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املقدمة :
احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني �أما بعد :
فهذه ورقة بعنوان «التدقيق ال�شرعي وم�ساهمته يف التقليل من خماطر اال�ستثمار»
كتبتها على عجل ا�ستجابة لطلب الأخوة يف �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية للم�شاركة يف
م�ؤمترهم الرابع للتدقيق ال�شرعي الذي يعقد يف فندق ريجن�سي مملكة البحرين
وقد تناولنا يف هذه الورقة ثالث حماور رئي�سية :
الأول  :مفهوم التدقيق ال�شرعي وهيكليته املثلى للقيام بالدور املنوط به.
الثاين  :املخاطر يف العمل امل�صريف الإ�سالمي.
الثالث  :م�ساهمة التدقيق ال�شرعي يف تقليل خماطر اال�ستثمار.
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل التوفيق وال�سداد .
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مفهوم التدقيق ال�شرعي وهيكليتة املثلى للقيام بالدور املنوط به:
التدقيق الداخلي هو امتداد لوظيفة �أو مهمة �سيا�سة جمل�س الإدارة لإدارة املخاطر .ويف �ضوء ذلك
يناط بالتدقيق ال�شرعي الداخلي مهمة الت�أكد من التزام امل�صرف باالنظمة الرقابية الداخلية وظم
املعلومات و قرارت الهيئة ال�شرعية.
ماهية التدقيق ال�شرعي الداخلي :
الهدف الرئي�س للتدقيق الداخلي هو خدمة امل�ؤ�س�سة ككل و حماية م�صاحلها و ذلك من خالل
فح�ص جميع العمليات داخل امل�ؤ�س�سة و الت�أكد من �سالمتها .ولذلك فقد عرفه معهد التدقيق
الداخلي على �أنه «ن�شاط ت�أكيدي ا�ست�شاري مو�ضوعي م�ستقل داخل املن�ش�أة م�صمم ملراقبة وحت�سني
�إجناز �أهداف املن�ش�أة من خالل التحقق من اتباع ال�سيا�سات واخلطط والإجراءات املو�ضوعة،
واقرتاح التح�سينات الالزم �إدخالها حتى ت�صل �إىل درجة الكفاية الإنتاجية الق�صوى “وميكن
تعريف التدقيق ال�شرعي الداخلي على �أنه “ ن�شاط ت�أكيدي ا�ست�شاري مو�ضوعي م�ستقل داخل
املن�ش�أة م�صمم ملراقبة وحت�سني �إجناز �أهداف املن�ش�أة من خالل التحقق من اتباع امل�ؤ�س�سة لل�ضوابط
والأحكام ال�صادرة من قبل الهيئة ال�شرعية وكذلك ال�سيا�سات واخلطط والإجراءات الالزمة لتنفيذ
املنتجات ال�شرعية ،واقرتاح التح�سينات الالزم �إدخالها حتى ت�صل امل�ؤ�س�سة �إىل درجة االلتزام
ال�شرعي الأمثل».
فالتدقيق ال�شرعي الداخلي تقع على عاتقه م�سئولية الت�أكد من التزام امل�صرف بالقرارات ال�شرعية
ال�صادرة من الهيئة ومن �أن تنفيذ عمليات اال�ستثمار قد مت وفقاً للعقود واالتفاقيات والإجراءات
ال�صادرة من قبل الهيئة .
ويتطلب ذلك من دائرة التدقيق ال�شرعي القيام بتدقيق العمليات واجلوانب املالية و�أداء املوظفني
والنظم الآلية وذلك على النحو التايل :
 )1تدقيق العمليات :
واملق�صود به فح�ص العمليات التي مت تنفيذها خالل الفرتة الزمنية املحددة للت�أكد من �أن
�إجنازها وتنفيذها قد مت طبقاً لل�سيا�سات املعتمدة من قبل الإدارة ووفقاً للقرارات والعقود
املعتمدة من قبل الهيئة ال�شرعية .
 )2التدقيق املايل :
ويق�صد به الت�أكد من �صحة البيانات املالية امل�سجلة ومن �أنها قد تولدت من م�صادر �شرعية
�صحيحة ووفقاً لعقود معتمدة من قبل الهيئات ال�شرعية والإدارات القانونية.
 )3تدقيق الأداء :
ويق�صد به �إعطاء ت�أكيد حول كفاءة وفاعلية العاملني بالبنك ،ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانني
والقرارات ال�صادة عن الهيئة ال�شرعية وكذلك عن م�ستوى فهمهم لل�صيغ واملنتجات التي يتم
بيعها للعمالء و�أنهم يعطون العمالء معلومات �شرعية �صحيحة حيال تلك املنتجات.
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 )4تدقيق النظم :
ويق�صد به �إعطاء ت�أكيد من �أن النظم الآلية بالبنك ترتجم ب�صورة �صحيحة الإجراءات املعتمدة
من قبل الهيئة للمنتجات  ،ومن �أن تلك النظم ال يتم من خاللها احت�ساب فوائد ربوية �أو جتاوز
للإجراءات ال�شرعية ال�صحيحة .
