شركات التدقيق الشرعي الخارجي
( الحاجة – الواقع – الطموح )
أكتوبر 2013م

إعداد
ياســـر دهلـــوي
املدير التنفيذي � -شركة دار املراجعة ال�شرعية

53

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا وحبيبنا حممد
وعلى �آله و�صحبة �أجمعني� ،أما بعد:
نتقدم بداية بال�شكر اجلزيل لإخواننا يف �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية على دعوتهم

الكرمية لنا للم�شاركة يف امل�ؤمتر الرابع للتدقيق ال�شرعي واملنعقد يف مملكة البحرين راجياً

من اهلل عز وجل �أن ويوفقنا جميعاً للنهو�ض بال�صناعة املالية الإ�سالمية �إىل ما هو خري
للأمة الإ�سالمية.

لقد ت�ضمنت معايري �إعداد هذه الورقة طلب اللجنة باخت�صار املقدمات والتمهيدات والرتكيز
على النواحي التطبيقية والعملية ،ويف ر�أينا �أن هذا التوجه هو املطلوب للم�ضي قدماً بخطوات
ملمو�سة على �أر�ض الواقع وحتقيق نتائج حقيقية.
لقد �شكلت اخلربة املهنية لفريق العمل بدار املراجعة ال�شرعية وعملهم مع قطاعات الأعمال
املتنوعة م�صدرا مهماً لدرا�سة واقع منظومة الرقابة لل�صناعة املالية الإ�سالمية و�إدراك
امل�ساهمة التي ميكن �أن تقدمها �شركات التدقيق ال�شرعي اخلارجي كجهات م�ستقلة.
و�أخرياً ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل لفريق العمل بدار املراجعة ال�شرعية على
م�ساهمتهم الإيجابية لإعداد هذه الورقة ون�س�أل اهلل تعاىل �أن ينفع بها.
يا�سر �سعود دهلوي
املدير التنفيذي
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تتناول هذه الورقة �شركات التدقيق ال�شرعي اخلارجي ( الواقع – الطموح – التحديات)
انطالقا من املحاور التالية:
• املحور الأول :احلاجة �إىل �شركات التدقيق ال�شرعي اخلارجي يف ظل وجود الهيئات ال�شرعية
ومكاتب املحا�سبني.
• املحور الثاين :التحديات واملعوقات الرقابية.
• املحور الثالث :جتارب عملية ل�شركات التدقيق ال�شرعي اخلارجي.
املحور الأول :احلاجة �إىل �شركات التدقيق ال�شرعي يف ظل وجود الهيئات ال�شرعية ومكاتب
املحا�سبني:
وجهة نظر حول الو�ضع الراهن
�إن الإخالل بااللتزام بال�ضوابط ال�شرعية �سيُفقد ال�صناعة املالية الإ�سالمية ميزتها الأ�سا�سية،
ومن هنا ،جاء االهتمام بالرقابة على ممار�سات وتطبيقات امل�صرفية الإ�سالمية من اجلانب

