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املقدمة:
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمني أما
بعد :
فهذه ورقة بعنوان «أفضل املامرسات يف الشكل االداري للتدقيق الرشعي»
كتبتها استجابة لطلب األخوة يف رشكة شورى لالستشارات الرشعية للمشاركة يف مؤمترهم السادس
للتدقيق الرشعي الذي يعقد يف استنبول  -تركيا.
وقد تناولنا يف هذه الورقة خمسة محاور رئيسة :
املحور األول  :ماهية العمل املرصيف االسالمي
املحور الثاين  :مفهوم التدقيق الرشعي
املحور الثالث  :أهمية التدقيق الرشعي
املحور الرابع  :بعض النامذج املطبقة يف هيكلة التدقيق الرشعي
املحور الخامس :النموذج املقرتح لهيكلة التدقيق الرشعي يف املصارف االسالمية
نسأل الله سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد.
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املحور األول  :ماهية العمل املرصيف االسالمي
متيز العمل املرصيف االسالمي منذ ظهوره بخصائص متيزه يف بعض الجوانب عن العمل املرصيف التقليدي لعل
أهمها:
1 .1أن املصارف االسالمية تقوم عىل مبادئ الرشيعة اإلسالمية  .والرشيعة اإلسالمية ليست منتظمة يف شكل
قوانني ومعايري متفق عليها – كام هو الحال يف النظام املرصيف التقليدي  -وإمنا هي أحكام مبثوثة يف بطون
الكتب تتفق يف بعض األحيان وتختلف يف أحايني أخرى ،والبد يف هذه الحال من وجود علامء يعملون
عىل تنزيل تلك األحكام عىل الوقائع املستجدة.
2 .2تطلب األمر بناء عىل ما تقدم تكوين هيئات من علامء رشعيني يتعاملون مع الواقع ويوجهون أعامل
الهيئات الرشعية لتكون وفقا ألحكام الرشع
3 .3وحيث إن الجهات التنفيذية هي التي تتوىل تنفيذ املنتجات التي يعتمدها الفقهاء فهم دون أدىن شك
عرضة للصواب والخطأ كشأن أي عمل برشي.
4 .4إن احتامل وجود الخطأ والصواب استدعى وجود جهة تراجع أعامل التنفيذيني للتأكد من موافقتها
ألحكام الرشع وملا جرى اعتامده من الهيئات الرشعية ،فتطلب ذلك إنشاء وحدات التدقيق الرشعي
5 .5وبذلك تكونت ثالث أجسام داخل املصارف االسالمية وجب أن تعمل يف اتساق لتحقيق رسالة املصارف
اإلسالمية عىل الوجه الذي قامت عليه وهي :
الهيئات الرشعية.التنفيذيني.-املدققون الرشعيون.
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املحور الثاين  :ماهية التدقيق الرشعي الداخيل :
التدقيق الداخيل هو امتداد لوظيفة او مهمة سياسة مجلس اإلدارة إلدارة املخاطر  .ويف ضوء ذلك يناط بالتدقيق
الرشعي الداخيل مهمة التأكد من التزام املرصف باألنظمة الرقابية الداخلية ونظم املعلومات وقرارات الهيئة
الرشعية.
الهدف الرئيس للتدقيق الداخيل هو خدمة املؤسسة ككل وحامية مصالحها وذلك من خالل فحص جميع العمليات
داخل املؤسسة والتأكد من سالمتها  .ولذلك فقد عرفه معهد التدقيق الداخيل عىل أنه « نشاط تأكيدي استشاري
موضوعي مستقل داخل املنشأة مصمم ملراقبة وتحسني انجاز اهداف املنشأة من خالل التحقق من اتباع السياسات
والخطط واإلجراءات املوضوعة  ،واقرتاح التحسينات الالزم ادخالها حتى تصل اىل درجة الكفاية االنتاجية القصوى«
وميكن تعريف التدقيق الرشعي الداخيل عىل أنه «نشاط تأكيدي استشاري موضوعي مستقل داخل املنشأة
مصمم ملراقبة وتحسني انجاز اهداف املنشأة من خالل التحقق من اتباع املؤسسة للضوابط واالحكام الصادرة من
قبل الهيئة الرشعية وكذلك السياسات والخطط واالجراءات الالزمة لتنفيذ املنتجات الرشعية  ،واقرتاح التحسينات
الالزم ادخالها حتى تصل املؤسسة اىل درجة االلتزام الرشعي االمثل»
فالتدقيق الرشعي الداخيل تقع عىل عاتقه مسئولية التأكد من التزام املرصف بالقرارات الرشعية الصادرة من
الهيئة ومن أن تنفيذ عمليات االستثامر قد تم وفقاً للعقود واالتفاقيات واإلجراءات الصادرة من قبل الهيئة .