ال�س�ؤال الذي يتبادر �إىل الذهن هو :
ماهي حدود م�سئوليات �إدارة التدقيق ال�شرعي يف تخفي�ض املخاطر ؟
الإجابة على هذا ال�س�ؤال تتطلب معرفة الهيكل التنظيمي لإدارات التدقيق ال�شرعي وامل�سئوليات
املناطة بها .فالتدقيق ال�شرعي يف امل�صارف الإ�سالمية له عدة هياكل و�أ�شكال منها :
• هناك من امل�صارف الإ�سالمية من ال متتلك دائرة �أو وحدة للتدقيق ال�شرعي و�إمنا توكل مهمة
التدقيق ال�شرعي لأع�ضاء الهيئات ال�شرعية .
• هناك من امل�صارف الإ�سالمية من تعمل على تعيني مدقق �شرعي وحيد قد يكون متخ�ص�صاً يف
العلوم ال�شرعية يعهد �إليه م�سئولية التدقيق ال�شرعي .
• يكون لها وحدة �أو دائرة للتدقيق ال�شرعي تتكون من عدد من املوظفني تكون م�سئولة من القيام
ب�أعمال املراجعة والتدقيق ال�شرعي .
• ولكن يالحظ على هذه الوحدات �أنها منف�صلة عن �إدارة التدقيق الداخلي بامل�صرف  ،مبعنى �أنها
خمت�صة فقط باجلوانب ال�شرعية يف حني �أن هناك �إدارة �أخرى هي �إدارة املراجعة الداخلية
خمت�صة مبراجعة �أعمال امل�صرف ح�سبما هو معمول به يف النظام امل�صريف التقليدي .
نقد:
الهياكل الثالثة املتقدمة جميعها يف نظرنا معيبة وال تكون قادرة القيام ب�أعمال التدقيق ال�شرعي
على النحو املن�شود وذلك لعدة �أ�سباب :
• الف�صل بني مهمة املراجع الداخلي واملدقق ال�شرعي ي�ؤدي �إىل �أن يكون تركيز املدقق ال�شرعي
من�صباً على الك�شف عن الأخطاء ال�شرعية فقط  ،دون االهتمام بعدد كبري من املخاطر املالية
والت�شغيلية الأخرى التي تنجم عن عدم االلتزام بال�ضوابط ال�شرعية  ،ويف نف�س الوقت ال تكون
تلك املخاطر منظورة بالن�سبة للمراجع الداخلي بحكم عدم التخ�ص�ص.
• ي�ؤدي العمل وفق الهياكل الإدارية ال�سابقة �إىل تكرار عمليات املراجعة والتدقيق لنف�س اجلهة من
قبل جهتني خمتلفتني فمرة من قبل املراجعة الداخلية ومرة من قبل �إدارة التدقيق ال�شرعي  ،مما
قد ي�سبب ت�شتيتاً للجهود و�ضياعاً للوقت واملجهود.
• يحول العمل وفق الهياكل ال�سابقة من اال�ستفادة من اخلربات الكبرية التي توجد لدى العاملني
يف جمال املراجعة الداخلية  ،واملهارات التي لديهم التي ميكن اال�ستفادة منها يف تطوير العمل
امل�صريف الإ�سالمي.
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الهيكل االداري املقرتح :
الهيكل الإداري الذي نقرتحه لإعادة هيكلة دوائر التدقيق ال�شرعي واملراجعة الداخلية يقوم على
ت�صورين �أحدهما ن�سميه الأمثل والثاين ن�سميه الكايف.
الهيكل الأمثل :
يقوم هذا الهيكل على �أ�سا�س الدمج الكامل بني �إدارة املراجعة ودائرة التدقيق ال�شرعي  ،بحيث
تكون �إدارة املراجعة بجميع وحداتها قادرة على �أداء جميع املهام املطلوبة منها من منظورين �شرعي
�أي طبقا للمعايري ال�شرعية «وتقليدي» �أي وفقا ملعايري املحا�سبة واملراجعة الدولية.
وهذا الهيكل يتطلب �ضرورة اعتماد البنك العمل باملعايري ال�شرعية.
كما يتطلب ت�أهيل جميع العاملني يف �إدارة املراجعة لفهم املتطلبات ال�شرعية وقدرتهم على اكت�شاف
املخالفات ال�شرعية �سوا ًء كانت مالية  ،ت�شغيلية �أو خمالفات نظم  ...الخ
على �أن تكون هناك وحدة داخل �إدارة املراجعة خمت�صة بااللتزام ال�شرعي تكون هي املرجعية يف
تف�سري املخالفات ال�شرعية �إن تطلب الأمر  ،كما تكون خمت�صة برفع املخالفات �إىل الهيئة ال�شرعية
و�أخذ مرئياتها حيالها  .وتكون مرجعية الوحدة ال�شرعية من الناحية الفنية يف هذه احلالة للهيئة
ال�شرعية ومرجعيتها الإدارية �إىل �إدارة املراجعة .
وبذلك يكون الهيكل الإداري على النحو التايل :

ووفقاً لهذا الهيكل ف�إن جميع وحدات املراجعة املوجودة يف الهيكل الوظيفي تكون م�س�ؤولة عن
املراجعة وفقاً للأ�سا�س ال�شرعي والفني املهني  ،على �أن تكون م�سئولية وحدة االلتزام ال�شرعي هي
تف�سري القرارات ال�شرعية ال�صادرة من الهيئة  ،كما تكون من م�سئولياتها رفع التقارير ال�صادرة
من وحدات املراجعة املختلفة �إىل مقام الهيئة ال�شرعية  .مع مالحظة �أن التبعية الإدارية لوحدة
االلتزام ال�شرعي تكون لإدارة املراجعة يف حني تكون تبعتها الفنية واملرجعية هي لدائرة الرقابة
ال�شرعية التي تكون تابعة فنياً للهيئة ال�شرعية .