ال�شرعي للتحقق من التزامها به ،وهو ما ميكن ان نطلق عليه م�صطلح «الرقابة ال�شرعية».
وبنا ًء على ما تقدم فقد برز االهتمام بتكوين الهيئات ال�شرعية لتتوىل م�س�ؤولية الرقابة
ال�شرعية ،ورغم تباين الت�شريعات والقوانني املنظمة للعمل امل�صريف واملايل الإ�سالمي يف
الأ�سواق املختلفة� ،إىل �أنها اتفقت ب�شكل عام على الن�ص على تعيني هيئة �شرعية من
املخت�صني يف ال�شريعة.
وال خالف �أن وجود املخت�صني ال�شرعيني ووظيفة الرقابة ال�شرعية كجزء من منظومة الرقابة
ال�شاملة عامل �أ�سا�سي ومهم ،ولكن من وجهة نظرنا �أنه لي�س العامل الوحيد ،و�أن متطلبات
االلتزام والتطبيق ال�سليم حتتاج �إىل الر�أي ال�شرعي املتخ�ص�ص من جهة ،ومن جهة �أخرى
فهي ت�ستدعي وجود نظم و�إجراءات عمل مهنية ووظائف م�ساندة و�أنظمة رقابة وحوكمة
وخربات متخ�ص�صة� ،ش�أنها �ش�أن �أي ن�شاط من �أن�شطة الأعمال ،وال يلغي كونها متوافقة مع
�أحكام ال�شريعة حاجتها �إىل تلك املتطلبات.
لقد حققت ال�صناعة املالية الإ�سالمية منواً كبرياً خالل العقود الثالثة املا�ضية وا�صبحت واقعاً
البد من التعامل معه ،ويف �ضوء ذلك ،ويف ر�أينا ،البد من تطوير اجلوانب الت�شريعية والرقابية
لت�أخذ يف اعتبارها متطلبات االلتزام بالعمل امل�صريف الإ�سالمي والرقابة عليه.
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�أهمية التدقيق اخلارجي كن�شاط رقابي
البد �أن نتطرق �أوالَ لأهمية التدقيق اخلارجي كن�شاط رقابي ـــــــــ ب�شكل عام ،فقد جاءت
احلاجة �إىل طرف حيادي وم�ستقل يقوم «بالفح�ص والتحقق و�إبداء الر�أي»( )1كنتيجة
للتطور امل�ستمر للتنظيم امل�ؤ�س�سي ملن�شئات الأعمال «وت�شعب وظائفها وزيادة درجة تعقيدها
وتفرعها وانف�صال امللكية عن الإدارة»(.)2
وبالإ�ضافة �إىل كون التدقيق اخلارجي �أحد املتطلبات النظامية يف كافة الأنظمة التجارية
املعتربة ،وجزء �أ�سا�سي من منظومة الرقابة ،ف�إن له دور فاعل يف حوكمة ال�شركات وحت�سني
�أدائها ،وكذلك يف تطوير وزيادة فاعلية الرقابة الداخلية ،وفيما يلي نلقي ال�ضوء على بع�ض
تلك اجلوانب.
• �أهمية املراجعة اخلارجية يف حوكمة ال�شركات:
تهدف املبادئ التي و�ضعتها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية حلوكمة ال�شركات ()OECD
�إىل حت�سني الأطر القانونية وامل�ؤ�س�سية والتنظيمية حلوكمة ال�شركات ،وقد ا�شتملت تلك
املبادئ على جوانب متعددة تتعلق بحماية حقوق امل�ساهمني وا�صحاب امل�صالح كما حتث على
ال�شفافية والإف�صاح( ، )3وال يخفى هنا دور املراجع اخلارجي لتحقيق تلك املبادئ ،بل �إن من
متطلبات الإف�صاح �إجراء املراجعة ال�سنوية بوا�سطة مراقب ح�سابات م�ستقل.
ومن وجهة نظرنا ،ال تختلف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أو امل�ؤ�س�سات ذات التوجه الإ�سالمي
املعلن – �أيا كانت ان�شطتها -يف حاجتها �إىل تطبيق مبادئ احلوكمة ،بل هو �أدعى لتعزيز
الثقة وحت�سني الأداء وموا�صلة انطالق هذه ال�صناعة ،وقد �أ�صدر جمل�س اخلدمات املالية
الإ�سالمية مبادئ �إر�شادية بهذا اخل�صو�ص.
) (1ر�سالة ماج�ستري دور الرقابة الداخلية واملراجعة اخلارجية يف حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سة،
وجدان علي �أحمد 2010/2009م
) (2ر�سالة ماج�ستري التكامل بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية عبد ال�سالم عبد اهلل
�أبو�-سرعة 2010/2009م
) (3مبادئ منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف جمال حوكمة ال�شركات http://www.
pdf.35032070/oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples
وقد ت�ضمنت املمار�سات الأف�ضل املو�صى بها حتت مبد�أ االلتزام ب�أحكام ال�شريعة ما يلي:
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«فيما يتعلق بعمليات املراقبة اخلارجية لاللتزام بال�شريعة ،يجب على جلنة املراجعة �أن تت�أكد
بقدر الإمكان من �أن مراجعي احل�سابات اخلارجيني قادرون على �إجراء مراجعات االلتزام
بال�شريعة �ضمن ال�شروط املن�صو�ص عليها ،و�أنهم يقومون بذلك فع ً
ال») ، (4وعلى الرغم من
�أن مراجعي احل�سابات اخلارجيني ال يقومون حالياً بالتدقيق ال�شرعي� ،إال �أن ما ن�صت عليه
تلك الإر�شادات تعد ت�أكيداً على �أهمية وظيفة التدقيق ال�شرعي اخلارجي.

