات الفنية املت�شابهة واملتداخلة يف جمال الرقابة عموماً والتدقيق خ�صو�صاً وقد
�شهد هذا الفن من العلم تطورات عديدة على �صعيد امل�صطلح والتخ�صي�ص واالخت�صا�ص يف
قطاعات االقت�صاد العامة ،اخلا�صة والأهلية.
ومن ال�ضروري رفع اللب�س عنها كي ت�أتي ا�ستخداماتنا للألفاظ يف موا�ضعها� ،سعياً للتو�ضيح
والتطوير للقطاع ول�صناعة املالية الإ�سالمية عموماً وامل�صرفية الإ�سالمية خ�صو�صاً .كما ينبغي
الزدهار هذه الفن من و�ضوح معامل طريقه ،كونه يحقق �أمرين عظيمني:
• الأول� :إجناز الأعمال متوافقة وال�شرع احلنيف،
• الثاين :طم�أنة اجلمهور واملتعاملني،
فقد �أ�صبح يعرف �أن املراقب اخلارجي مهمته تربئة الإدارة وجمل�س الإدارة �أمام اجلمهور ،والرقابة
ال�شرعية مهمتها حماية وحفظ حقوق العمالء امل�ستثمرين وت�أمني الإف�صاح ال�سليم للجمهور عن
واقع الأعمال ومراحل تطور ال�صناعة.
ً
فرنى الرقابة  -ال�سابقة ،امل�صاحبة والالحقة خ�صو�صا ،املراجعة الداخلية واخلارجية ،التدقيق
الداخلي واخلارجي ،التفتي�ش -العام والإداري ،التحقق ال�ضبط وغريها من امل�سميات� ،إال �أن واقع
املمار�سة فرز و�صنف هذه الألفاظ ح�سب الأهداف والو�سائل والآليات وجماالت العمل.

� ً
أوال  -الرقابة:

�إنها من �أعلى و�أهم و�أ�شمل الألفاظ ،وجاء يف مفهومها� ،أنها وظيفة الرقابة تت�صل بعموم العمل،
وتت�صل بعمل الر�ؤو�ساء واملر�ؤو�سني كافة ،حيث �إن ت�صحيح الأخطاء وتقومي االنحرافات و�إزالة
نواحي ال�ضعف تتوقف على مزاولة وظيفة الرقابة ).(2
وقد عرفها عامل الإدارة ال�شهري هرني فايول ب�أنها «لزوم خ�ضوع كل �شيء يف امل�ؤ�س�سة للرقابة،
وعرب عنها بالإ�شراف الدائم» ).(3
 -1معيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم ).(3
 -2احلكاك ،ح�سن ،نظرية امل�ؤ�س�سة� ،ص  ،455-453دار النه�ضة العربية ،بريوت ،ط.1975 ،3
 -3مرييل ،هاروود ،امل�أثورات يف الإدارة ،م�أثورة الأ�ستاذ هرني �آرثر هوين� ،ص  ،461دار املعرفة ،القاهرة ،ترجمة �إبراهيم علي
الربل�سي.1967 ،
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وقد كان هم الرقيب يف املا�ضي االنتظار حتى يقع اخلط�أ ،وتطور �أمره الآن و�أ�صبح م�شرفاً ،وهمه
هو التنبيه من اخلط�أ قبل وقوعه ،فيحول بذلك دون ح�صوله� ،أو ينبه عند وقوعه مبا�شرة للم�س�ؤول
قبل ا�ستفحال الأمر .فكان الرقيب التقليدي يجد اخلط�أ وال يعرف من�ش�أه� ،أما الرقيب املعا�صر
فيجد اخلط�أ ويعرف من�ش�أه ويعمل على حتا�شيه ،وبهذا التطور �أ�صبحت مهمة الرقابة ت�شمل وظيفة
الإ�شراف �أي�ضاً» ) .(1وقد حدد �أبعاد هذه املهمة «بكونها مراجعة النتائج للتحقق من مدى مطابقتها
للخطط املر�سومة املحددة �إ�ضافة �إىل الوقوف على الأخطاء ونواحي ال�ضعف بغية تالفيها».
ً
ا�صطالحا :هي التحقق من �أن التنفيذ يتم طبقاً للخطة املقررة والتعليمات ال�صادرة واملبادئ
الرقابة
املعتمدة ،فهي عملية اكت�شاف ما �إذا كان كل �شيء ي�سري ح�سب اخلطط املو�ضوعة وذلك لغر�ض الك�شف
عن ما يوجد هناك من نقط ال�ضعف والأخطاء وعالجها وتفادي تكرارها ،وقد جعل «فايول» الرقابة �أحد
عنا�صر �أو وظائف الإدارة ،التخطيط والتنظيم و�إ�صدار التعليمات والتن�سيق .فالرقابة والتي هي �ضرورة
الزمة لي�س فقط للخدمات العامة وامل�شروعات بل �أي�ضاً لكل جهد جماعي مهما كان غر�ضه ).(2
وعرفت ب�أنها الإ�شراف واملراجعة من جانب ال�سلطة الأعلى للتعرف �إىل كيفية �سري العمل داخل امل�شروع
والت�أكد من �أن املوارد ت�ستخدم وفقاً ملا هو خم�ص�ص لها ).(3

ً
ثانيا  -املراجعة:

�إنها من �أ�شهر الألفاظ يف �سوق العمل التقليدي خارج القطاع امل�صريف وداخله ،وقد تطور تعريفها
بتطورها ،فقد كانت مراجعة خارجية ال تقيم للمراجعة الداخلية �أي وزن ،وتطورت من مهمة
اكت�شاف التالعب واالختال�س �إىل �إ�ضافة هدف �آخر وهو اكت�شاف الأخطاء الكتابية ،ثم هدف
جديد «حتديد مدى �سالمة القوائم املالية» ،وبد�أت تعرتف ب�أهمية وجود مراجعة داخلية م�صاحبة،
�إىل �أن انتهت ب�ضرورة وجود املراجعة الداخلية �ضمن نظام الرقابة الداخلية يف امل�ؤ�س�سات ،وعلى
�صعيد الهدف انتهت �إىل �إبداء الر�أي يف مدى �سالمة القوائم املالية ).(4
الرقابة الداخلية� :ساهم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي �صاحب هذا الع�صر �إىل زيادة الوحدات
االقت�صادية وزيادة امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقها يف حتقيق �أهدافها ،ف�ض ً
ال عن تعقد امل�شاكل
الإدارية الناجتة عن تنوع ن�شاطها و زيادة حجم �أعمالها ،ولعدم ت�أخر نتائج التدقيق اخلارجي،
كانت الرقابة الداخلية �أمراً حتمياً تقت�ضيه الإدارة العلمية احلديثة للمحافظة على املوارد املتاحة،
حيث �أن قوة �أو �ضعف نظام الرقابة الداخلية يتوقف عليه تو�سيع نطاق التدقيق �أو عدم تو�سيع هذا
النطاق ،كما يتوقف على هذا النظام �أي�ضاً نوع التدقيق املنا�سب حلالة املن�ش�أة.
مفهوم الرقابة الداخلية :لقد عرفت جلنة طرائق التدقيق املنبثقة عن املعهد الأمريكي للمحا�سبني
القانونيني الرقابة الداخلية ب�أنها :ت�شمل اخلطة التنظيمية وو�سائل التن�سيق واملقايي�س املتبعة يف
امل�شروع بهدف حماية �أ�صوله و�ضبط ومراجعة البيانات املحا�سبية والت�أكد من دقتها ومدى االعتماد
عليها وزيادة الكفاية الإنتاجية وت�شجيع العاملني على التم�سك بال�سيا�سات الإدارية املو�ضوعة،
ومن جهة �أخرى ،ف�إن هذا التعريف يخدم عملية التدقيق اخلارجي وجوانبها .و«تعد خطة تنظيمية
�إدارية حما�سبية لل�ضبط الداخلي عند ا�ستخدام عوامل الإنتاج املتاحة لدى املن�ش�أة و�صوالً �إىل
�أعلى معدالت ممكنة من الكفاية الإنتاجية».
 -1النق�شبندي ،د .عبداهلل ،الرقابة املالية العامة� ،ص  ،17مطبعة العاين ،د .م ،د .ط.1964 ،
henri fayol, management, p107, Pitman and Co London 1946 -2
 -3بدوي ،د.عبد ال�سالم ،الرقابة على امل�ؤ�س�سات العامة� ،ص ،78ر�سالة دكتوراه ،مكتبة الأجنلو،القاهرة ،د.ط،.د .ت.
 -4د .حممد �سمري ال�صبان ،الأ�صول العلمية للمراجعة ،بريوت ،الدار اجلامعية ،1993 ،د.ط� ،ص 15وما بعدها.
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التفرقة بني امل�صطلحات املتقاربة:
 .1تعريف املراجعة اخلارجية :وخل�ص التطور �إىل �أن املراجعة متثل عملية فح�ص ملجموعة من
املعلومات تقوم على اال�ستق�صاء ،بهدف التحقق من �سالمة القوائم املالية ،وذلك وفقاً ملجموعة
من املعايري املو�ضوعة ،تعك�س احتياجات م�ستخدمي تلك القوائم ،مع �ضرورة �إي�صال الر�أي
�إىل الأطراف املعنية ،ملعاونتها يف احلكم على مدى جودة ونوعية هذه املعلومات ،وحتديد مدى
االعتماد على تلك القوائم ).(1
 .2املراجعة الداخلية :كان ظهور املراجعة الداخلية الحقاً للمراجعة اخلارجية ،على عك�س املراجعة
�أو الرقابة ال�شرعية والتي ابتد�أت داخلية وتطورت لتكون خارجية.
 .3تعريف املراجعة الداخلية :املراجعة الداخلية �أداة م�ستقلة تعمل من داخل امل�شروع للحكم والتقييم
خلدمة �أهداف الإدارة يف جمال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات املحا�سبية واملالية والعمليات
الت�شغيلية الأخرى ،وعليه ميكن القول ب�أن املراجعة الداخلية متثل �أحد حلقات الرقابة الداخلية
و�أداة يف يد الإدارة تعمل على مد الإدارة باملعلومات امل�ستمرة فيما يتعلق بالنواحي الآتية:
أ  -دقة �أنظمة الرقابة الداخلية.
ب  -الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخلياً.
ج  -كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام املحا�سبي ).(2
وقد اعتني بهذين الفنني اعتناء كبرياً فعقدت بينهما املقارنات على م�ستوى:
• الهدف
• �شخ�صية القائم باملراجعة
• درجة اال�ستقالل
• امل�س�ؤولية
• نطاق العمل
• وتوقيت الأداء
�إال �أن العن�صر الف�صل يف املقارنة يُرد لدرجة اال�ستقالل ،ف�صنف اخلارجي باال�ستقالل الكامل،
والداخلي باال�ستقالل اجلزئي.