النموذج الكايف :
قد تعرت�ض النموذج الأمثل لهيكلة التدقيق ال�شرعي �صعوبات تطبيقية يف الوقت احلا�ضرعلى
ر�أ�سها الزام امل�صارف املركزية للبنوك باتباع املعايري الدولية وعدم اتباع معايري هيئة املحا�سبة
واملراجعة وكذلك ب�سبب قلة الكوادر امل�ؤهلة التي ميكن �أن تقوم باملراجعة ال�شرعية واملهنية يف وقت
واحد ،بالإ�ضافة �إىل مت�سك كثري من مديري �إدارات املراجعة بال�شكل التقليدي املوروث لإدارات
املراجعة وعدم رغبتهم يف �إدخال تعديالت جوهرية عليه .
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ويف ظل هذه الظروف ميكن العمل وفق الهيكل الكايف  ،ونق�صد بذلك �أن هذا الهيكل يكفي يف
املرحلة الراهنة لتحقيق احلد الأدنى من الغر�ض املن�شود و�إن مل يكن هو الأمثل  .وهذا الهيكل يتم
تطبيقه حالياً يف البنك الأهلي التجاري  .وهو على النحو التايل :
وفقاً لهذا الهيكل تتوىل وحدات املراجعة م�سئولية مراجعة �أن�شطة البنك وفقاً ملعايري املحا�سبة
واملراجعة الدولية  ،وتقوم من ثم ب�إ�صدار تقريرها ورفعه �إىل جلنة املراجعة العامة .بينما يتم �إن�شاء
وحدة داخل �إدارة املراجعة تتوىل مراجعة املنتجات الإ�سالمية وجميع الأن�شطة الإ�سالمية بالبنك
وفقاً للقرارات ال�صادرة من الهيئة ال�شرعية .وذلك بالتعاون مع دائرة الرقابة ال�شرعية بالبنك،
بحيث تتوىل دائرة الرقابة ال�شرعية بالبنك �صياغة �أ�س�س ومعايريالتدقيق ال�شرعي وتدريب
العاملني بوحدة مراجعة املنتجات الإ�سالمية على تلك املعايري .على �أن يقوم موظفو وحدة مراجعة
املنتجات الإ�سالمية بتنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق ال�شرعي ورفع مالحظاتهم لدائرة الرقابة
ال�شرعية للتحقق منها واعتمادها.
ويتم االتفاق بني الوحدتني على حمتويات التقرير واملالحظات التي يجب ان يت�ضمنها ودرجة
خماطر تلك املالحظات  ،وتكون دائرة الرقابة ال�شرعية هي املرجعية يف حتديد تلك املالحظات.
ويتم رفع التقرير من قبل دائرة املراجعة ال�شرعية �إىل مقام الهيئة ال�شرعية بينما تتوىل وحدة
مراجعة املنتجات الإ�سالمية رفع �صورة من التقرير �إىل الإدارة العليا بالبنك والوحدات املخت�صة.
تتابع الوحدتان معاً متابعة تنفيذ اخلطط الت�صحيحية من قبل الوحدات املعينة .
مزايا الهيكل املقرتح :
من مزايا الهيكل املقرتح ما يلي :
• تكون م�سئولية دائرة مراجعة املنتجات الإ�سالمية م�سئولية �شاملة مماثلة متاماً مل�سئولية وحدات
املراجعة التقليدية  ،بحيث ال تقت�صر فقط على �إبداء املالحظات ال�شرعية و�إمنا ت�شرتك مع
�إدارة املراجعة يف التخطيط للمراجعة والتنفيذ والت�صحيح .
• يكون من ال�سهل وفقاً لهذا النموذج �أن يت�ضمن تقرير املراجعة ال�شرعي درجة تقييم �أداء الوحدة
مثل ما هو معمول به يف تقارير املراجعة التقليدية.
• ي�ساعد هذا النموذج على تطوير �إدارات املراجعة مبا ميكنها من فهم طبيعة املنتجات الإ�سالمية
واملخاطر التي تكون فيها .
• ي�ساعد هذا النموذج على دفع التنازع املوجود يف نظاق االخت�صا�صات بني �إدارات املراجعة
ودوائر التدقيق ال�شرعي .
املخاطر التي تواجه العمل امل�صريف اال�سالمي
خال
املخاطر جزء �أ�صيل من �أي عمل جتاري �أو ا�ستثماري فال يوجد عمل جتاري �أو ا�ستثماري ٍ
متاماً من املخاطر.
تُعرف املخاطر ب�أنها «احلالة التي تت�ضمن احتمال االنحراف عن الطريق الذي يو�صل �إىل نتيجة
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متوقعة �أو م�أمولة»  ،فاخلطر هو حالة من عدم الت�أكد � ،أو هو احتمال حدوث ظروف �أو �أحداث
من �ش�أنها �أن يكون لها ت�أثري على �أهداف املن�ش�أة  ،وي�شمل ذلك �إمكانية حدوث خ�سارة �أو ربح � ،أي
اختالف عن النتيجة املرجوة �أو املخطط لها .