• �أهمية املراجعة اخلارجية يف تطوير الرقابة الداخلية
للرقابة الداخلية ونظام ال�ضبط الداخلي يف �أي م�ؤ�س�سة دور م�ؤثر يف حتقيق التزام امل�ؤ�س�سة
باملبادئ والنظم وال�سيا�سات املو�ضوعة لها ،وينطبق ذلك �أي�ضاً على امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،فوجود نظام رقابة متكامل وفاعل داخل امل�ؤ�س�سة �ضروري ل�ضبط العمل وفق
ال�ضوابط ال�شرعية بالإ�ضافة �إىل الأنظمة والقوانني الأخرى املتعلقة ب�إدارة املخاطر وحماية
العمالء وغريها من الت�شريعات املنظمة للعمل امل�صريف واملايل.
ومن واقع ممار�ستنا لأعمال التدقيق ال�شرعي فقد مل�سنا م�ستوى اعلى من االلتزام بال�ضوابط
ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات التي تتمتع بنظام �ضبط داخلي قوي مقارنة بغريها.
�إن من الأهداف الرئي�سية للمراجعة اخلارجية تقييم نظم الرقابة الداخلية للم�ؤ�س�سة و�إبداء

ر�أي م�ستقل ب�ش�أنها ،وال �شك �أن ذلك دافع مهم للتطوير ،ولكن هذه امليزة غري متاحة حالياً

يف جمال الرقابة ال�شرعية لعدم وجود وظيفة التدقيق ال�شرعي اخلارجي �ضمن منظومة
الرقابة ال�شرعية!
• ا�ستقاللية املراجع اخلارجي ونوعية املالحظات
لقد �شهدنا يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية  -ومن خالل عملنا مع العديد من امل�ؤ�س�سات-
اهتماماً بتطوير جوانب الرقابة ال�شرعية الداخلية من خالل تعيني وتدريب مدققني �شرعيني
و�إجراءات �أخرى داخلية ،ولكن ،وبرغم اهمية ذلك الدور ،ف�إننا نرى �أن وجود املراجع ال�شرعي
اخلارجي امل�ستقل �سيمثل نقلة نوعية ملنظومة للرقابة ل�شرعية و�سيعزز الثقة يف ال�صناعة
ككل.
) (4املبادئ الإر�شادية ل�ضوابط �إدارة امل�ؤ�س�سات التي تقت�صر على تقدمي خدمات مالية �إ�سالمية
عدا م�ؤ�س�سات الت�أمني الإ�سالمية /التكافل و�صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية  -جمل�س اخلدمات
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املالية الإ�سالمية.
من جهة �أخرى ،ف�إن نوعية املالحظات التي ميكن ان يقدمها املراجع اخلارجي حول نظم
الرقابة الداخلية ومعامالت امل�ؤ�س�سة �ستكون مبنية على �أف�ضل املمار�سات يف الرقابة ويف
املعامالت املالية الإ�سالمية ،وهذا بدوره �سريفع ويح�سن درجة االلتزام بال�ضوابط ال�شرعية.
التدقيق ال�شرعي اخلارجي يف ظل وجود هيئة الرقابة ال�شرعية
وفقاً ملعظم الأنظمة احلالية وكذلك املعايري ال�شرعية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات امللية الإ�سالمية ،ال تتوقف م�س�ؤولية الهيئة ال�شرعية على �إبداء الر�أي ال�شرعي
واعتماد املنتجات املالية وامل�صرفية بل يدخل من �ضمن م�سئولياتها التحقق من ا�ستمرار
التوافق يف مراحل التنفيذ ،والهيئات ال�شرعية تعي هذه امل�س�ؤولية� ،إال �إن الواقع العملي
و�ضغوط العمل على هذه الهيئات ال�شرعية ال ميكنها – من وجهة نظرنا -من القيام
مب�س�ؤولياتها الرقابية على امت وجه وال بد من نظام رقابي متكامل يدعم دورها.
من جهة �أخرى ،نحن ال نرى تعار�ض بني قيام املدقق ال�شرعي اخلارجي بدوره يف التدقيق
واملراجعة و�إبداء الر�أي امل�ستقل ،وبني ما تقوم به الهيئة ال�شرعية ،بل نعتقد ومن خالل
ممار�ستنا العملية لأعمال التدقيق ال�شرعي ب�أن دور املدقق ال�شرعي اخلارجي مكمل ملهام
الهيئة ال�شرعية.