ً
ثالثا  -التدقيق:

هي عملية منظمة لفح�ص دفاتر املن�ش�أة و�سجالتها املحا�سبية وبياناتها املالية والت�أكد من �صحتها
ومطابقتها للمعايري املعتمدة ،وو�ضع النتائج بني �أيدي امل�ستخدمني املعنيني.
وميكن �أن يكون التدقيق كام ً
ال ي�شمل جميع القوائم املالية وي�صدر املدقق يف نهايته تقريراً يت�ضمن
ر�أيه يف القوائم املالية� ،أو ميتنع عن �إبداء ر�أي فيها ،كذلك ميكن �أن يكون التدقيق جزئياً� ،أي �أنه
يقت�صر على عن�صر واحد �أو عدد من عنا�صر القوائم املالية ،وي�صدر املدقق يف نهايته تقريراً
يت�ضمن ر�أيه يف العن�صر �أو العنا�صر التي قام بتدقيقها ،كالنقدية �أو املبيعات� ،أو الذمم املدينة.
 - 1املرجع ال�سابق� ،ص.21
 -2د .عبد احلي مرعي و�آخرون� ،أ�صول القيا�س واالت�صال املحا�سبي ،بريوت ،دار النه�ضة العربية ،1988،د.ط� ،ص 15وما بعدها،
واملرجع ال�سابق� ،ص 42وما بعدها.
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وتق�سم عملية التدقيق �إىل تدقيق داخلي يقوم به موظفون تابعون للمن�ش�أة )مدققو احل�سابات
الداخليون( ،وتدقيق خارجي يقوم به مدققو ح�سابات حمايدون من خارج املن�ش�أة )مدققو
احل�سابات اخلارجيون( ،وت�شمل عملية التدقيق ما يلي:
 .1التدقيق املايل :قيام مدقق ح�سابات قانوين م�ستقل بفح�ص الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية
للمن�ش�أة واخلروج بر�أي حمايد عن مدى �صحة تعبري القوائم املالية عن الو�ضع املايل للمن�ش�أة يف
نهاية فرتة حما�سبية ،على �أن يلتزم املدقق مبعايري التدقيق املتعارف عليها.
 .2التدقيق الإداري :تدقيق النواحي الإدارية للمن�ش�أة للت�أكد من �أنها حتقق �أق�صى منفعة ب�أقل
تكلفة ممكنه ،وهو ما يعرف �أي�ضاً ب «تدقيق الكفاءة».
 .3التدقيق الداخلي :قيام املدقق الداخلي بفح�ص �إجراءات وعمليات املن�ش�أة للت�أكد من مطابقتها
ل�سيا�سة ال�شركة املالية.
 .4التدقيق القانوين :الت�أكد من �أن املن�ش�أة قد التزمت بالأنظمة واللوائح والقوانني املعمول بها.
 .5التدقيق االجتماعي :التحقق من وفاء املن�ش�أة بواجبها جتاه املجتمع الذي تعمل فيه ).(1

ً
رابعا  -ال�ضبط:

يعرف ال�ضبط امل�ؤ�س�سي ب�أنه جمموعة العالقات ما بني �إدارة امل�ؤ�س�سة ،جمل�س �إدارتها ،م�ساهميها
واجلهات الأخرى التي لها اهتمام بامل�ؤ�س�سة ،كما �أنه يبني الرتكيبة التي تو�ضح من خاللها �أهداف
امل�ؤ�س�سة والو�سائل لتحقيق تلك الأهداف ومراجعة حتقيقها ،وال�ضبط امل�ؤ�س�سي اجليد هو الذي يوفر
لكل من جمل�س الإدارة و�إدارة امل�ؤ�س�سة احلوافز املنا�سبة للو�صول �إىل الأهداف التي هي يف م�صلحة
امل�ؤ�س�سة وي�سهل �إيجاد عملية مراقبة فاعلة ،وبالتايل ي�ساعد امل�ؤ�س�سة يف ا�ستغالل مواردها بكفاءة ). (2
ال�ضبط الداخلي :عملية تنظيمية تعتمد جميع و�سائل التن�سيق والإجراءات الهادفة �إىل حماية
�أ�صول امل�شروع من التالعب �أو �سوء اال�ستخدام ،ولن نن�سى ب�أنها وظيفة داخلية تابعة لإدارة املن�ش�أة.
ويعتمد ال�ضبط الداخلي يف �سبيل حتقيق �أهدافه على ما يلي:
 .1تق�سيم العمل.
 .2املراقبة الذاتية بحيث يخ�ضع عمل كل موظف ملراجعة موظف �آخر ي�شاركه يف تنفيذ العمل.
 .3ا�ستخدام و�سائل اخلدمة املزدوجة.
 .4الت�أمني على املمتلكات واملوظفني الذين يف حوزتهم العهدة.

ً
خام�سا  -التفتي�ش:

املعاينة ملو�ضوع التفتي�ش ب�ضائع ،عقارات ،ممتلكات ،م�ستندات �أو عقار للت�أكد من االلتزام ب�شروط
�أو متطلبات معينة ).(3
هذا الف�صل يف تطور املفهوم وامل�صطلح و�صوالً للتقنني والتفريع املهني هو الطريق الذي ميكن �أن
تنتهجه مهنة التدقيق ال�شرعي عرب اال�ستفادة من جتارب الآخرين لت�سريع خطى التقدم واالزدهار
يف فن ميزج بني املتطلبات املهنية وال�شرعية .وعليه �سي�أتي اال�ستخدام امل�صطلحي الالحق يف هذا
البحث متفق مع ما انتهى عنده املفهوم املعرب عنه يف ثنايا الف�صل الأول.
 -1د .نبيل ودينا �شيبان ،قامو�س �آركبيتا للعلوم امل�صرفية واملالية ،بريوت مطبعة كركي ،ط� ،2008 ،2ص.86
 -2معاوية يو�سف حممد احل�سن وفاطمة احمد حممد الب�شري ،ال�سودان ،من�شورات الإدارة العامة للرقابة امل�صرفية� ،2005 ،ص.1
 -3د .نبيل ودينا �شيبان ،قامو�س �آركبيتا للعلوم امل�صرفية واملالية� ،ص.461
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الف�صل الثاين
املخاطر اال�ستثمارية
�إن املخاطرة باملعنى الب�سيط تع ّرف ب�أنها احتمالية اخل�سارة ،وقد ال ينطبق هذا املعنى متاماً
على املخاطر اال�ستثمارية لأنها تُعنى باملكا�سب �أي�ضاً .ولذلك ف�إنه ميكننا تعريف املخاطر يف بيئة
الأعمال ب�أنها �أداة لقيا�س احتمالية جناح �أو �سداد ا�ستثمار م�ستقبلي يقا�س بزمن معلوم ويقارن
با�ستثمار م�شابه.