و يف �ضوء ذلك ميكن تعريف اخلطر على �أنه �ضرر مبا�شر متوقع للن�شاط املرتبط بوحدة اقت�صادية
ب�سبب وقوع �أحداث اقت�صادية �أو طبيعية �أو �سيا�سية �أو بفعل ب�شري  ,و يف حال حدوثه ينتج عنه
خ�سائر م�ؤثرة قد ت�ؤدي �إىل عدم ا�ستمرارية الوحدة االقت�صادية يف الن�شاط املمار�س و خروجها
من ال�سوق .
ويرتبط حتقق اخلطر وحدوثه بعن�صرين هما :
• احتمال وقوع احلدث امل�سبب للخطر .
• العواقب والآثار التي �سترتتب على وقوع احلدث )اخلطر(.
وتق�سم املخاطر يف العمل امل�صريف ب�صفة عامة اىل :
خماطر مالية وت�شمل :
 املخاطر االئتمانية وهي املخاطر التي تتعلق بعدم قدرة العميل للوفاء ب�سداد االلتزمات املرتتبةيف ذمته.
 خماطر معدل العائد ويق�صد بها املخاطر التي تن�ش�أ نتيجة االختالف بني معدل تكلفة احل�صولعلى الأموال ومعدل العائد على ا�ستخدام الأموال
 خماطر ال�سيولة ويق�صد بها املخاطر التي تن�ش�أ عن احتمال عدم قدرة البنك على الوفاءبالتزاماته.
 خماطر ال�سوق ويق�صد بها املخاطر التي تن�ش�أ عن تغري غري متوقع يف القيمة ال�سوقية . املخاطر الأخالقية ويق�صد بها املخاطر التي تن�ش�أ عن �ضعف التوعية الإ�سالمية لدى الكفاءاتالب�شرية )الرقابة على امل�شروع  ،التقيم الفني ال�سليم للم�شروع  ،احلد من النفقات الإدارية (...
 املخاطر الت�شغيلية ويق�صد بها املخاطر التي تن�ش�أ نتيجة لأخطاء ب�شرية �أو عدم قدرة الأنظمةعلى تغطية حجم العمل �أو عدم مالئمة االجراءات وال�ضوابط.
�أنواع املخاطر يف العمل امل�صريف اال�سالمي :
ب�صفة عامة ال يوجد اختالف كبري بني املخاطر يف النظام امل�صريف التقليدي والنظام امل�صريف
الإ�سالمي و�إن اخت�صت امل�صارف الإ�سالمية مبخاطر �إ�ضافية نا�شئة من طبيعتها املتميزة التي
تقت�ضي منها العمل وفق �أحكام و�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية .
فامل�صارف الإ�سالمية تعمل يف جمال منح التمويل ،والتمويل بطبيعته يتطلب منح االئتمان ل�شخ�ص
�أو �شركة على ان يقوم ذلك ال�شخ�ص �أو تلك ال�شركة ب�سداد مبلغ التمويل وفق �آجال حمددة  .وحيث
ان االئتمان يدخل فيه عن�صر الزمن فلذلك تكون هناك عدة متغريات بني �ساعة منح االئتمان �أو
التمويل و�ساعة �سداده ،و تكون تلك املتغريات يف بع�ض الأحيان غري مرغوب فيها بحيث ين�ش�أ عنها
خ�سائر �أو �أ�ضرار على امل�ؤ�س�سة .
ومهما يكن من �ش�أن ف�إن املخاطر يف الن�شاط امل�صريف �سواء كان تقليديا �أو �إ�سالميا قد تكون
مت�شابهة �إىل حد كبري من حيث ال�شكل و�إن مل تكن متماثلة ،وذلك الختالف �صيغ التمويل
امل�ستخدمة من قبل كال النظامني فالنظام امل�صريف التقليدي يقوم بالأ�سا�س على �صيغة االقرا�ض
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يف حني �أن النظام امل�صريف الإ�سالمي ي�ستخدم جمموعة من �صيغ التمويل ت�شمل البيوع امل�شاركات
و امل�ؤاجرات .وكل �صيغة من هذه ال�صيغ تخت�ص ب�أنواع خمتلفة من املخاطر قد يوجد بع�ضها يف
التمويل امل�صريف التقليدي و قد ال يوجد البع�ض الآخر .وميكن القول ب�صفة عامة �إن املخاطر يف
العمل امل�صريف الإ�سالمي تنبع من طبيعة العمل امل�صريف الإ�سالمي املتميزة عن العمل امل�صريف
التقليدي وذلك �أن التمويل الإ�سالمي هو متويل �سلعي بينما التمويل التقليدي هو متويل نقدي .
وكون �أن التمويل الإ�سالمي متويل �سلعي يعني �أن امل�صرف الإ�سالمي �سيكون معر�ضا لأنواع من
املخاطر التجارية بالإ�ضافة �إىل املخاطر امل�صرفية  ،مبعنى �أن جزءا من املخاطر التي يتعر�ض لها
امل�صرف الإ�سالمي هي خماطر يتعر�ض لها التجار ب�صفة عامة بينما امل�صرف التقليدي بحكم
عمله يف التمويل النقدي ين�أى بنف�سه عن الدخول يف معامالت �سلعية.