ف�إذا كانت الهيئة ال�شرعية م�ستقلة تنظيمياً ومعينة من اجلمعية العمومية للمن�ش�أة ،ف�إن تقرير
املدقق اخلارجي �سيكون عوناً لها للوفاء مب�س�ؤولياتها ،بل قد يحتوي التقرير على مالحظات
واقرتاحات قد ال تتاح للهيئة ال�شرعية من خالل تقرير املدقق ال�شرعي الداخلي.
وكما �أ�سلفنا ،ف�إن اطالع املدقق ال�شرعي اخلارجي على اف�ضل املمار�سات يف الرقابة واملعامالت
املالية الإ�سالمية �سيمثل م�صدراً هاماً ومتجدداً للمعلومات التي ميكن �أن تطور به الهيئة
ال�شرعية م�ستوى االلتزام بامل�ؤ�س�سة ب�صفتها امل�س�ؤول الأول عن ذلك.
التدقيق ال�شرعي اخلارجي يف ظل وجود مكاتب املحا�سبني اخلارجيني
ال يوجد ما مينع مكاتب املحا�سبة اخلارجية من ممار�سة اعمال التدقيق ال�شرعي ،ولكنها مل
تتوجه �إىل التخ�ص�ص يف هذا املجال وبالتايل افتقرت �إىل اخللفية واخلربة ال�شرعية التي
متكنها من ممار�سته.

58

ومن وجهة نظرنا ،ف�إن عدم فر�ض التدقيق ال�شرعي اخلارجي كمتطلب نظامي من �أ�سباب
�إحجام مكاتب املحا�سبة اخلارجية عن االهتمام به ،فتكلفة ت�أهيل كوادر ب�شرية ت�ؤدي هذا
العمل وعدم القدرة على حتديد حجم ال�سوق املحتمل للطلب على هذه اخلدمة تعد عوامل
غري حمفزة لال�ستثمار.
املكاتب املتخ�ص�صة يف الرقابة ال�شرعية
بد�أت املكاتب املتخ�ص�صة يف خدمات الرقابة ال�شرعية بالظهور منذ عام 2004م ،ورغم انها
�أن�ش�أت بر�ؤى خمتلفة من خمت�صني يف امل�صرفية الإ�سالمية وال�شريعة� ،إال انها متحورت حول
تقدمي جمموعة من اخلدمات اال�ست�شارية وخدمات الرقابة ال�شرعية ،وقد اكت�سبت تلك
املكاتب خربة التدقيق ال�شرعي ك�أحد اخلدمات التي تقدمها وطورتها مع مرور الوقت والنمو
املطرد لل�صناعة املالية الإ�سالمية.
والو�ضع الراهن �أن خدمة التدقيق ال�شرعي تُقدم بطلب من عمالء تلك املكاتب وال يوجد ما
يفر�ضها نظاماً ،لذلك يتم تقدميها ب�صور تتعدد وفق احتياجات العمالء ،ولكن ال ن�ستطيع
القول انها ت�ستويف حالياً كافة خ�صائ�ص التدقيق اخلارجي.

املحور الثاين :التحديات واملعوقات الرقابية:
ت�ستند نظرتنا للتحديات واملعوقات الرقابية �إىل جتربتنا يف تقدمي خدمات الرقابة ال�شرعية يف
عدة �أ�سواق ،وقبل مناق�شتها ،ال بد من التو�ضيح �أنها ال تخت�ص بالتدقيق ال�شرعي اخلارجي
فقط ،فنحن نرى �أن وظيفة الرقابة عبارة عن نظام متكامل ي�شمل وظائف رقابية داخلية
تقوم امل�ؤ�س�سة املالية ب�إن�شائها ،ووظائف رقابية خارجية تقع على عاتق اجلهات الرقابية.
• التحدي الأهم هنا هو عدم �إلزامية التدقيق ال�شرعي اخلارجي وما ترتب عليه من عدم وجود
امل�ؤ�س�سات الر�سمية التي يجب �أن تعمل على رعاية املهنة وتطويرها والرقي باملعايري والأ�س�س
اخلا�صة بها.

• من �أبرز التحديات �أي�ضاً عدم وجود معايري موحدة  -كما يف التدقيق املحا�سبي و املايل -يتم
على ا�سا�سها التدقيق ال�شرعي اخلارجي وي�ستطيع املدقق يف �ضوئها من �إبداء ر�أي م�ستقل.