املبحث الأول
املخاطر عند �أهل االخت�صا�ص
تتداخل املخاطر ) (1يف حياتنا �إىل �أبعد احلدود ،ويتخذ الأفراد كثريا من القرارات املتعلقة بها
يومياً ،فقرارات مثل االقرتا�ض �أو الت�أمني �أو االحتفاظ بالنقود �أو �شراء منزل هي قرارات تتعلق
ب�صورة �أو ب�أخرى باملخاطر والعوائد.
وقيا�س املخاطر عن�صر �أ�سا�سي؛ فامل�ستثمر يطالب مبقابل نظري حتمل خماطرة معينة .ودون القدرة
على حتديد وقيا�س املخاطرة ال ن�ستطيع حتديد قيمة عادله لتحويل املخاطرة من طرف �إىل �آخر.
ولذلك ف�إن ال�س�ؤال املطروح هو كيف ميكننا �أن نقي�س املخاطر؟
من التعريف ال�سابق ن�ستطيع �أن ن�ضع �إطارا لقيا�س املخاطر عن طريق التعرف على جميع احتماالت
النتائج املتوقعة و�إمكانية حدوثها .ون�ستطيع تقريب تلك ال�صورة با�ستدعاء مثال العملة املعدنية
عند �إلقائها يف الهواء فاحتمال هبوطها على الوجه الأول ن�سبته  %50وكذلك بالن�سبة للوجه الآخر.
وللدخول يف مثال ب�سيط �آخر نفرت�ض �أن لدينا �سهم بقيمة  700فل�س ولهذا ال�سهم احتمالني كال
منهما له �إمكانية حدوث بـ . %50
االحتمال الأول :ارتفاع قيمة ال�سهم �إىل  1400فل�س.
االحتمال الثاين :انخفا�ض قيمة ال�سهم �إىل  700فل�س.
فما القيمة املتوقعة لل�سهم ؟
طريقة املتو�سط احل�سابي هي طريقة ب�سيطة لقيا�س املخاطر وتو�صلنا �إىل النتيجة التالية:
االحتمالية 700 * %50 :1فل�س =  350فل�س
االحتمالية 1400 * %50 :2فل�س =  700فل�س
وبجمع النتيجتني نتو�صل �إىل قيمة متوقعة لل�سهم =  1050 =350 +700فل�س
واملثال ال�سابق هو مثال لتو�ضيح املعنى واملفهوم حيث �إن الواقع بالن�سبة للمثال ال�سابق ال ينطبق
لأن قيمة ال�سهم ال�سابقة يف الواقع �إما �أن تكون  1400فل�س �أو تهبط �إىل  700فل�س.
ويف الواقع العملي يتم ح�ساب املخاطر عن طريق ) Value at Risk، Standard Deviations
 .)VARويعترب )� (VARأداة لقيا�س املخاطر ملعرفة �أ�سو�أ االحتماالت التي ميكن حدوثها بعد
معرفة العامل الزمني وحتديد معدل االحتمال ال�ستثمار معني.
 -1جملة امل�ستثمرون ،درا�سات املخاطر اال�ستثمارية ،موقعها على االنرتنت،
ptth://mosgcc.com/magazine/article.php?storyid=738
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وقيا�س املخاطر مو�ضوع متعلق مبوا�ضيع ال تقل �أهمية عنه مثل تقليل املخاطر عن طريق تنويع
الأ�صول ) ،(Asset Diversificationوالتحوط ) ،(Hedgingو) (Spreading Riskتنويع
املخاطر عن طريق تنويع م�صادر التدفقات الداخلة لل�شركة.

املبحث الثاين
�أنواع خماطر اال�ستثمار ()1
�أنواع املخاطر من حيث م�صدر اخلطر
�إن ال�شركات املعا�صرة تواجه جمموعة متنوعة من املخاطر املالية يف املجاالت الوظيفية املختلفة،
وفى جميع �أرجاء ال�شركة ،ومن هذه املخاطر ما يلي :
• خماطر الأعمال :وهي املخاطر املرتبطة بال�صناعة واملجال الذي تعمل فيه ال�شركة.
• خماطر الت�شغيل :وهي املخاطر املرتبطة بالنظم الداخلية لل�شركة.
• خماطر الإدارة  :وهي املخاطر املرتبطة بالوظائف واملمار�سات الإدارية.
• املخاطر القانونية :وهي املخاطر النا�شئة عن الدخول يف اتفاقيات تعاقدية مع �أطراف �أخرى
مع عدم الت�أكد بالوفاء بااللتزامات جتاه هذه الأطراف.
• خماطر االئتمان :وهي املخاطر املرتبطة بف�شل الطرف الآخر يف الوفاء بالتزاماته.
• خماطر الأ�سعار :وهي املخاطر املرتبطة بالتحركات غري املرغوبة )�صعوداً �أو هبوطاً( يف
الأ�سعار بال�سوق ،وهي تنق�سم �إىل:
 oخماطر �سعر الفائدة،
oخماطر �سعر العملة �أو �سعر ال�صرف،
oخماطر �أ�سعار ال�سلع،
oخماطر امللكية.
• خماطر الأموال :وهي املخاطر الناجتة عن ف�شل ال�شركة يف الوفاء ب�أعباء الديون وفقاً
لل�شروط املتفق عليها مع املمولني �أو املقر�ضني.
• خماطر الرتكيز :وهي املخاطر الناجتة عن تركيز اال�ستثمارات يف قطاع واحد �أو عدة قطاعات
�صغرية ،وت�سمى “خماطر عدم التنويع”.
• خماطر التغطية :وهى املخاطر الناجتة عن اخلط�أ يف التغطية �أو الف�شل يف حتقيق التغطية
الكافية للمخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة.
• املخاطر ال�سيا�سية :وهي املخاطر الناجتة عن القرارات احلكومية مثل ال�ضرائب ،الت�سعري،
اجلمارك ،الت�أميم.
�أنواع املخاطر من حيث ارتباطها بال�شركة
وفقاً لهذا الت�صنيف ،وهو الت�صنيف الذي تعتمد عليه النماذج احلديثة يف نظرية التمويل ،يتم
تق�سيم املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة �إىل جمموعتني من املخاطر ،هما :

� -1أ .فهمي م�صطفى ال�شيخ ،كتاب التحليل املايل ،بت�صرف من�شور على موقع http://smeifnancial.wordpress.com
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 -1خماطر منتظمة :

وهي املخاطر “العامة” التي تتعر�ض لها جميع املن�ش�آت بال�سوق ب�صرف النظر عن خ�صائ�ص
املن�ش�أة ـ من حيث النوع �أو احلجم �أو هيكل امللكية … �إلخ ـ وتن�ش�أ هذه املخاطر عن متغريات
لها �صفة العمومية ،مثل الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية ،ولذلك ي�صعب التخل�ص من هذه
املخاطر بالتنويع ،ولذا ت�سمى باملخاطر التي ال ميكن جتنبها بالتنويع� ،أو خماطر ال�سوق .وي�شري
�إىل �أن ال�شركات التي تت�سم بارتفاع املخاطر املنتظمة لعائد �أ�سهمها ،هي تلك)(Francis, j. ,1986
ال�شركات التي تنتج �سلعاً �أ�سا�سية .مثل �شركات �إنتاج املعدات ،و�شركات مقاوالت �إن�شاء الطرق
واجل�سور ،وال�شركات التي يتميز هيكلها املايل بارتفاع ن�سبة االقرتا�ض ،يف الوقت الذي تت�سم فيه
مبيعاتها باملو�سمية ،مثل �شركات الطريان� .إ�ضافة �إىل ال�شركات ال�صغرية ن�سبياً التي تنتج �سلعاً
يحتمل �أن تتعر�ض ب�سرعة للتقادم ،مثل �شركات �إنتاج الكمبيوتر .ففي مثل هذه املن�ش�آت تكون
املبيعات والأرباح و�أ�سعار الأ�سهم م�سايرة للم�ستوى العام للن�شاط االقت�صادي .ومن هنا ترتفع ن�سبة
املخاطر املنتظمة التي تتعر�ض لها مثل تلك ال�شركات.

 -2خماطر غري منتظمة :

وهي املخاطر “اخلا�صة” التي تواجه �شركة معينة ،نتيجة خل�صائ�ص وظروف تلك ال�شركة.
وميكن تخفي�ض �أو جتنب تلك املخاطر باالعتماد على �إ�سرتاتيجية التنويع .ولذلك ت�سمى �أي�ضا
املخاطر التي ميكن جتنبها بالتنويع� ،أو املخاطر الفريدة حيث �أنها تخ�ص �شركة معينة .وي�شري
(� )Francis,J.,1986إىل �أنه يف مقدمة ال�شركات التي تت�سم بانخفا�ض ن�سبة املخاطر املنتظمة ،وارتفاع
ن�سبة املخاطر غري املنتظمة ،تلك ال�شركات التي تنتج �سلعاً غري معمرة .حيث يكون االرتباط
�ضعيف بني كل من املبيعات والأرباح و�أ�سعار الأ�سهم وبني امل�ستوى االقت�صادي العام.