ويتطلب ذلك من دائرة التدقيق الرشعي القيام بتدقيق العمليات والجوانب املالية وأداء املوظفني والنظم اآللية
وذلك عىل النحو التايل :
 )1تدقيق العمليات :
واملقصود به فحص العمليات التي تم تنفيذها خالل الفرتة الزمنية املحددة للتأكد من أن إنجازها وتنفيذها قد
تم طبقاً للسياسات املعتمدة من قبل اإلدارة ووفقاً للقرارات والعقود املعتمدة من قبل الهيئة الرشعية .
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 )2التدقيق املايل :
ويقصد به التأكد من صحة البيانات املالية املسجلة ومن أنها قد تولدت من مصادر رشعية صحيحة ووفقاً لعقود
معتمدة من قبل الهيئات الرشعية واالدارات القانونية.
 )3تدقيق األداء :
ويقصد به إعطاء تأكيد حول كفاءة وفاعلية العاملني بالبنك  ،ومدى التزامهم باالنظمة والقوانني والقرارات
الصادة عن الهيئة الرشعية وكذلك عن مستوى فهمهم للصيغ واملنتجات التي يتم بيعها للعمالء وأنهم يعطون
العمالء معلومات رشعية صحيحة حيال تلك املنتجات.
 )4تدقيق النظم :
ويقصد به إعطاء تأكيد من أن النظم اآللية بالبنك ترتجم بصورة صحيحة االجراءات املعتمدة من قبل الهيئة
للمنتجات  ،ومن أن تلك النظم ال يتم من خاللها احتساب فوائد ربوية أو تجاوز لإلجراءات الرشعية الصحيحة .
وحتى يستطيع التدقيق الرشعي من االطالع بهذه املهام عىل الوجه االكمل يجب أن تتوفر له االمور التالية:
أوال  :كفاءة العنرص البرشي
ونقصد بكفاءة العنرص البرشي أن يكون املدققون الرشعيون عىل إملام كاف بالجوانب التالية :
اإلملام باألحكام الرشعية عىل النحو الذي اعتمدته الهيئة الرشعية يف قراراتها .ويف هذا الصدد ينبغيأن يتنبه املدقق الرشعي عىل أنه ليس مفتيا وليس مرشعا وال حتى مفرساً لقرارات الهيئة الرشعية
وإمنا هو منفذ لها  ،وإن أشكل عليه يشء وجب عليه الرجوب إىل الجهات الرشعية املختصة.
اإلملام بفنون العمل املرصيف التقليدي بحيث يكون قادرا عىل معرفة املسارات التي تتخذها املنتجاتخالل التنفيذ وبذلك يكون قادرا عىل تتبعها للتاكد من سالمة خطواتها.
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اإلملام بالجوانب املحاسبية عىل النحو الذي ميكنه من تتبع القيود املحاسبية ألن القيود املحاسبيةتفرس الخطوات الفعلية التي للتنفيذ.
معرفة مناسبة بالنظم والربامج التي تستخدم يف تنفيذ املعامالت وال يكتفي مبا هو مكتوب عىلاملستندات ألن واقع التنفيذ قد يختلف كثريا عام هو مكتوب .
اإلملام باللغة االنجليزية ألن العمل املرصيف اليوم يتم أغلبه باللغة اإلنجليزية وبالتايل فاملدقق الذيال يتقن اإلنجليزية يصعب عليه كثريا القيام بواجبه عىل الوجه األكمل.
ثانيا :متكني املوظف من أداء عمله باستقاللية
هذا املعيار مهم للغاية فمهام الناس ادّعى املثالية فإن الواقع يقول بأن هناك رصاعا بني املنفذين واملدققني
الرشعيني .فاملنفذون هدفهم الرئيس هو تحقيق األهداف املالية املرسومة لهم من قبل املؤسسة  ،بينام هدف
املدققني الرشعيني ومثلهم املراجعني هو حامية املؤسسة من املخاطر التي تنشأ من جراء اندفاع املنفذين وتنكبهم
جادة الطريق وهم يف غمرة الجري وراء تحقيق أهدافهم املالية.