وقد ميز بع�ض الفقهاء امل�سلمني املخاطر النا�شئة من العمليات التجارية ،يقول ابن القيم “ املخاطرة
خماطرتان  :خماطرة التجارة وهو �أن ي�شرتي ال�سلعة بق�صد �أن يبيعها ويربح ويتوكل على اهلل يف
ذلك .واخلطر الثاين املي�سر الذي يت�ضمن �أكل املال بالباطل  1”.....ويقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
«املجاهدة يف �سبيل اهلل فيه خماطرة قد يغلب �أو يغلب .وكذلك �سائر الأمور من اجلعالة واملزارعة
وامل�ساقاة والتجارة وال�سعر .بل �أن املخاطرة حتيط ببني الب�شر يف حياتهم اليومية ،والب�شر ال
يعلمون الغيب وال يت�صرفون بناء على اليقني والت�أكد بل بناء على الظن وعدم الت�أكد «2
و�أ�شار بع�ض الفقهاء �إىل ما يعرف يف الع�صر احلا�ضر مبعادلة املخاطرة والعائد والتي تعني �أن
مقدار العائد الذي حت�صل امل�ؤ�س�سة عليه ينبغي �أن يكون متنا�سبا مع املخاطرة التي تاخذها  ،يقول
ابن خلدون يف املقدمة « ..وكذلك نقل ال�سلع من البالد البعيدة � ،أو يف �شدة اخلطر يف الطرقات
يكون �أكرث فائدة للتجار ،و�أعظم �أرباحا ،و�أكفل بحوالة الأ�سواق ،لإن ال�سلع املنقولة حينئذ تكون
قليلة معوزة لبعد مكانها� ،أو �شدة الغر يف طريقها» 3
و هنا بع�ض الأمثلة للمخاطر يف العمل امل�صريف اال�سالمي:
فالتمويل باملرابحة وهو من �أب�سط �أنواع التمويل الأ�سالمي يتطلب من امل�صرف الإ�سالمي �شراء
ال�سلعة و متلكها بناءا على وعد من العميل ب�شرائها من البنك  ،ف�إذا ما نكل العميل عن وعده
ف�سيكون البنك عر�ضة ملخاطر ال�سوق وهي املخاطر التي تن�ش�أ جراء �إعادة بيع ال�سلعة لطرف ثالث
وما قد يرافق ذلك من تقلبات يف ال�سعر ف�ضال عن تكاليف النقل و التخزين .
�صحيح �أن فقه امل�صارف الإ�سالمية قد ابتكر بع�ض املعاجلات ال�شرعية التي حتد من تلك املخاطر
مثل تطبيق �صيغة الوعد امللزم التي يكون العميل مبوجبها ملزما بتعوي�ض البنك عن اخل�سائر
الفعلية جراء نكوله بوعده .غري �أن ذلك ال ينفي �أن البنك يف حال نكول العميل يكون عر�ضة ملخاطر
�إ�ضافية مل يكن ليتعر�ض لها يف حالة التمويل النقدي التقليدي .
من جهة �أخرى ف�إن التمويل باملرابحة يت�ضمن خماطر ائتمانية وهي املخاطر املتعلقة ب�سداد
العميل لالق�ساط التي يف ذمته يف اجالها املحددة .
وعقد الإجارة من العقود الرئي�سة يف التمويل اال�سالمي �إذ �أ�صبح هو العقد الرئي�س الذي يتم
على �أ�سا�سه التمويل العقاري املتنامي يف البلدان الإ�سالمية كما �أنه يعد ال�صيغة الرئي�سية لتمويل
ال�شركات باملعدات والآليات و الطائرات و ال�سفن ...الخ .
� (1إبن قيم اجلوزية – زاد املعاد يف هدي خري العباد – م�ؤ�س�سة الر�سالة – طبعة � 14صفحة 816
� (2شيخ اال�سالم �إن تيمية – خمت�صر الفتوى امل�صرية – �صفحة 535
 (3عبدالرحمن ابن خلدون – املقدمة – املكبية الع�صرية للطباعة والن�شر 1422هـ � -صفحة 368
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وتف�ضل امل�صارف اال�سالمية �صيغة الإجارة عن �سواها من ال�صيغ لالنخفا�ض الن�سبي يف خماطرها،
حيث يتيح هذا العقد للم�صرف االحتفاظ مبلكية الأ�صل وت�أجري منافعه للعميل مما ي�ساعد على
احلد من املخاطر التي يتعر�ض لها امل�صرف يف حال �إفال�س العميل �أو عدم قدرته على �سداد
الأق�ساط الإيجارية التي يف ذمته� ،إذ ميكن للم�صرف يف هذه احلال ا�سرتداد العني امل�ؤجرة
واال�ستفادة منها �سواء ببيعها �أو ت�أجريها للغري.
و بالرغم من ذلك ف�إن عقد الإجارة املطبق يف امل�صارف الإ�سالمية ال يخلو من خماطر متعددة
وعلى ر�أ�سها املخاطر النا�شئة عن تعر�ض العني امل�ؤجرة للهالك الكلي �أو اجلزئي �أو الأعطال التي
تتطلب ال�صيانة من امل�ؤجر مما ي�سمى مبخاطر الأ�صول .