�أنواع املخاطر من حيث امليزة التناف�سية املعلوماتية

يرى البع�ض �أنه ميكن تق�سيم املخاطر التي تواجه ال�شركة تبعاً للميزة التناف�سية املعلوماتية املتوافرة
لديها �إىل جمموعتني من املخاطر ،على النحو التايل :
 -1املخاطر املالية :
وهي املخاطر النا�شئة عن متغريات ال تتوافر لدى ال�شركة عنها ميزة تناف�سية معلوماتية ،ويجب
على ال�شركة �أن تتبع ا�سرتاتيجيات جيدة لإدارة هذه املخاطر لأجل تغطيتها� ،أو جتنبها� ،أو ال�سيطرة
عليها .لأن حتمل هذه املخاطر ال يحقق لل�شركة �أية عوائد اقت�صادية .وهي خماطر لي�س لها عالقة
مبا�شرة بالن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة ،ولكنها ترتبط بال�سوق الذي تعمل فيه ال�شركة.
 -2خماطر الأعمال :
وهي تلك املخاطر التي يجب على ال�شركة حتملها لأجل �أداء ن�شاطها الأ�سا�سي الذي تعمل فيه،
والبد و�أن متتلك ال�شركة بع�ض املزايا التناف�سية املعلوماتية بالن�سبة للمتغريات التي تن�ش�أ عنها
هذه املخاطر� ،إذ �أن هذه املتغريات متثل عنا�صر �أ�سا�سية للقيام بن�شاط ال�شركة ،وتوليد التدفقات
النقدية بها .ف�ض ً
ال عن �أن ال�شركة حتقق عوائد اقت�صادية مقابل حتمل هذه املخاطر.
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املبحث الثالث
�إدارة املخاطر
تتناول �إدارة املخاطر العالقة بني العائد املطلوب على اال�ستثمار وبني املخاطر التي ت�صاحب هذا
اال�ستثمار ،وذلك بق�صد توظيف هذه العالقة مبا ي�ؤدي �إىل تعظيم قيمة ذلك اال�ستثمار من وجهة
نظر �أ�صحابه .وب�شكل عام ،ميكن تو�ضيح ما يعنيه م�صطلح �إدارة املخاطر من خالل مراجعة بع�ض
التعريفات ،كما يلي :
عرف (� )Erik,B. ,1993إدارة اخلطر على �أنها “�إدارة الأحداث التي ال ميكن التنب�ؤ بها ،والتي قد
يرتتب عليها خ�سائر حمتملة احلدوث �إذا مل يتم التعامل معها ب�شكل منا�سب ”.و�أو�ضح �أن عملية
�إدارة اخلطر تت�ضمن ثالث مراحل �أ�سا�سية ،هي :تعريف اخلطر ،وقيا�س اخلطر ،و�إدارة اخلطر.
كما �أو�ضح �أن مرحلة �إدارة اخلطر ميكن �أن تتبع �أحد ثالث ا�سرتاتيجيات ،هي :االحتفاظ باخلطر،
�أو تخفي�ض اخلطر� ،أو حتويل اخلطر.
ويرى (� )Young,1995&,Williams,Smithأن �إدارة املخاطر تت�ضمن القيام بالأن�شطة اخلا�صة بتحديد
املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة ،وقيا�سها ،والتعامل مع م�سبباتها ،والآثار املرتتبة عليها .و�أن
الغر�ض الرئي�سي لإدارة املخاطر يتمثل يف متكني ال�شركة من التطور وحتقيق �أهدافها ب�شكل �أكرث
فعالية وكفاءة.
وي�شري (� )Finard,J.B.1996إيل �أن القيام ب�إدارة املخاطر �أ�صبح �ضرورياً ال�ستمرار ال�شركة يف ظل
املناف�سة العاملية املعا�صرة ،و�أن �إدارة املخاطر املالية باملن�ش�أة ت�سعى �إىل ثالثة �أهداف رئي�سية هي :
 -1الوقاية من اخل�سائر.
 -2تعظيم درجة اال�ستقرار يف الأرباح.
 -3تخفي�ض تكلفة �إدارة اخل�سائر املالية املحتملة.
ويرى (� )Houston,1998 & Brighamأن �إدارة املخاطر هي جمموعة من الأن�شطة التي ت�ستهدف
تخفي�ض اخل�سائر املحتملة ،و�أن هذه الأن�شطة تندرج حتت ثالثة مراحل رئي�سية  ،هي :
 -1حتديد وتعريف املخاطر التي تواجه ال�شركة.
 -2قيا�س الت�أثري املحتمل لكل خطر.
 -3حتديد كيفية التعامل مع اخلطر مو�ضوع االهتمام.
وينظر (� )Hamilton,C.R.,1998إىل �إدارة اخلطر على �أنها ن�شاط ميار�س ب�شكل يومي� ،سواء على
م�ستوى الأفراد �أو املنظمات؛ لأن �أي قرار ترتبط نتائجه بامل�ستقبل ،وطاملا �أن امل�ستقبل غري م�ؤكد
فالبد من االعتماد ب�شكل ما على مبادئ �إدارة املخاطر.
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و�أو�ضح (� )Hamiltonأن �إدارة املخاطر تت�ضمن الأن�شطة التالية:
 -1جتميع املعلومات عن الأ�صول اخلطرة بال�شركة.
 -2حتديد التهديدات املتوقعة لكل �أ�صل.
 -3حتديد مواطن اخللل املوجودة بالنظام والتي ت�سمح للتهديد بالت�أثري يف الأ�صل.
 -4حتديد اخل�سائر التي ميكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة �إذا حدث التهديد املتوقع.
 -5حتديد الأدوات البديلة التي ميكن االعتماد عليها لتخفي�ض �أو جتنب اخل�سائر املحتملة.
 -6حتديد الأدوات التي قررت ال�شركة االعتماد عليها يف �إدارة املخاطر املحتملة.
ويرى (� )Bozzo٫N.L.,1998أن �إدارة املخاطر هي العمليات التي تت�ضمن تعريف املخاطر التي تواجه
ال�شركة ،وحتديد الأثر املايل الذي ميكن �أن يحدثه كل خطر بالن�سبة لل�شركة ،ثم اتخاذ قرارات
مدرو�سة لتجنب تلك املخاطر� ،أو تخفي�ضها� ،أو حتويلها� ،أو قبولها كما هي.
وي�شري (� )Penny,C.,1999إيل �أن �إدارة املخاطر �أ�صبحت متثل جماالً متخ�ص�صاً يت�ضمن املقايي�س
والإجراءات التي تربط بني كل من العائد واخلطر املرتبط به .وي�ؤكد �أن اخلطر يف حد ذاته ال
ميكن تخفي�ضه بالعمليات احل�سابية ،و�أن املعلومات وبعد النظر متثل عنا�صر جوهرية ذات �أهمية
بالغة يف عملية �إدارة املخاطر.
ويعرف (� )Pennyإدارة املخاطر املالية على �أنها “ا�ستخدام �أ�ساليب التحليل املايل ،وكذلك الأدوات
املالية املختلفة من �أجل ال�سيطرة على خماطر معينة وتخفي�ض �آثارها غري املرغوبة على ال�شركة”.
ويرى �أنه ميكن ت�سمية هذه العملية �إدارة اخل�سائر املحتملة.
�أما ( )Pliszka,1999& Borgsdorfفقد تناوال مفهوم �إدارة املخاطر من خالل مناق�شة جوانب ال�شبه
وجوانب االختالف فيما بني �إدارة اخلطر وبني املفهوم العام للإدارة .ومن خالل املناق�شة قررا �أن
�إدارة املن�ش�أة و�إدارة املخاطر املالية باملن�ش�أة متالزمان ،و�أنه ي�صعب حتقق الفعالية يف �أحدهما دون
�أن متار�س الأخرى ب�شكل فعال؛ لأنهما يجب �أن يعمال معاً وب�شكل متوازي ومتكامل لإجناز �أهداف
املن�ش�أة.
ويف هذا الإطار قدم ( )Pliszka & Borgsdorfتعريفاً عاماً لإدارة املخاطر على �أنها “جمموعة
الأن�شطة اخلا�صة بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة ملوارد املنظمة من �أجل تخفي�ض الآثار
املحتملة للمخاطر التي تتعر�ض لها تلك املوارد“ ،و�أو�ضح الكاتبان �أنه ميكن �إدارة املخاطر ب�شكل
منظم وفعال باالعتماد على الأن�شطة التالية :
 -1حتديد اخل�سائر املحتملة من اخلطر مو�ضع االهتمام.
 -2تقييم الأ�ساليب البديلة للتعامل مع اخلطر.
 -3تطبيق الأ�ساليب املنا�سبة ملعاجلة اخلطر.
 -4متابعة وتقييم نتائج الأ�ساليب التي مت االعتماد عليها يف �إدارة اخلطر.
 -5تطوير وتعديل �أداء وممار�سات �إدارة املخاطر للتو�صل �إىل نتائج �أف�ضل.
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وي�ؤكد (� )Stewart,T.,2000أن �إدارة اخلطر ال تعني التخل�ص منه ؛ لأن التخل�ص من اخلطر يعني – يف
نف�س الوقت – التخل�ص من العائد املتوقع� .أما �إدارة املخاطر ف�إنها تعنى ا�ستخدام الأدوات املنا�سبة
لتخفي�ض اخل�سائر املحتملة ،وهي ت�ستهدف تعظيم القيمة ال�سوقية للعوائد املتوقعة يف �ضوء درجة
املخاطر التي ميكن حتملها� ،أو امل�صاحبة لهذه العوائد املتوقعة.
ومبراجعة املفاهيم والتعريفات ال�سابقة ،ميكن ا�ستخال�ص نقطتني �أ�سا�سيتني ترتكز عليهما
الدرا�سة احلالية ،وهما :
� -1إن م�صطلح ”�إدارة املخاطر ) ”(1يت�ضمن كافة الأن�شطة التي حتاول تغيري �شكل
العالقة بني العائد املتوقع ودرجة املخاطرة املرتبطة بتحقيق هذا العائد املتوقع ،وذلك
بهدف تعظيم قيمة الأ�صل الذي يتولد عنه هذا العائد .
� -2إن النظام لإدارة املخاطر بال�شركة يعتمد على ثالث مراحل رئي�سية ،هي :
�أ -حتديد املخاطر التي ميكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة.
ب -قيا�س م�ستوي اخلطر واخل�سائر املحتملة من حدوثه.
ج -ا�ستخدام الأدوات املنا�سبة لتخفي�ض م�ستوي اخلطر ،وتخفي�ض �أو منع حدوث
اخل�سائر املحتملة ب�سببه.

املبحث الرابع
م�صادر املخاطر يف امل�صارف الإ�سالمية ()2
تتعر�ض ا�ستثمارات امل�صارف الإ�سالمية ملخاطر عديدة لعل �أهمها ميكن رده �إىل م�صادر عدة ،منها:
املطلب الأول :خماطر م�صدرها عوامل داخلية.
املطلب الثاين :خماطر م�صدرها عوامل خارجية.