59

ولكننا نعتقد �أنه ذلك �أمر ميكن معاجلته باعتماد ا�ستخدام املعايري ال�شرعية لهيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ك�أ�سا�س للتدقيق ال�شرعي اخلارجي مع �إقرار تدابري
�أخرى ملعاجلة اجلوانب التي ال تغطيها املعايري ،واجلوانب التي تت�ضمن قرارات خا�صة للهيئة
ال�شرعية امل�شرفة على امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للتدقيق.
• ن�صت معظم القوانني املنظمة للعمل املايل وامل�صريف الإ�سالمي على تعيني هيئة رقابة �شرعية
للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ولكنها مل حتدد بو�ضوح وظائف و�أعمال تلك الهيئات ومل تبني ما
يرتتب على هذه الوظائف من م�س�ؤوليات وحقوق وواجبات ،ويف ر�أينا �أن عدم التحديد هذا
�ساهم يف عدم الإلزام بالتدقيق ال�شرعي اخلارجي.
• وكنتيجة �أخرى للنقطة ال�سابقة ،ال تقوم اجلهات الإ�شرافية بالتفتي�ش على اجلوانب املتعلقة
بااللتزام ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وترتك هذه املهمة للهيئة ال�شرعية.
املحور الثالث :التجارب العملية ل�شركات التدقيق ال�شرعي اخلارجي:
نحن ن�ؤمن �أن امل�شاركة بعر�ض التجارب العملية يعد من �أف�ضل طرق التطوير وتعميق اخلربات،
وهو ما نحتاجه يف جمال الرقابة ال�شرعية ب�شكل عام� ،سنذكر فيما يلي �أمثلة من واقع
جتربتنا العملية ك�أحد مكاتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي:
• قوة نظام ال�ضبط الداخلي يف امل�ؤ�س�سة:
يعترب نظام ال�ضبط الداخلي ) (Internal Control Systemواحداً من �أهم اجلوانب التي
يجب على امل�ؤ�س�سة املالية احلر�ص على تطويره واملحافظة على قوته من �أجل تنفيذ عمليات
املنتجات والعمليات التابعة لها ح�سب الأ�صول وال�ضوابط املعتمدة من الهيئة ال�شرعية ،ويعد
ذلك من �أوىل اخلطوات نحو �إعمال نظام رقابي متكامل داخل امل�ؤ�س�سة ،ون�ستعر�ض يف هذا
ال�سياق خمرجات نظاميني تختلف فيهما درجة قوة نظام ال�ضبط الداخلي:
تتمتع امل�ؤ�س�سة الأوىل بنظام رقابي داخلي قوي ،حيث مت اعتماد دليل �سيا�سات و�إجراءات
خا�ص بالهيئة ال�شرعية يو�ضح نطاق العمل واملهام املنوطة بهم وماهي الأن�شطة واالتفاقيات
التي يجب عر�ضها عليهم والتقارير التي يجب اطالعهم عليها ،كما مت اعتماد دليل عمل
�إجرائي خا�ص بكل منتج �أو عملية مت اعتمادها من الهيئة يت�ضمن تعريف املنتج واملعايري
وال�ضوابط ال�شرعية اخلا�صة به والعقود وامل�ستندات الالزمه يف تنفيذه ،بحيث يحيط املوظف
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بكل اجلوانب الالزمة لتنفيذ املنتج.

يف امل�ؤ�س�سة الثانية النظام الرقابي الداخلي لي�س بنف�س القوة ،فمث ً
ال ال يوجد لبع�ض املنتجات
فتوى باعتمادها �أو �ضوابط ومعايري وا�ضحة ومعتمدة من الهيئة ال�شرعية لتنفيذها ،على
الرغم من وجود �إدارة رقابة داخلية يف امل�ؤ�س�سة.
الفرق بني خمرجات النظامني كبري من حيث كمية ونوعية املالحظات امل�سجلة عليهما يف
عملية التدقيق ال�شرعي ،ففي حالة امل�ؤ�س�سة الأوىل جند �أن املالحظات قليلة وغري جوهرية،
بينما يف حالة امل�ؤ�س�سة الثانية تكرث املالحظات وتت�ضمن مالحظات جوهرية ومالحظات
�أخرى جاءت نتيجة عدم و�ضوح الإجراءات وخطوات التنفيذ مما قد ميثل �إ�شكاالً من الناحية
ال�شرعية.
• حت�سن م�ستوى االلتزام وتناق�ص الوقوع يف الأخطاء اجلوهرية عند تنفيذ عمليات املنتجات:
مت �إ�سناد مهمة التدقيق ال�شرعي لنا يف العديد من امل�ؤ�س�سات املالية ،حيث نقوم ب�أعمال
التدقيق ال�شرعي ونرفع تقريرنا بالنتائج �إىل الهيئة ال�شرعية يف كل م�ؤ�س�سة .وقد الحظنا
ومل�سنا باملمار�سة وتكرار اعمال التدقيق ب�شكل دوري حت�سن م�ستوى االلتزام بال�ضوابط
ال�شرعية وتناق�ص م�ستمر يف الأخطاء اجلوهرية يف تنفيذ معامالت املنتجات .ت�ضمن عملنا
مع تلك امل�ؤ�س�سات تطوير واعتماد �أدلة و�سيا�سات و�إجراءات خا�صة باملنتجات وعمل ور�ش
تدريبية للموظفني وزيارات ميدانية.
التو�صيات
بنا ًء على ما تقدم ،نورد لكم فيما يلي تو�صياتنا املبنية على ما نتطلع الو�صول له لتطوير �صناعة
الرقابة ال�شرعية ويف �ضوء جتربتنا املتوا�ضعة:

 .1يف ر�أينا �أن هناك حاجة ما�سة لتطوير نوعي يف الت�شريعات والأنظمة التي ت�صدرها اجلهات
الرقابية لأن�شطة العمل املايل وامل�صريف املتوافق مع ال�ضوابط ال�شرعية ،ت�أخذ يف اعتبارها
متطلبات االلتزام بتلك ال�ضوابط من جانب ،وتفعيل الرقابة عليه من جانب �أخر ،مع الرتكيز
على التحول �إىل العمل امل�ؤ�س�سي.
� .2أن ت�صدر اجلهات الرقابية �أو املنظمة لعمل امل�ؤ�س�سات املالية يف كل دولة )مثل امل�صرف
املركزي وهيئة ال�سوق املالية( ت�شريعات تخت�ص بحوكمة ال�صناعة املالية الإ�سالمية وت�أخذ
يف اعتبارها خ�صو�صية هذه ال�صناعة وما يرتتب على ذلك من �ضمان االلتزام بالأحكام
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وال�ضوابط ال�شرعية.
 .3ويرتتب على النقطة رقم ) (2قيام اجلهات الرقابية ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش على تنفيذ
الت�شريعات املقرتحة.
� .4إعادة حتديد دور وم�س�ؤوليات الهيئات ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�شكل دقيق
من قبل امل�صرف املركزي على �أن يكون ذلك يف حدود �أف�ضل املمار�سات املمكنة عملياً.
 .5تنظيم مهنة التدقيق ال�شرعي اخلارجي و�إقرار القوانني واللوائح امللزمة و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات
الر�سمية التي تعمل على رعاية املهنة وتطويرها وتقنني مزاولتها ،بالإ�ضافة �إىل حث امل�صارف
املركزية يف الدول على ا�صدار القوانني واملعايري التي حتمل �صفة الإلزامية للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية بخ�صو�ص تعيني مراجعني �شرعيني خارجني كما هو الأمر مع املراجعني
القانونيني.
 .6تطوير مناذج لأف�ضل املمار�سات يف املعامالت املالية وامل�صرفية واال�ستثمارية املتوافقة
مع ال�ضوابط ال�شرعية لدعم وظيفة املدقق ال�شرعي اخلارجي وحت�سني م�ستوى االلتزام
بال�ضوابط ال�شرعية.
 .7حتديد حد �أدنى ملتطلبات الرقابة ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات املالية ،فبالإ�ضافة �إىل وجود
الهيئة ال�شرعية البد من وجود ما يلي:
 .1وظيفة التدقيق ال�شرعي الداخلي (على �أن تطبق ب�ألية مهنية ويتم حتديد م�ؤهالت املدققني
والتفتي�ش على تقاريرهم وادائهم من امل�صرف املركزي).
� .2أدلة العمل وال�سيا�سات والإجراءات امل�صممة لهذه املنتجات تراعي ال�ضوابط ال�شرعية لكل
منتج.
 .3ت�أهيل املوظفني العاملني يف امل�ؤ�س�سات املالية من خالل برامج ت�أهيل مهنية.
� .4أدوات وخطط لتوعية العمالء ب�آليات و�ضوابط العمل امل�صريف الإ�سالمي.
واهلل ويل التوفيق...
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