بالإ�ضافة �إىل املخاطر التي تتعر�ض لها العني امل�ؤجرة هناك خماطر التي تن�ش�أ عن تقلب تكاليف
التمويل يف ظل �أن عقد الإجارة بطبيعته من العقود طويلة الأجل ولذلك ف�إن امل�صرف �إذا احت�سب
الأجرة على العميل وفقا لهام�ش ربح معني ثم تغريت تكاليف التمويل باالرتفاع  ،ف�إن امل�صرف
يكون عر�ضة خل�سائر تن�ش�أ جراء اختالف تكلفة الأموال املتغرية ب�صفة م�ستمرة والأجرة التي جرى
تثبيتها عند التعاقد هو ما ي�سمى مبخاطر العائد .ولأجل هذا �أ�صبحت امل�صارف الإ�سالمية حاليا
تطبق ما ي�سمى مببد�أ الأجرة املتغرية بحيث يجري االتفاق مع العميل على تغيري الأجرة خالل
فرتات حمددة على �أن يكون التغري �ضمن �سقف حمدد له حد �أعلى و ادنى متفق عليه.
وعقدي امل�شاركة وامل�ضاربة عر�ضة للمخاطر التجارية املعتادة بالإ�ضافة �إىل ما يعرف باملخاطر
الأخالقية وهي املخاطر التي تتعلق ب�أمانة العميل و�صدقه يف تزويد امل�صرف باملعلومات ال�صحيحة،
وما �إذا كان امل�ضارب �أو ال�شريك باعتباره �أمينا على �أ�صول امل�ضاربة ،يف�صح وب�صدق عن الأرباح
املحققة وتكاليف العمليات  ،و�أن ادعاءه حدوث خ�سائر يف امل�ضاربة �أو امل�شاركة هو ادعاء �صادق .
على �أن �أهم نوع من املخاطر التي جتابهه امل�صارف الإ�سالمية هو خماطر عدم االلتزام ال�شرعي
وهي املخاطر التي تن�ش�أ نتيجة خمالفة امل�صرف لل�ضوابط والأحكام ال�شرعية وذلك عن طريق
الدخول يف عمليات �إقرا�ض �أو اقرتا�ض ربوية� ،أو اجراء عقود باطلة �أو عدم �إجراء ق�سمة �شرعية
�صحيحة لالرباح يف امل�شاركات وامل�ضاربات �أو ت�ضمني الأمناء ...الخ
فهذه املخاطر ال �شك �أنها من �أخطر املخاطر التي تواجه امل�صارف الإ�سالمية والتي ينبغي �أن يكون
للتدقيق ال�شرعي دور فعال للتقليل منها كما �سرنى الحقا �إن �شاء اهلل.
دور التدقيق ال�شرعي يف تقليل املخاطر :
با�ست�صحاب ما تقدم ف�إن الدور املطلوب من التدقيق ال�شرعي يف تقليل املخاطر التي تتعر�ض لها
امل�صارف الإ�سالمية يتعدى يف نظرنا الدور الذي تقوم به وحدات التدقيق ال�شرعي يف الوقت
احلا�ضر .وذلك لأننا نعتقد �أن م�سئوليات التدقيق ينبغي �أال تكون فقط يف مرحلة املراجعة
ال�شرعية الالحقة و�إمنا يجب �أن تكون متدخلة مهمة يف ثالث مراحل من مراحل ال�سيطرة على
املخاطر وهي :
� ً
أوال  :مرحلة حتديد املخاطر
ً
ثانيا  :مرحلة تقييم املخاطر .
ً
ثالثا  :مرحلة الك�شف عن الأخطاء ورفعها للجهات املخت�صة ومتابعة ت�صحيحها
وذلك على النحو التايل :
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� ً
أوال  :دور التدقيق ال�شرعي يف حتديد املخاطر :
الأ�صل �أن الإدارة العليا يف امل�صرف ممثلة يف جلنة املخاطر هي اجلهة امل�سئولة من حتديد نوع
املخاطر وم�ستواها املقبول بالن�سبة للبنك  .فعلى �سبيل املثال حتدد جلنة املخاطر فئة العمالء التي
يجوز حتويلها  ،ونوع ال�ضمانات التي يجب �أن يوفرها العميل  ...الخ .
ويف مرحلة الحقة يتم عك�س نوع املخاطر وم�ستواها يف ال�سيا�سيات املنظمة للعمل امل�صريف.
تتم ترجمة تلك ال�سيا�سات يف تطوير منتجات تفي باحتياجات العمالء كل ذلك يف الإجراءات
اخلا�صة بكل منتج وكل �إدارة ،حيث �إن لكل منتج وكل �إدارة يف البنك دور حمدد و�إجراءات حمددة
يف منظومة العمل .وينعك�س ذلك يف ت�سعري املنتج  ،وذلك لأن هناك عالقة وطيدة بني املخاطر
املقبولة من قبل البنك والعائد على ر�أ�س املال .
�إن دور التدقيق ال�شرعي الفعال يكون متدخ ً
ال يف جميع املراحل ال�سابقة وذلك من خالل �إبراز
املخاطر التي ترتتب على كل خيار من اخليارات التي ترت�ضيها الإدارة مما جرى املوافقة عليه من
قبل الهيئة ال�شرعية .فعلى �سبيل املثال �إذا �أجازت الهيئة للبنك �أن تت�ضمن �صيغة البيع باملرابحة
�إعطاء العميل وعداً ملزماً ل�شراء ال�سلعة من البنك بعد متلك البنك لها  ،فعندئذ يكون من م�سئولية
م�سئول االلتزام ال�شرعي يف مرحلة تطوير املنتج التو�ضيح للم�سئولني بالبنك ماهي املت�ضمنات
ال�شرعية واملخاطر امل�صاحبة فيما �إذا اختار البنك عدم الأخذ بالوعد امللزم  ،وكذلك املرتتبات
ال�شرعية يف حال الأخذ بالوعد امللزم .