املطلب الأول
خماطر م�صدرها عوامل داخلية

يرى الباحث �أن املخاطر ذات العامل الداخلي اخلا�ص بامل�صارف الإ�سالمية ،ميكن �أن تق�سم �إىل:
� ً
أوال -:خماطر م�صدرها املتعاملون امل�ستثمرون
�إن طبيعة العالقة بني امل�ستثمر وامل�صرف الإ�سالمي املتمثلة يف امل�شاركة يف الربح واخل�سارة
وبالتايل امل�شاركة يف املخاطرة كانت �أحد الأ�سباب املهمة يف كون امل�ستثمر من �أهم م�صادر املخاطر
للم�صارف الإ�سالمية ،وهذا الأمر يت�ضح من خالل املقارنة بني العميل يف امل�صرف الإ�سالمي،
وامل�صرف التقليدي ،من باب :وب�ضدها تتميز الأ�شياء ،فامل�صرف التقليدي ي�ستند يف �أغلب
ا�ستثماراته على مبد�أ الإقرا�ض والفائدة ،يف حني جند �أن ال�صورة خمتلفة يف امل�صرف الإ�سالمي،
فاال�ستثمار لديه يقوم على م�شاركة العميل امل�ستثمر يف �إجراءات امل�شروع كافة ).(3
وميكن تق�سيم هذه املخاطر �إىل �أق�سام رئي�سة ،هي:
� -1أ .فهمي م�صطفى ال�شيخ ،كتاب التحليل املايل ،بت�صرف من�شور على موقع http://smeifnancial.wordpress.com
 -2د .حمزة عبد الكرمي حماد،املخاطر الأخالقية يف امل�ضاربة التي جتريها امل�صارف الإ�سالمية وكيفية معاجلتها.
� -3أبو زيد ،املخاطر التي تواجه ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية ،ج� /2ص 627العماوي ،املعوقات اخلارجية للم�صارف
الإ�سالمية� ،ص 63وما بعدها.
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�أ -املخاطر التي ميكن �أن تن�ش�أ ب�سبب عدم توفر املوا�صفات الأخالقية يف العميل امل�ستثمر.
�إن طبيعة العالقة بني امل�صرف الإ�سالمي وامل�ستثمر تتطلب قدراً من ال�صفات الأخالقية يف
امل�ستثمر مثل :الأمانة ،ال�صدق ،االلتزام باملواعيد ،ومتثل هذه ال�صفات ركيزة �أ�سا�سية من ركائز
جناح اال�ستثمار ،حيث �إن فقدانها �أو فقدان بع�ضها يرفع ن�سبة املخاطر يف ا�ستثمارات امل�صارف
الإ�سالمية ملا ي�ؤثره على احلقوق وااللتزامات ،كالتزوير ،والتالعب يف الإيرادات ).(1
كما �أن �آلية التحكم يف هذه املخاطر هو اختيار نوعية العمالء التي �سيقدم امل�صرف الإ�سالمي على
دخول امل�شاركة معهم وذلك عن طريق درا�سة درجة االلتزام الأخالقي عند العميل ،وميكن معرفة
ذلك عن طريق قيام امل�صرف الإ�سالمي ببناء قاعدة معلومات عن امل�ستثمرين بحيث تو�ضح كل ما
يتعلق بهم ،مما له عالقة بالبعد اال�ستثماري ،ومن خالل متابعة م�شروعه اال�ستثماري واالنخراط فيه.
ب -املخاطر التي ميكن �أن تن�ش�أ ب�سبب عدم توافر الكفاءة الإدارية والفنية واخلربة العملية لدى
امل�ستثمر.
من ال�ضروري توافر الإمكانات الإدارية والفنية واخلربة العملية لدى امل�ستثمر يف جمال م�شروعه
�أو ن�شاطه اال�ستثماري؛ لأن توافر هذه امل�سائل �سبب مهم يف �إجناح امل�شروع اال�ستثماري وعدم
توفرها ي�ؤثر على كفاءة امل�شروع ويزيد من احتمالية وقوع خ�سارته ،ويرتتب على ذلك ارتفاع ن�سبة
املخاطرة يف هذا امل�شروع ).(2
ج  -املخاطر التي ميكن �أن تن�ش�أ ب�سبب عدم �سالمة املركز املايل للعميل امل�ستثمر.
تتمثل هذه املخاطر يف احتماالت عدم قدرة العميل امل�ستثمر على الوفاء بحقوق امل�صرف املالية
م�ستقب ً
ال ،واملتمثلة يف قيمة التمويل املمنوح وح�صة امل�صرف من الأرباح املحققة ،وتن�ش�أ هذه
املخاطر يف حالة �إذا كانت التزامات العميل املالية �أكرب من �إمكاناته �أو موارده الفعلية �أي عندما
يكون �صايف مركزه املايل الكلي مديناً ،وهذا هو املق�صود هنا بعد �سالمة املركز املايل للعميل
امل�ستثمر.
ومن ال�ضروري قيام امل�صرف الإ�سالمي بالت�أكد من توفر ال�سالمة املالية لطالب التمويل ك�أ�سلوب
من �أ�ساليب تقليل ن�سبة املخاطر يف ا�ستثمارات امل�صارف الإ�سالمية ،ويتم ذلك من خالل �إجراءات
عدة ،منها :جميع البيانات عن العميل امل�ستثمر كن�سخة من عقد ال�شركة ،و�صورة عن ال�سجل
التجاري ،و�صور عن عقود الأمالك العقارية ،و�أ�سماء اجلهات التي تعامل معها.
ً
ثانيا -:خماطر م�صدرها نوعية املوارد الب�شرية املتاحة
�إن نوعية وطبيعة اال�ستثمارات التي جتريها امل�صارف الإ�سالمية ت�شكل م�صدراً �أ�سا�سياً من م�صادر
املخاطر التي تواجهها؛ نظراً لكون هذه اال�ستثمارات تتميز بطبيعة خا�صة ،والعتمادها على
جمموعة خمتلفة عن امل�صارف التقليدية ،فهي –�أي امل�صارف الإ�سالمية -تطبق �صيغ ا�ستثمارية
كامل�شاركة ،واملرابحة ،واال�ست�صناع ...وغريها.
�إن هذه الطبيعة اخلا�صة ال�ستثمارات امل�صارف الإ�سالمية تتطلب �ضرورة توفر نوعية مميزة
من املوارد الب�شرية القادرة على درا�سة وتقييم عمل امل�ستثمر وحتديد مدى �صالحيته ومالءمته
للم�شاركة فيه من قبل امل�صرف الإ�سالمي.
� -1أبو زيد ،املخاطر التي تواجه ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية ،ج� ،2ص ،629-628عطية ،ال�صعوبات التي تواجه البنوك
الإ�سالمية منذ قيامها �إىل الآن ،بحث يف :جملة امل�سلم املعا�صر ،عدد � ،27ص� ،95-94صديقي ،م�شكالت البنوك الإ�سالمية يف الوقت
احلا�ضر� ،ص.277-276
� -2أبو زيد ،املخاطر التي تواجه ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية ،ج� /2ص� .628أبو زيد ،نحو تطوير نظام امل�ضاربة� ،ص.512
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ف�إذا توفرت النوعية املالئمة من املوارد الب�شرية ف�إنها �سوف متثل �أحد ال�ضمانات الأ�سا�سية
املطلوبة ملواجهة املخاطر التي تواجه تلك اال�ستثمارات ،و�إذا ما عجزت امل�صارف الإ�سالمية عن
توفريها� ،أو كانت املوارد الب�شرية املتاحة لها غري م�ؤهلة ،ف�إنها �سوف ت�صبح �أحد م�صادر املخاطر
التي تواجه تلك اال�ستثمارات ،و�سوف تتمثل هذه املخاطر التي ميكن �أن تنتج عن هذا امل�صدر يف
الأنواع التالية:
 -1املخاطر التي ميكن �أن تن�ش�أ نتيجة لعدم القدرة على درا�سة واختيار العمليات اال�ستثمارية
املالئمة.
 -2املخاطر التي ميكن �أن تن�ش�أ نتيجة لعدم قدرة هذه املوارد على متابعة العمليات اال�ستثمارية،
وعلى عدم القدرة على ابتكار حلول للم�شاكل التي يفرزها التطبيق العملي ).(1
يتبني لنا هنا �أن توفر املوارد الب�شرية املالئمة ميثل �أحد املتطلبات الأ�سا�سية الالزمة لتطبيق هذه
اال�ستثمارات ب�صورة �صحيحة ،و�أن عدم توفرها ميثل م�صدراً من م�صادر املخاطر التي تواجه
ا�ستثمارات امل�صارف الإ�سالمية.
كما �أن توفر املوارد الب�شرية املالئمة العاملة يف اجلهاز امل�صريف الإ�سالمي ت�شكل عن�صراً رئي�ساً
من عنا�صر بناء �إ�سرتاتيجية لتقليل املخاطر يف ا�ستثمارات امل�صارف الإ�سالمية؛ نظراً لكون هذه
املوارد هي التي تدر�س مو�ضوع اال�ستثمار املقدم من قِ بل العميل ،ثم تقيم مدى �صالحيته �أو عدم
�صالحيته لدخول امل�صرف الإ�سالمي يف هذا اال�ستثمار ،ثم هي التي تقوم مبتابعة هذا اال�ستثمار،
وميكن جتاوز هذا الأمر بقيام امل�صارف الإ�سالمية ب�إن�شاء مراكز تدريب خا�صة بها بحيث تعد املوارد
الب�شرية العاملة �ضمن �أجهزتها �إعداداً كافياً للعمل وفق طبيعتها اخلا�صة ،وكذلك �إتباع الأ�س�س
ال�سليمة لتعيني املوظفني �ضمن �أجهزة امل�صارف الإ�سالمية ،حيث �إن الدرا�سة التي �أجراها املعهد
العاملي للفكر الإ�سالمي تذكر �أن املرتبة الأوىل يف �أ�س�س اختيار العاملني يف امل�صارف الإ�سالمية
هي االعتبارات ال�شخ�صية ،وت�أتي بعدها اجلدارة ) ،(2ويذكر الباحث �إ�سماعيل العماوي يف درا�سته
التطبيقية التي �أجراها على البنك الإ�سالمي الأردين �أن ن�سبة  ٪60من و�سائل ا�ستقطاب املوظفني
يف البنك الإ�سالمي الأردين كانت للرت�شيح من قِ بل العاملني يف البنك ).(3