وحيث إن املنفذين هم يف الغالب ميثلون اإلدارة العليا داخل املؤسسة املالية ففي هذه الحال لن ميكن املدققون
الرشعيون من أن مينحوا من السلطات ما يساعدهم عىل أداء واجبهم عىل النحو الصحيح فستكون مهمة التدقيق
كأن مل تكن .
ويكون التمكني من خالل املور التالية:
 استقاللية التدقيق الرشعي ويكون ذلك من خالل موقعه يف الهيكل اإلداري للمؤسسة بحيث ال يكون تابعالإلدارة التنفيذية بقدر اإلمكان.
 ارتباط التدقيق الرشعية عىل نحو ما بالهيئة الرشعية بحيث تضيف الهيئة الرشعية القوة ملالحظات املدققالرشعي.
 وجود وحدات رشعية داخل املؤسسة تساعد جهاز التدقيق الرشعي عىل تفسري قرارات الهيئة الرشعية من جهةوكذلك مساعدة املنفذيني عىل تصحيح األخطاء عىل النحو املتوافق مع قرارات الهيئة الرشعية.
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ثالثاً وجود ووضوح السياسات واإلجراءات:
حتى يستطيع املدقق الرشعي أن يؤدي عمله بكفاءة البد أن تتوافر يف البنك السياسات واإلجراءات لكل منتج
بحيث تحدد السياسات الصالحيات املمنوحة لكل موظف بينام تتحدد اإلجراءات املسارات التي تتبع عند
التنفيذ .وعىل ذلك فعدم وجود سياسات واجراءات تعيق عمل املدقق الرشعي وتجعل منه رضبا من رضوب
االجتهادات الشخصية.
املحور الثالث  :أهمية التدقيق الرشعي
اكتسبت املراجعة الداخلية أهمية باعتبارها إحدى أهم الوسائل للحد من املخاطر التي تجابهها املؤسسة ،إذ تعد
الرقابة الرشعية وسيلة للتأكد من رشعية املعامالت التي ينفذها البنك .ولعل الكثريين درجوا عىل تقسيم التدقيق
الرشعي إىل ثالث مراحل وهي :
التدقيق قبل التنفيذ.والتدقيق أثناء التنفيذ .والتدقيق بعد التنفيذ .ويف نظرنا أن املرحلة التي تسبق التنفيذ هي مرحلة الرقابة ( )CONTROLوهي تخرج من مسئوليات
التدقيق الرشعي وتدخل يف نطاق الرقابة القبلية التي لها جهات مختصة داخل املؤسسة املالية.
أما التدقيق الرشعي فنطاقه الرئيس هو تدقيق األداء بعد تنفيذه ولذلك فإنه من الرضوري أن يعاد
هيكلة املجموعات الرشعية داخل املؤسسات املالية حتى تقوم بدورها عىل النحو األكمل .
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املحور الرابع  :النامذج املطبقة يف هيكلة التدقيق الرشعي
من خالل مسح قائم عىل املالحظة نجد أن التدقيق الرشعي يف املصارف اإلسالمية له عدة هياكل وأشكال منها :
الهيكل االول :عدم وجود وحدة مختصة للتدقيق الرشعي وتوكل ألعضاء الهيئة القيام بذلك:
هناك من املصارف اإلسالمية من ال متتلك دائرة أو وحدة للتدقيق الرشعي وإمنا توكل مهمة التدقيق
الرشعي لبعض أعضاء الهيئات الرشعية .
وهذا النموذج معيب يف نظري من عدة جوانب لعل أهمها:
أن العلامء أعضاء الهيئات الرشعية غري مختصني وغري ملمني بفنون التدقيق وما يتطلبه من اختيارالعينات والتأكد من أنها تفي بالغرض املطلوب وتحقق درجة الثقة التي تولد القناعة لدى اإلحصايئ
عن مصداقية العينة .