ٍ
فعندئذ تكون من م�سئوليات
والأمر نف�سه ينطبق فيما �إذا قرر البنك التمويل ب�صيغة ال�سلم ،
م�سئول االلتزام ال�شرعي التو�ضيح للم�سئولني يف البنك املخاطر التي ميكن �أن تلحق بالبنك يف
مواز  ،وماذا يرتتب يف حال عجز العميل عن توفري ال�سلعة ب�سبب
حال قرر البنك عدم �إجراء �سلم ٍ
انقطاعها من ال�سوق  ،وما �إذا كان البنك يف هذه احلالة ي�ستحق ر�أ�سماله فقط �أم من حقه املطالبة
ب�أكرث من ذلك  ،وهذه امل�سائل ميكن تطبيقها على �سائر املنتجات  ،بحيث يكون للمدقق ال�شرعي
دوراً رئي�سياً يف حتديد املخاطر امل�صاحبة للعمل امل�صريف الإ�سالمي وبيان ذلك للم�سئولني ليكون
قرارهم مبنياً على �أ�س�س وا�ضحة.
ً
ثانيا  :دور التدقيق ال�شرعي يف مرحلة تقييم املخاطر
ال تقت�صر م�سئولية م�سئول االلتزام ال�شرعي باعتباره �أحد الذين يوافقون على املنتج عند �إ�صداره،
يف امل�ساهمة يف حتديد املخاطر باعتباره ال�شخ�ص القادر على تف�سري قرارات الهيئة ال�شرعية
ومعرفة املت�ضمنات ال�شرعية يف حال خمالفة قرارات الهيئة ال�شرعية ،بل تتعدى م�سئولية م�سئول
االلتزام ال�شرعي للإ�سهام يف تقييم املخاطر ،وذلك من خالل تو�ضيح امل�آالت ال�شرعية لقرارات
الهيئة ال�شرعية .
فعملية تقييم املخاطر ت�ستند على �أ�سا�س حتديد ما �إذا كانت املخاطر املعينة هي خماطر عالية،
�أو متو�سطة �أم خماطر منخف�ضة  ،وذلك على �أ�سا�س مدى الأثر املرتتب على وقوع تلك املخاطر،
�إذ يرتتب على املخاطر العالية خماطر ج�سيمة �سواء كانت خماطر مالية� ،أم خماطر يف ال�سمعة ،
�أما املخاطر املتو�سطة واملنخف�ضة فهي دون ذلك.
ووفقاً لهذا ف�إن م�سئولية التدقيق ال�شرعي هي تو�ضيح املخاطر النا�شئة عن كل �إجراء من الإجراءات
التي اعتمدتها الهيئة ال�شرعية على النحو التايل :
 -فعلى �سبيل املثال بيع �سلعة على العميل قبل امتالكها من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إبطال عقد البيع،
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ومن ثم عدم ا�ستحقاق البنك للأرباح املتولدة عن تلك املعاملة  ،فهذا من املخاطر العالية.
 �شراء البنك ل�سلع معينة عن طريق االعتمادات امل�ستندية اخلارجية �أو املحلية ترتتب عليهخماطر وم�سئوليات معينة ينبغي على م�سئول االلتزام ال�شرعي �أن يكون حري�صاً على �إي�ضاحها
للإدارات املخت�صة وهي �أن تلك ال�سلع وقبل بيعها على العميل هي مملوكة للبنك وعلى �ضمانه ،
و�إذا هلكت ال يكون العميل م�سئوالً عنها .وعلى م�سئول االلتزام ال�شرعي �ضرورة اقرتاح �أن يكون
هناك نظام رقابة على تلك ال�سلع ورفع تقارير دورية حيالها حتى تتم ال�سيطرة على املخاطر التي
ميكن �أن تن�ش�أ فيما �إذا تعر�ضت تلك ال�سلع لأي مكروه .
 �ضرورة �أن يقوم م�سئول االلتزام ال�شرعي بالتو�ضيح لإدارة البنك و�سائر الوحدات املختلفةبالبنك املخاطر التي تن�ش�أ جراء توقيع عقد غري معتمد من قبل الهيئة ال�شرعية �أو تنفيذ عملية
خاطئة ت�ؤدي �إىل الإ�ساءة �إىل ال�سمعة ال�شرعية للبنك ف�ض ً
ال عن حتويل الأرباح النا�شئة عن مثل
تلك العمليات اىل �أعمال الرب واخلري وال ي�ستفيد منها البنك .
 �أما املخاطر املتو�سطة فهي املخاطر التي ال يرتتب عليها �إبطال العقد وقد ال ترتتب عليهاخ�سائر مادية ج�سيمة وال ت�أثري كبري على ال�سمعة  ،نحو تعديل بع�ض بنود العقد مبا ال يخل
باملقت�ضيات ال�شرعية للعقد  ،فهذه تعد خماطر ،ولها ت�أثريها ولكنه ت�أثريال يرقى للمخاطر النا�شئة
عن الدخول يف معاملة حمرمة.