 -1مركز البحوث املالية وامل�صرفية ،التحديات التي تواجه امل�صارف الإ�سالمية ،جملة الدرا�سات امل�صرفية ،ال�سنة  ،8جملد ،8
عدد � ،1ص� ،52سمحان ،معايري التمويل واال�ستثمار يف امل�صارف الإ�سالمية ،جملة الدرا�سات امل�صرفية ،ال�سنة  ،4جملد  ،4عدد ،2
�ص� ،51أبو زيد ،املخاطر التي تواجه ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية ،ج� /2ص 629وما بعدها� ،أبو زيد ،ال�ضمان يف الفقه
الإ�سالمي� ،ص 75وما بعدها ،حممد ،ال�صعوبات التي تواجه البنوك الإ�سالمية ،بحث يف :جملة جممع الفقه الإ�سالمي -جدة ،عدد
 ،8ج�/3ص .708
 -2جلنة من الأ�ساتذة اخلرباء االقت�صاديني وال�شرعيني وامل�صرفيني ،تقومي اجلوانب الإدارية بالبنوك الإ�سالمية ،ج� /5ص.198
 -3العماوي ،املعوقات اخلارجية للم�صارف الإ�سالمية� ،ص.152
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املطلب الثاين
خماطر م�صدرها عوامل خارجية
تعرت�ض طريق امل�صارف الإ�سالمية عدة خماطر من عوامل خارجية ،منها:
� ً
أوال -:خماطر مرتبطة بالأنظمة والقوانني ال�سائدة:
�إن التعليمات والأنظمة التي حتكم عمل هذه امل�صارف �صممت يف جمملها خلدمة امل�صارف
التقليدية ،ولذلك فمن الطبيعي �أن تواجه امل�صارف الإ�سالمية �صعوبة يف التعامل مع هذه التعليمات
التي ال ت�أخذ يف االعتبار خ�صو�صيات العمل امل�صريف الإ�سالمي ،ومع ذلك فهذه املخاطر تختلف
من م�صرف لآخر ح�سب البلد الذي يعمل فيه واللوائح امل�صرفية التي يخ�ضع لها ).(1
ً
ثانيا -:خماطر مرتبطة بالرقابة ال�شرعية:
�إن عدم تبلور مفهوم الرقابة ال�شرعية يف ذهن �إدارة امل�صرف الإ�سالمي� ،أدى �إىل وجود خماطر
مرتتبة على الرقابة ال�شرعية ،ومنها:
 .1قلة عدد الفقهاء املتخ�ص�صني يف جمال املعامالت امل�صرفية وامل�سائل االقت�صادية احلديثة،
مما ي�ؤدي �إىل عدم ت�صور وا�ضح لهذه امل�سائل ومن ثم �صعوبة الو�صول للحكم ال�شرعي
ال�صحيح فيها ).(2
 .2التطور ال�سريع والكبري يف املعامالت االقت�صادية و�صعوبة متابعتها بالفتوى وبيان احلكم
ال�شرعي.
 .3ال�ضغوط التي قد متار�سها �إدارة امل�صرف على الهيئة لإباحة بع�ض الت�صرفات ،وقد تعتمد
الإدارة على عدم �إملام الهيئة الكامل بدقائق املعامالت امل�صرفية ،فتقوم مث ً
ال ب�صياغة ال�س�ؤال
وتكييفه تكييفاً معيناً� ،أو حذف �أجزاء منه� ،أو قد تكون �صياغة ال�س�ؤال خمالفة للواقع العملي ثم
تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة ب�إباحة الت�صرف بناء على ما قدم لها ).(3
� .4ضيق اخت�صا�صات الهيئة ،فيقت�صر دورها يف �أغلب الأحيان على �صورة �س�ؤال وجواب ،ثم
ال تقوم بتقومي الأخطاء و تقدمي البديل ال�شرعي ،وت�صبح بذلك واجهة �شرعية تكمل بقية
الواجهات ،لإ�ضافة ال�صبغة ال�شرعية على امل�صرف ،ودعاية �أمام جمهور امل�سلمني ).(4
انتهى هذا الف�صل �إىل االعرتاف مبجموعة من املخاطر املتوطنة يف واقع املمار�سة عموماً ويف
امل�صارف الإ�سالمية خ�صو�صاً ،بعد هذا االعرتاف باملخاطر حق لأهل االخت�صا�ص ر�صدها
وت�صنيفها لتخدم �أهل امل�صرفية الإ�سالمية وجعل هذا املر�صد مفتوح للإ�ضافة والتطوير لكل
م�ستجد مع �إمكانية �إعادة تو�صيف بع�ض املخاطر وفق الطبيعة القائمة يف امل�صارف واملالية
الإ�سالمية وهو ما ال جند املتخ�ص�صني املتبحرين يف علومه وفنونه ،وهي ثغره ينبغي ردمها
بالكفاءات العلمية التي جتمع بني وجهي االخت�صا�ص الفني وال�شرعي ،وهو ما ندعو اجلامعات
للأخذ بهذه احلاجة وتلبيتها مبا يتوافق والأ�صول العلمية ،م�ستفيدين مع جمموعة اجليل الأول من
فقهاء ال�صناعة ومن جاورهم من املخت�صني والفقهاء.

 -1عبد اهلل ،حتليل خماطر اال�ستثمار� ،ص.45
� -2أبو معمر� ،أثر الرقابة ال�شرعية وا�ستقالليتها� ،ص ،35ال�سرطاوي ،التمويل الإ�سالمي� ،ص.90
 -3عطية ،البنوك الإ�سالمية� ،ص ،73داود ،الرقابة ال�شرعية� ،ص ،37-36ال�سرطاوي ،التمويل الإ�سالمي� ،ص.90
 -4داود ،الرقابة ال�شرعية� ،ص.35
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الف�صل الثالث
التدقيق ال�شرعي و تخفي�ض خماطر اال�ستثمار
قبل احلديث كيف يخفف �أو مينع التدقيق ال�شرعي بع�ض املخاطر عموماً واال�ستثمارية خ�صو�صاً؟،
فلنتتبع دورة عمل التدقيق ال�شرعي من غري الدخول يف هيكليته التي تختلف من م�صرف لآخر
وهو ما له كبري الأثر يف التقليل من املخاطر ،فقد جرت العادة �أن يرتبط ن�شاط التدقيق ال�شرعي
مبا�شرة بالعمليات الإ�سالمية املنفذة يف امل�صرف الإ�سالمي وفق �أ�شهر �صيغ التمويل املتداولة،
وعادة ما يكون الحقاً ،وهو ما ال ين�صح به وحده يف امل�صرفية الإ�سالمية ،فاكت�شاف اخلط�أ يف
امل�صرفية التقليدية ينظر �إليه على �أنه جمرد خط�أ مادي للإدارة �أن تقبله �أو ترف�ضه وقد يكون
الإجراء العالجي مادي فقط وينتهي يف منطوق النف�س الب�شرية� ،إال �أن الأمر يف امل�صارف الإ�سالمية
خمتلف متاماً ،فاخلط�أ �أدى �إىل جتنيب الأرباح �أو مل ي�ؤد فهو مع�صية يف كثري من الأحيان ،والأهم
من �إثبات املع�صية تاليف وقوعها ،لذا ين�صح بالتدقيق ال�شرعي ال�سابق وامل�صاحب ،فهمنا جميعاً
االبتعاد عن املع�صية وطلب ر�ضا رب العباد ،كما �أن اخلط�أ هنا يختلف متاماً فيما عدا الأ�سا�سيات
عما هو عليه يف امل�صارف التقليدية التي ال يدخل �ضمن مفردات عملها جتنب املع�صية ،وبناء على
ذلك ال بد من �أن يكون التدقيق ال�شرعي وامل�شهور ب�صورته الداخلية مت�أهباً ب�آليات حتقيق التنفيذ
ال�سليم وال�سريع غري املعيق للأعمال.
دورة عمل التدقيق ال�شرعي( :من واقع املمار�سة)
�إن جل امل�صارف الإ�سالمية املنت�شرة اليوم �صغرية ومتو�سطة احلجم فلم تعد توظف يف التدقيق
ال�شرعي �إال مدقق �شرعي منفرد �أو ق�سم جد �صغري تالفياً من الكلف مهمته نقل �أ�سئلة الإدارة
للهيئة ال�شرعية وثم رد اجلواب ،وقد ي�صاحب ذلك متابعة التعديالت على بع�ض العقود قبل تنفيذ
العمليات امل�ستجدة وامل�ستف�سر عنها� ،إال �أن الدور احلقيقي له مراجعة ما مت من عمليات متويل
ب�صيغ �إ�سالمية .وهنا النتيجة ت�صبح �آلية ،عملية:
 .1مقبولة �شرعاً
أ -مبالحظات �شكلية
ب  -مبالحظات �إدارية )وفق �سيا�سات و�إجراءات امل�ؤ�س�سة(
 .2عملية تُقبل �شرعاً على �أحد الأقوال الفقهية ولكنها خالف الأ�صل املعتمد من الهيئة.
 .3عملية غري مقبولة �شرعاً و�أرباحها للتجنيب )وهي ال�سبب الأ�سا�س النتقاد عمل التدقيق
ال�شرعي(.
�أما يف امل�ؤ�س�سات الأكرث التزاماً ،فيقبل ب�إ�صرار من الهيئة �أو برغبة منفردة من الإدارة على تن�شيط
التدقيق ال�شرعي امل�صاحب للتنفيذ � ً
أوال لتاليف جتنيب الأرباح امل�ؤثرة على النتائج ما �أمكن لذلك
ً
وثانيا رغبة بتاليف املع�صية قبل وقوعها.
�سبيل،
غري �أن الواقع �أ�صعب من هذا التب�سيط فقد جند امل�ضايقات واملمار�سات املواربة امل�ؤذية للتدقيق
ال�شرعي وللعمليات ال�شرعية ،وطبعاً ال ن�ستطيع حتميل كامل امل�س�ؤولية للجهات الإدارية فقط بل
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ب�شق ال ب�أ�س به يقع على عاتق املمار�سني لعمل التدقيق ال�شرعي من حيث �شخ�صيتهم وكفاءاتهم
الإدارية ومهارتهم يف التوا�صل.
بعد هذا التقدمي فلنتعرف على عينات من املخاطر التي ي�ستطيع التدقيق ال�شرعي �أن يخدم يف
تقليلها واحلد منها وفق �إعادة عر�ض جمموعات من هذه املخاطر بالر�سوم البيانية التالية:

خماطر من حيث م�صدر اخلطر
خماطر الت�شغيل

خماطر قانونية

خماطر الأعمال

خماطر الأموال

خماطر الإدارة

خماطر الرتكيز

خماطر االئتمان

خماطر التغطية

خماطر ال�سيا�سية

خم ــاطــر �أ�س ـ ـع ـ ــار

الفائدة
ال�سلع
امللكية
العملة �أو �سعر ال�صرف

�إن التدقيق ال�شرعي ومن خالل قيامه بدوره يحفظ ويقلل من املخاطر جتاه:
� . 1أموال و�أرباح املالك ،مما يورث اال�ستقرار واال�ستمرار والتو�سع يف الأعمال مبا يحقق �آثاراً
اجتماعية �أو�سع من توفري جمموعة من الوظائف وقد متتد �إىل ِ
ال�سلم االجتماعي يف املجتمعات
امللتزمة �شرعاً.
 .2تعامالت العمالء م�ستثمرين مع البنك �أو متمولني منه �أن تعاملهم وك�سبهم من حالل ،وهو ما
ينعك�س ق�ضايا وم�شاحنات �أقل �أمام الق�ضاء �أو جهات التحكيم.
 .3ا�ستقرار الأ�سواق ،بتجنب الكثري من معامالت ال�صرف �أو �أ�سواق العمالت غري املباحة �شرعاً،
مما يغلق الباب على العديد من التعامالت لي�س فقط الربوية بل واالحتكارية التي ت�ضر ويف
معظم احلاالت بالبالد و�أ�سواقها.
 .4بيئة الأعمال ،فيورث الوئام املهني على خمتلف م�ستويات الإدارة العليا �أو التنفيذية منها،
وتتجنب عندها الإدارة ال�ضغط �أو التخفي من بع�ض املعامالت حتقيقاً مل�آرب �شخ�صية على
ح�ساب االلتزام ال�شرعي عند بع�ض الإدارات املتمل�صة من كل �شيء �إال حتقيق �أغرا�ضها اخلا�صة
وال�ضيقة.
 .5الإدارة ،عرب ك�شف املخطئني �أو املتالعبني باكراً قبل �أن ي�ضروا بالإدارة وامل�صرف نف�سه ،وقد
حدث هذا عملياً ف�ضبط احتيال بالتواط�ؤ على بع�ض العمالء ،كما �ضبط متحر�شون باملوظفات
وبع�ض الزبائن من الن�ساء ف�ض ً
ال عن خمتل�سي �أموال الق�صر وغريها من الأموال املدارة خارج
احل�سابات� ،أو عمليات ال�صرف خارج النظام.
 .6الهيئة ال�شرعية ،عرب تاليف انفجار الكثري من امللفات بوجهها من الناحية ال�شرعية �أو الأخالقية
وحتى الأدبية �إن مل نقل االجتماعية ،وعقد «بلوم للتنمية» خري �شاهد.
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 .7النواحي القانونية ،عرب مراجعة العقود وتعديالتها املرتاكمة مبا يجعلها �أكرث ان�ضباطاً من
الناحية ال�شرعية ،والواقع يفرز حتديات قانونية ي�أتي على ر�أ�سها �شخو�ص القائمني بها وخا�صة
من يبنون ا�سرتاتيجياتهم القانونية على التمل�ص من امل�س�ؤولية �أو االنحياز ل�صالح طرف بالعقد
دون الآخر ف�ض ً
ال عن تع�صبهم لآرائهم القانونية ولو على ح�ساب اجلوانب ال�شرعية بحجة دفع
اخلطر ،وهو ما ال ينبغي الت�سليم به فكثري من ه�ؤالء القانونيني يفتقرون قبل املعرفة ال�شرعية
�إىل �سيا�سة البدائل اللغوية واملهنية.

خماطر من حيث ارتباطها بال�شركة
خماطر منتظمة
ي�صعب جتنبها

خماطر غري منتظمة
ممكن جتنبها

كما ي�ساهم التدقيق ال�شرعي يف تاليف جمموعة من املخاطر ذات الطبيعة املنتظمة بعد التعرف
على �أمناطها ،داخلية كاملوظفني غري املن�ضبطني وفق ال�سيا�سات والإجراءات بالأ�صول ال�شرعية
للمعامالت �أو خارجية كتواط�ؤ بع�ض التجار مع بع�ضهم لرتكيب معامالت جتاه امل�صرف الإ�سالمي
يلج�ؤون �إليها كلما قلت النقدية بني �أيدهم وحلت عليهم بع�ض اال�ستحقاقات ،ف�ض ً
ال عن تواطئهم
مبعلومات مدل�سة وم�ضللة بينهم وبني بع�ض العمالء لزيادة مبيعاتهم دون �إلزام العميل بالدفعات
املقدمة واملتطلبات املالية الأخرى ،هذا �إن مل ندخل يف �إفادات العمل الوهمية �أو كفاالت املجاملة
وغريها العديد.
غري �أن دوره يقل عادة يف املخاطر غري املنتظمة �إال ما ا�شتهر منها �أو �أ�شارت له دالالت التدقيق
لناحية التعرف على بع�ض �صور الت�آمر املتكررة على امل�صرف بناء للر�صد الرتاكمي على �أ�سا�س
اال�سم �أو التجارة �أو ال�صنف املتداول.
من �أدوار التدقيق يف تخفي�ض خماطر اال�ستثمار املبا�شرة:
�إن املالحظات امل�سجلة على تدقيق بع�ض اال�ستثمارات واملرفوعة للإدارة والهيئة ال�شرعية تعني
الأخرية على ترجيح �صيغة �شرعية على �أخرى �أو قبول فتوى ب�ضوابط خمتلفة عن امل�ستقرة يف
امل�ؤ�س�سة بهدف توفري ا�ستثمار �أكرث �أمناً �أو �أكرث مرونة للإدارة يف املتابعة ودرء اخلطر عن نف�سها،
ف�صيغة الوكالة يف املعامالت الدولية �أي�سر من ال�شراء املبا�شر والبيع يف ميناء الو�صول ،كما �أن
فر�ص التعامل مع الب�ضائع لناحية البيع �أكرث مرونة فقد يتم البيع ب�أي حلظة بعد جهوزية الب�ضاعة
على الر�صيف �أو بيد �شركة ال�شحن �أو على ظهر الباخرة كل هذا ي�سمح بتحويل الب�ضائع لوجهتها
الأخرية ب�شكل �أ�سرع و�أوفر ل�صالح العمالء.
• كما ي�سهم التدقيق ال�شرعي ومالحظاته على تنفيذ بع�ض عقود اال�ست�صناع ومقابلتها بعقود
اال�ست�صناع املوازي يف جتنيب امل�صرف �إعادة التعاقد مع املتالعبني من املقاولني وهي من
احلاالت التي تنالها خطة املدقق الداخلي �أحياناً� ،إما لرتكيزه على نظامية وقانونية امل�ستندات
�أو لعدم �شمولها ل�ضخامتها يف عينته التدقيقية.
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• ويف حاالت التجزئة ت�أتي كثري من مالحظات التدقيق ال�شرعي مبا يخدم توظيف �أموال امل�صرف
لناحية املالحظات املرتاكمة عن مدى ان�ضباطية التجار يف تعامالتهم مع العمالء وموظفي
اخلدمة يف امل�صرف وعرب ر�صد كثري من مراجعات العمالء.
• على م�ستوى اخلزينة تتعدد املعامالت احل�سا�سة ذات املبالغ ال�ضخمة عادة ،مما يرفع من قيمة
مالحظات التدقيق على املعامالت امل�شابهة ال�سابقة مبا يحفظ على امل�صرف �أمواله و�أرباحه،
ف�ض ً
ال عن املعاونة يف الدخول ببدائل ا�ستثمارية �أو حتوطية مبا يعود على اال�ستثمارات باحلفظ
واالن�ضباط ال�شرعي.