بحكم مشغولياتهم وبحكم عامل السن ال يستطيع أعضاء الهيئات الرشعية مامرسة مهمة التدقيقإذ يف الغالب يقومون بطلب قامئة املعامالت ويأخذون منها عينة عشوائية ويجرون عليها عملية
الفحص ،وهذا األسلوب ال يعطي النتائج املرجوة من عملية التدقيق فهو يتجاهل التدقيق املحاسبي
وتدقيق النظم وتدقيق كفاءة العاملني ويركز فقط عىل تدقيق املستندات.
بالطبع هذا النموذج غري مرتبط بهيكلة البنك إذ أن أعضاء الهيئة الرشعية ليسوا موظفني يف البنكوإن كان من حقهم مخاطبة الجهات املختصة باملالحظات التي تظهر لهم من عملية التدقيق .
-من عيوب هذا النموذج أنه ال توجد جهة فنية داخل البنك ترشف عىل عملية تصحيح األخطاء .
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الهيكل الثاين :إنشاء وحدة للتدقيق تكون تابعة مبارشة للرئيس التنفيذي :
هناك من املصارف يكون لها وحدة أو دائرة للتدقيق الرشعي تتكون من موظف وحيد أو عدد محدود
من املوظفني مهمتها األساسية هي أن تتوىل القيام مبسئولية أمانة الهيئة الرشعية من حيث التحضري
لالجتامعات وكتابة املحارض وتبليغ قرارات الهيئة الرشعية لوحدات األعامل  .وتقوم هذه الوحدة بجانب
ذلك بأعامل املراجعة والتدقيق الرشعي .
وهذا النموذج معيب أيضا يف نظري لالسباب التالية:
أن الخلط بني مهام أمانة الهيئة الرشعية ومهام التدقيق يحدث نوعا من تعارض املصالح ألن مسئوليةأمانة الهيئة هي أنها ممثل للهيئة الرشعية مبعنى أنها مسئولة بوجه من الوجوه من الجانب الترشيعي
وال ينبغي أن تتوىل يف نفس الوقت مهمة التدقيق ألن مهمة التدقيق هي الكشف ما إذا كانت
القرارات الرشعية قد تم تبليغها لوحدات األعامل أم ال ؟ وكذلك ما إذا تم تفسري تلك القرارات
لوحدات األعامل بالطريقة الصحية أم ال وبالتايل من املمكن أن تكون األخطاء التي وقعت فيها
وحدات األعامل ناشئة عن أخطاء أمانة الهيئة يف التبليغ أو التفسري وبالتايل قد يفيض ذلك إىل تضارب
يف مصالح القامئني عىل أمانة الهيئة ينتج عنه إخفاء أو التغايض عن بعض االخطاء التي يكونون سببا
فيها.
إن مهام أمانة الهيئة كثرية ومتشعبة كام سيضح الحقا لعل أهمها العمل جنبا عىل جنب لتحديداالستفسارات واملنتجات وصياغتها عىل نحو متكامل بحيث يسهل عىل أعضاء الهيئة الرشعية تصورها
والحكم عليها وبالتايل فإن أشغالهم مبهام التدقيق إما أن يكون عىل حساب التدقيق أو عىل حساب
أمانة الهيئة.
من املالحظات عىل هذا الهيكل والذي يسبقه أن هذه الوحدات منفصلة عن إدارة التدقيق الداخيلباملرصف  ،مبعنى أنها مختصة فقط بالجوانب الرشعية يف حني أن هناك إدارة أخرى هي إدارة املراجعة
الداخلية مختصة مبراجعة أعامل املرصف حسبام هو معمول به يف النظام املرصيف التقليدي .
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وال شك أن الفصل بني مهمة املراجع الداخيل واملدقق الرشعي يؤدي إىل أن يكون تركيز املدقق
الرشعي منصباً عىل الكشف عن األخطاء الرشعية فقط  ،دون االهتامم بعدد كبري من املخاطر املالية
والتشغيلية األخرى التي تنجم عن عدم االلتزام بالضوابط الرشعية  ،ويف نفس الوقت ال تكون تلك
املخاطر منظورة بالنسبة للمراجع الداخيل بحكم عدم التخصص .
يؤدي العمل وفق الهياكل اإلدارية السابقة إىل تكرار عمليات املراجعة والتدقيق لنفس الجهة منقبل جهتني مختلفتني فمرة من قبل املراجعة الداخلية ومرة من قبل إدارة التدقيق الرشعي  ،مام قد
يسبب تشتيتاً للجهود وضياعاً للوقت واملجهود .