ثالثا :دور التدقيق ال�شرعي يف تخفي�ض املخاطر من خالل الك�شف عن االخطاء ورفعها للجهات
املخت�صة ومتابعة ت�صحيحها
�إن الدور الذي ميكن �أن يلعبه التدقيق ال�شرعي يف مرحلتي حتديد املخاطر وقيا�س تلك املخاطر،
ال �شك �أنه دور مهم  ،غري �أنه دور يتكامل مع الأدوار التي تقوم بها وحدات �أخرى متخ�ص�صة يف
هذا املجال وهي وحدات �إدارة املخاطر  ،والإداراة القانونية  ،و�إدارة االلتزام � ،إذ �إن جميع هذه
الوحدات من مهامها تبيني املخاطر كل ح�سب جماله  ،ويكون دور املدقق ال�شرعي هو الإ�سهام يف
بيان املخاطر ال�شرعية التي ميكن �أن ترتتب على تنفيذ عقد �شرعي معني �أو عدم اتباع توجيهات
�شرعية معينة .
ويربز الدور الأهم للتدقيق ال�شرعي يف مرحلة الك�شف عن الأخطاء و�إبراز االنحرافات يف التنفيذ
التي تقع فيها الوحدات املختلفة بالبنك  ،ويتم ذلك عن طريق تنفيذ التدقيق ال�شرعي للمنتجات
والأعمال التي يقوم بها وذلك يف �ضوء القرارات ال�صادرة عن الهيئة ال�شرعية وكذلك يف �ضوء
اخلطوات الإجرائية املعتمدة من قبلها .وبعد قيام التدقيق ال�شرعي ببيان االنحرافات يف التنفيذ
يقوم بتحديد درجة املخاطر النا�شئة عن تلك االنحرافات  ،وما �إذا كانت تلك املخاطر هي خماطر
عالية �أم متو�سطة �أم قليلة وذلك على �أ�سا�س الأثر ال�شرعي املرتتب على االنحراف  ،وتتوىل �إدارة
التدقيق ال�شرعي �إبالغ الوحدات املخت�صة والإدارة العليا بالبنك بتلك الأخطاء من خالل رفع
تقرير مف�صل بتلك االنحرافات ودرجة املخاطر املرتتبة عليها  ،و�ضرورة العمل على ت�صحيحها .
وي�ستتبع �إبالغ الوحدات باالنحرافات مطالبة تلك الوحدات ب�إعداد اخلطط الت�صحيحية لتلك
االنحرافات وحتديد البعد الزمني الالزم للقيام بتلك اخلطط .
ولعل من �أهم م�ساهمات التدقيق ال�شرعي يف تخفي�ض املخاطر املقرتحات التي تتقدم بها �إدارة
التدقيق ال�شرعي ل�سد الثغرات التي تن�ش�أ عنها تلك االنحرافات وذلك نحو املطالبة بتعديل
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ال�سيا�سات �أو تعديل الإجراءات �أو تطوير النظم الآلية �أو ت�أهيل العاملني وتدريبهم على نحو ميكنهم
من التنفيذ ال�شرعي ال�صحيح.
ولعل درة تاج التدقيق ال�شرعي يف تخفي�ض املخاطر يظهر ب�صورة جليه يف جتنيب البنك خماطر
عدم االلتزام ال�شرعي ،وهي املخاطر التي ترتتب نتيجة عدم التزام البنك بال�ضوابط والأحكام
ال�شرعية والتي تعد من املخاطر اجلوهرية التي قد ت�ؤدي اىل :
• وقوع البنك يف خمالفات �شرعية قد تكون ج�سيمة وتكون ممحقة للربكة.
• �ضياع �سمعة البنك ال�شرعية والتي تعد الأ�سا�س الذي يجذب العمالء للبنك .
• خ�سارة البنك ملبالغ كبرية هي حم�صلة الأرباح غري ال�شرعية التي يجب انفاقها يف �أوجه الرب.
• خ�سارة البنك لدعم الهيئة ال�شرعية والتي تعد �أحد االركان الرئي�سية التي يقوم عليها العمل
امل�صريف الإ�سالمي .
ووفقاً لهذا االعتبار ف�إن التدقيق ال�شرعي الذي يقوم به موظفون �أكفاء وم�ؤهلون مهنياً وذوو دراية
بالأحكام ال�شرعية والأ�س�س الفنية احلديثة لعمليات التدقيق وبالإ�ضافة �إىل وجود هيكل تنظيمي
يعطيهم �صالحيات االطالع على جميع امل�ستندات ورفع التقارير و�إبداء املالحظات عليها ورفع
التقارير بتلك االنحرافات �سواء كانت انحرافات �شرعية �أو مالية �أو ت�شغيلية �أو تتعلق بكفاءة
العاملني ،والعمل مع �إدارة البنك على ت�صحيح تلك االنحرافات من �ش�أن كل ذلك �أن يقلل من
املخاطر التي يجابهها امل�صرف ويدعم كفاءته لتحقيق �أهدافه املرجوة ،وجميع ذلك ال �شك يطمئن
املتعاملني مع البنك على �شرعية �أن�شطة البنك مما يزيد من عدد املتعاملني معه ويك�سبه �سمعة
�شرعية طيبة .
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم
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