دور التدقيق ال�شرعي ال�سابق وامل�صاحب:

بعد مراقبة الواقع واملالحظات امل�سجلة يفرز الواقع العديد من االحتياجات التدقيقية لتحقيق
االن�ضباط ال�شرعي ،فقد اعتادت الإدارات عادة وخا�صة يف مراحل الت�أ�سي�س خ�صو�صاً �إىل ن�شر
التوعية ال�شرعية عموماً وبالتحديد للممار�سني النهائيني �أو املنفذين ل�صيغ التمويل الإ�سالمية.
�أ .التدقيق ال�شرعي ال�سابق:
�إن املراقب واملتابع لواقع ال�صناعة لناحية التنفيذ يرى ارتفاع معدل دوران العمالة املنفذة لعمليات
و�صيغ التمويل ،يف كثري من امل�ؤ�س�سات الأمر الذي يذهب باملتمرن املتمر�س يف التنفيذ وي�أتي
بامل�ستجد �أو غري املتقن للتنفيذ �أو املطلع �سريعاً وبطريقة غري كافية على طبيعة التنفيذ ،هذه
وغريها من الأ�سباب ت�ؤدي �إىل العديد من املخالفات يف ملفات التنفيذ جه ً
ال قبل �أن نقول تق�صرياً،
الأمر الذي يرخي بثقله على �سالمة التنفيذ ال�شرعي ،فريفع معدل املالحظات يف التقارير وتتو�سع
التو�صيات لإعادة التدريب والت�أهيل ويف العديد من املوا�ضع ال ا�ستجابة ،وتبد�أ �سل�سلة عدم
االن�ضباط ال�شرعي بالتزايد حتى يكون لها من الآثار الإدارية واالجتماعية ما ال حتمد عقباه،
فتنهال االتهامات على امل�صارف و�إدارتها ومن قبلها على الهيئات ال�شرعية ،فاملجتمع املحيط له
ما يظهر �أمامه من �سوء ت�صرف بع�ض املوظفني وقد بلغ احلد ب�أحدهم من امل�ستجدين امل�ستوردين
من البنوك التقليدية �إجابة على عميل م�ستف�سر �أن قال� « :أخي �أتعبتني هي فائدة ولكن بامل�صرف
الإ�سالمي ن�سميها ربح» �أنظروا هذا اجلواب الذي يخرج به العميل ليعر�ضه يف جمل�س �شيخه �أو
م�سجده ماذا �سيكون الأثر مزيد من �شحذ الأل�سنة بحق امل�صرفية الإ�سالمية.
ملا تقدم من الأ�سباب وغريها العديد كان ال بد من حماولة التقليل من الإ�ضرار ملثل هذه امل�شاكل
عرب ا�ستحداث فكرة املوافقة امل�سبقة االلكرتونية )�أون الين( لكل عملية متويل ،تت�صف باملبا�شرة
والإيجاز يف عر�ض فكرة التمويل مع و�ضع الإ�شارة على ال�صيغة املنا�سبة ،وتكون الإجابة من فريق
التدقيق ال�شرعي �سريعة �إال �إن كان من مالحظات �شرعية نعيد التوا�صل هاتفياً باملوظف املخت�ص
لت�صويب الأمر وا�ستكمال اخلطوة.
ب .التدقيق ال�شرعي امل�صاحب:
�إن اخللل يف فنيات املمار�سني ا�ستوجب ا�ستنفار فريق التدقيق ال�شرعي مع جهوزية تامة لإجابة
�أي ات�صال ا�ستف�ساري ،فقد غدا املوظفون يف خمتلف �أق�سام امل�صرف ي�ستو�ضحون عن خمتلف ما
يطر�أ معهم يف نواحي خمتلفة �إدارية فنية مالية وغريها ،كل هذا �ساهم يف تقليل الأخطاء ال�شرعية
وجتنب انعقاد العقود على غري ال�صورة ال�سليمة ،مما انعك�س انح�سار يف الأرباح املجنبة ومزيد من
االلتزام ور�ضاً عند املوظفني لقلة املالحظات التدقيقية بحقهم يف تقارير التدقيق ال�شرعي ،وهو
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ما انعك�س تقديراً �إدارياً وكان �سبباً يف ترجمة بع�ضه زيادات �أو حوافز مادية.
مرفق منوذج موافقة �شرعية مبدئية،

�شعار امل�صرف
الفرع××××× :

مرجع :ت�.ش2012/78.

موافقة �شرعية مبدئية

*

ال ي�سمح بتنفيذ التمويل �إال بعد موافقة التدقيق ال�شرعي

طالب التمويل )فرد/م�ؤ�س�سة( ××× :عبد ال�سالم ×××
غاية التمويل � :شراء منرة كميون عمومي علما �أن الكميون ملك للعميل.
ال�شروط وال�ضمانات املطلوبة للتمويل:
رهن النمرة العمومية بالإ�ضافة �إىل الكميون ل�صاحلنا طيلة مدة التمويل.
تفا�صيل العملية

�شراء منرة كميون عمومي بقيمة �إجمالية  35,000د�.أ ،.بدون دفعة �أوىل � ،صايف التمويل
 35,000د�.أ ،.مدة التق�سيط � 48شهرا” بربح  10,505د�.أ.
م�ساومة
مرابحة
وكالة
اعتماد م�ستندي/عرب الوكالة
اعتماد م�ستندي/مرابحة
م�ضاربة
�إجارة منفعة
�إجارة منتهية بالتملك
�ضابط االئتمان××××× :

ال�صيغة املقرتحة للتمويل

التاريخ2012/06/26 :
ر�أي التدقيق ال�شرعي:
مع املوافقة

بوال�ص حت�صيل /وكالة
بوال�ص حت�صيل /مرابحة
م�شاركة
ا�ست�صناع
�سلم
خطاب �ضمان
رئي�س ق�سم االئتمان.××××× :
مدير الفرع ×××××× :

بالنيابة ××××××
مدير التدقيق ال�شرعي:

التاريخ:

التوقيع:

* �إن هذه املوافقة ال عالقة لها بالعمل االئتماين حيث تتبع الإجراءات اخلا�صة باالئتمان
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دور التدقيق ال�شرعي يف تطوير املمار�سة:
�إن معاي�شة امل�شاكل الفنية ويف مقدمها التنفيذية يراكم منحى ومنهج ميكن �إعادة تقوميه وتفعيله
عرب مناق�شات هادئة مع اجلهات ذات االخت�صا�ص فينعك�س الأمر تعدي ً
ال ي�سرياً يف النظام �أو
الإجراء ،كما ميكن �أن ميتد لإعادة طرح فكرة �صيغة متويل �إ�سالمية على �شكل منتج حديث يحاكي
التقدم احلا�صل ويرفع من كفاءة االلتزام ال�شرعي ،ويحقق للإدارة الفوز بتو�سعة مروحة خدماتها.
�إن املتقنني من املدققني ال�شرعيني ميكن �أن ي�ضيفوا لل�صناعة بغريتهم عليها ودقة مالحظاتهم �أكرث
مما يتخيل البع�ض ،كما �أن هناك جانب يحوز معرفته املدققون ال�شرعيون خا�صة اللذين يقابلون يف
كثري من الأحيان العمالء املتذمرين �أو ال�شاكني ،الأمر الذي يوفر لهم وجهة نظر مقابلة ملا يعاي�شون
تردف معلوماتهم وتعزز لديهم الغرية للتح�سني ،وتخيل �أي�ضاً كم الإ�ضافة �إذا كانت املناق�شة لبع�ض
خطباء امل�ساجد باملرفوع لهم من امل�شاكل واالتهامات جتاه امل�صرف.
هذا التطوير يزيد من فر�ص تقدم ال�صناعة عرب زيادة املنتجات الإ�سالمية ،وهو ما يحقق توزيع
املخاطر من جهة وزيادة الرغبة يف اال�ستثمار مع امل�صرف من جهة �أخرى �أي منفعة باالجتاهني.

اخلامتة

�أحب �أن �أختم هذا البحث بالقول �أن التدقيق ال�شرعي علم تنفيذي ب�شقه الأو�سع يتطلب املهارات
وامللكات والفنون التدقيقية املختلفة وال ينبغي االكتفاء بالطابع النظري له ،كونه يقوم على �صيانة
ال�شريعة يف التطبيق بجوانبها املالية وامل�صرفية ،الأمر الذي ي�ستدعي اجلهود اجلبارة لبناء
الكفاءات املهنية بالثوب ال�شرعي والفني املتعدد.

التو�صيات:

حتقيقاً لغر�ض البحث تقليل خماطر اال�ستثمار نو�صي بالآتي:
• تي�سري عمل التدقيق ال�شرعي بالتن�سيق مع الإدارات وبرعاية الهيئات ال�شرعية.
• ا�ستمرار التدريب لفرق التدقيق ال�شرعي.
• زيادة االهتمام باملوظفني التنفيذيني واحلر�ص على �إبقائهم بجهوزية تامة للتطبيق.
• مراعاة الإدارة يف قراراتها الداخلية لناحية مناقلة العمال بحيث ال ت�ستبدل املتقن بغريه قبل
ت�أهيل اجلديد.

املقرتحات:

• بناء �أكادمييات مهنية للرقي مبمار�سة التدقيق ال�شرعي وفق الأ�صول التدقيقية العاملية دون
االن�سالخ من االن�ضباط ال�شرعي.
• �إبراز دور جديد وم�شارك للتدقيق ال�شرعي عرب بناء منهج يعيد تدوير املالحظات مبا يحقق
الإيجابية من العرثات النازلة.
• امل�ساهمة الفعلية عرب هيئات مهنية متخ�ص�صة يف مناق�شة م�شاكل التطبيق وم�شاركة احلل مبا
يحقق الطفرة يف تطور �أداء التدقيق ال�شرعي الداخلي لنبي غداً تدقيق �شرعي خارجي على
غرار التدقيق اخلارجي التقليدي.
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