يحول العمل وفق الهياكل السابقة من االستفادة من الخربات الكبرية التي توجد لدى العاملني يفمجال املراجعة الداخلية  ،واملهارات التي لديهم التي ميكن االستفادة منها يف تطوير العمل املرصيف
اإلسالمي.
الهيكل االداري الثالث :تبعية التدقيق الرشعي للمجموعة الرشعية:
هذا الهيكل رمبا يكون أكرث الهياكل اإلدارية انتشارا يف املصارف اإلسالمية وهو يقوم عىل النحو التايل :
 .1ينشأ املرصف مجموعة أو إدارة مبسمى املجموعة الرشعية أو اإلدارة الرشعية .
 .2تكون هذه املجموعة أو اإلدارة تابعة كسائر اإلدارات للرئيس التنفيذي .
 .3يتم تقسيم هذه املجموعة إىل وحدات مستقلة يف املهام املنوطة بها وتشمل عادة :
رئيس املجموعة الرشعية ويكون تابع إداريا للرئيس التنفيذي . وحدة أمانة الهيئة الرشعية واالستشارات:ومن مهام هذه الوحدة ترتيب اجتامعات الهيئة الرشعية وعرض املسائل عىل مقام الهيئة الرشعية
وحفظ القرارات الرشعية ومحارض االجتامعات  ،والتنسيق مع وحدات األعامل فيام يتعلق بالكيفية

المؤتمر السادس للتدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
6. İslamî Bankalar ve Finans Kurumları Şer’î Denetim Konferansı
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التي يتم بها عرض االستفسارات .كام تقوم هذه الوحدة أيضا بتقديم االستششارات الرشعية لوحدات
البنك فيام يتعلق بتفسري قرارات الهيئة الرشعية.
وحدة تطوير املنتجات:وهذه الوحدة يكون من اختصاصها مساعدة وحدات األعامل يف كيفية تطوير املنتجات وكيفية املزج
ما بني اإلطار الفني والجانب الرشعي للمنتج .ومن مهام هذه الوحدة أيضا مساعدة وحدات األعامل
يف كيفية تصحيح األخطاء التي يستخرجها فريق الرقابة الرشعية.
وحدة التدقيق الرشعي:وهذه الوحدة تكون وحدة متكاملة فيها جميع التخصصات الرضورية للتدقيق الرشعي .وذلك يعني
أن أفرادها يكونون مؤهلني لتدقيق منتجات األفراد والرشكات واالستثامر ويف الوقت نفسه لهم
املقدرة عىل تدقيق األداء والنظم.
وتتوىل هذه الوحدة إجراء التدقيق الرشعي بناء عىل القرارات الصادرة من الهيئة الرشعية والتفسريات
امللحقة بها التي تصدرها أمانة الهيئة الرشعية.وتقوم وحدة التدقيق الرشعي بعد إجراء التدقيق
بعرض مالحظاتها عىل أمانة الهيئة الرشعية للتأكد من سالمة مالحظاتها طبقا ملا صدر من الهيئة
الرشعية ,وتقوم وحدة التدقيق الرشعي بعد أخذ إقرار وحدات األعامل باملالحظات الرشعية تقوم
بالتنسيق مع وحدة أمانة الهيئة الرشعية لعرض التقرير عىل مقام الهيئة الرشعية التي يكون من
صالحياتها املوافقة عىل املالحظات أو تعديلها أو حتى رفضها ،كم يكون من اختصاصاتها إقرار األثر
الرشعي املرتتب عىل تلك املالحظات نحو تجنيب األرباح بسبب بطالن العقد أو توجيه اإلدراة
بتعديل اإلجراءات أو رضورة تدريب العاملني يف اإلدارة املعنية.
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وتتوىل وحدة أمانة الهيئة الرشعية تبليغ الوحدة املختصة ووحدة تطوير املنتجات بقرار الهيئة
الرشعية وما يجب اتخاذه لتصحيح األخطاء .وتتوىل وحدة تطوير املنتجات العمل مع الوحدة املختصة
عىل تصحيح األخطاء وعرضها عىل أمانة الهيئة الرشعية وعىل وحدة التدقيق الرشعي للموافقة عىل
التصحيح وأنه يعكس فعال قرار الهيئة الرشعية وتوجيهاتها.
ويف حال تلكؤ الوحدة املختصة عن إجراء التصحيح خالل املدة املتفق عليها يكون من صالحية رئيس
التدقيق الرشعي رفع األمر إىل رئيس املجموعة الرشعية الذي يخاطب بدوره رئيس الوحدة املختصة
ويطلب منه إعطاء تفسريات بخصوص الحالة وأسباب عدم إجراء التصحيح .فإن كان ذلك بسبب
املوظفني فيجري توجيههم للقيام بالتصحيح فورا» ،وإن كان سبب التأخري يعود إىل عدم توفر النظم
اآللية فقد يطلب من الوحدة املختصة التقدم بطلب للهيئة الرشعية تطلب فيه إعطائها مهلة لتطوير
النظام عىل النحو الذي يحقق املتطلب الرشعي .
تقويم هذا الهيكل :
هذا الهيكل وفقا ملا تم عرضه يعترب من أكرث الهياكل اإلدارية للتدقيق الرشعي التي اطلعت عليها
وذلك لألسباب التالية:
هذه الهيكلية تعطي للتدقيق الرشعي صالحيات واختصاصات محددة وتوفر للتدقيق الكوادرالبرشية الالزمة للتدقيق.
وجود وحدات تساعد التدقيق الرشعي سواء يف مرحلة التأكد من املالحظة أو يف تصحيح املالحظةوجود دعم من قبل رئيس املجموعة الرشعية يتمثل يف صالحياته يف مخاطبة اإلدارات املختلفةبأهمية االلتزام بالتعاون مع وحدة التدقيق الرشعي وله أيضا رفع األمر إىل الرئيس التنفيذي وإىل
مقام الهيئة الرشعية إلبداء رأيها يف الواقعة.
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أما عيوب هذا الهيكل اإلداري للتدقيق الرشعي فيتمثل يف أمرين:
أولهام :عدم استقاللية وحدة التدقيق الرشعي االستقاللية الكاملة فهي ال زالت تتبع إداريا لرئيس
املجموعة الرشعية الذي يتبع بدوره للرئيس التنفيذي .وحيث إن رئيس املجموعة الرشعية هو من
يقـٍوم عمل املدققني الرشعيني كام أن الرئيس التنفيذي هو من يقوم عمل رئيس املجموعة الرشعية
فإن مظنة عدم االستقاللية تكون موجودة يف هذه الهيكلة .ويظل نجاحها مرتبطا باألفراد ودقة
شخصياتهم أكرث من ارتباطه بالنظام اإلداري.
ثانيها :إشكالية التعارض والتضارب بني أعامل التدقيق الرشعي وأعامل املراجعة الداخلية من زاوية
أن لكل منهام مهام مختلفة عن اآلخر وبالتايل من املمكن أن يقوم الفريقان بزيارة الوحدة املختصة
يف أوقات متقاربة مام يحدث ربكة وتعطيال للعمل .

الهيكل اإلداري املقرتح:
الهيكل اإلداري الذي نقرتحه إلعادة هيكلة دوائر التدقيق الرشعي واملراجعة الداخلية يقوم عىل تصورين أحدهام
نسميه األمثل والثاين نسميه الكايف.
الهيكل األمثل:
الهدف من هذا الهيكل تحقيق اعتبارين غري متحققان يف الهياكل السابقة وهام :
االستقاللية.تجنب االزدواجية بني أعامل التدقيق الرشعي وأعامل املراجعة الداخلية.يقوم هذا الهيكل عىل أساس الدمج الكامل لوحدة التدقيق الرشعي داخل إدارة املراجعة ،بحيث تكون إدارة
املراجعة بجميع وحداتها قادرة عىل أداء جميع املهام املطلوبة منها مبا فيها التدقيق الرشعي.
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وهذا الهيكل يتطلب :
 رضورة اعتامد البنك العمل باملعايري الرشعية الصادرة من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةأو أن يطور البنك ضوابط رشعية مستنبطة من القرارات الرشعية املعتمدة من الهيئة الرشعية للبنك.
 كام يتطلب هذا الهيكل تأهيل جميع العاملني يف إدارة املراجعة لفهم املتطلبات الرشعية وقدرتهم عىل اكتشافاملخالفات الرشعية سوا ًء كانت مالية  ،تشغيلية أو مخالفات نظم  ...إلخ .
 أن تكون هناك وحدة داخل إدارة املراجعة مختصة بالتدقيق الرشعي تكون هي املرجعية بالكشف عناملخالفات الرشعية إن تطلب األمر  ،كام تكون مختصة برفع املخالفات إىل الهيئة الرشعية وأخذ مرئياتها حيالها.
وتكون مرجعية الوحدة الرشعية من الناحية الفنية يف هذه الحالة للهيئة الرشعية ومرجعيتها اإلدارية إىل إدارة
املراجعة .
وبذلك يكون الهيكل اإلداري عىل النحو التايل :
إدارة املراجعة والتدقيق الرشعي

وحدة مراجعة
االئتامن

وحدة التدقيق
الرشعي

وحدة املراجعة
املحاسبية
واملالية

وحدة مراجعة
النظم

وحدة مراجعة
العمليات

ووفقاً لهذا الهيكل فإن جميع وحدات املراجعة املوجودة يف الهيكل الوظيفي تكون مسئولة من القيام بالتدقيق
( املراجعة ) وفقاً لألساس الرشعي والفني املهني.
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وهذا النموذج يتطلب وجود وحدات مساندة داخل البنك تكون مرتبطة باإلدارة الرشعية يف البنك .وهذه
الوحدات املساندة تكون مسئولية من:
تزويد فريق التدقيق الرشعي بالقرارات الرشعية والضوابط الرشعية املستنبطة من تلك القراراتوكذلك تفسري القرارات الرشعية عند االشتباه .
إجراء الرقابة قبل التنفيذ ويكون ذلك من خالل اعتامد االجراءات والسياسات الالزمة للعمل يف ضوءقرارات الهيئة الرشعية.
رفع التقارير الصادرة من وحدة التدقيق الرشعي إىل مقام الهيئة الرشعية .وحدة مختصة مبساعدة وحدات األعامل عىل تصحيح األخطاء.ويف ضوء هذا تكون التبعية اإلدارية لوحدة االلتزام الرشعي إلدارة املراجعة يف حني تكون تبعتها الفنية واملرجعية
هي للمجموعة الرشعية التي تكون تابعة فنياً للهيئة الرشعية .
ووفقا لهذا النموذج تكون مسئولية املجموعة الرشعية كالتايل :
تتوىل أمانة الهيئة الرشعية ووالتنسيق بني وحدات البنك والهيئة الرشعية .صياغة الضوابط الرشعية يف ضوء القرارات الصادرة من الهيئة الرشعية.تكون املرجعية العتامد املالحظات التي يرفعها املراجعون الرشعيون .تدريب املراجعني الرشعيني وتأهيلهم عىل الضوابط الرشعية.-التنسيق مع وحدات االعامل لتصحيح األخطاء وفقا للقرارات الصادرة من الهيئة الرشعية.
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وبالطبع فإن املالحظات الرشعية وفقا لهذا الهيكل تكتسب نفس القوة التي تكون ملالحظات إدارة املراجعة التي
تكون تبعيتها للجنة املراجعة يف مجلس اإلدارة ،وبالتايل يحقق هذا الهيكل الهدفني الذين ذكرناهام يف البداية
وهام االستقاللية وتجنب االزدواجية.
النموذج الكايف :
قد تعرتض النموذج األمثل لهيكلة التدقيق الرشعي صعوبات تطبيقية يف الوقت الحارض عىل رأسها إلزام املصارف
املركزية للبنوك باتباع املعايري الدولية وعدم اتباع معايري هيئة املحاسبة واملراجعة  ،وكذلك بسبب قلة الكوادر
املؤهلة التي ميكن أن تقوم باملراجعة الرشعية واملهنية يف وقت واحد  ،باإلضافة إىل متسك كثري من مديري إدارات
املراجعة بالشكل التقليدي املوروث إلدارات املراجعة وعدم رغبتهم يف إدخال تعديالت جوهرية عليه .
ويف ظل هذه الظروف ميكن العمل وفق الهيكل الكايف  ،ونقصد بذلك أن هذا الهيكل يكفي يف املرحلة الراهنة
لتحقيق الحد األدىن من الغرض املنشود وإن مل يكن هو األمثل  .وهذا الهيكل تم تطبيقه يف البنك األهيل التجاري.
وهو عىل النحو التايل :
وفقاً لهذا الهيكل تتوىل وحدات املراجعة مسئولية مراجعة أنشطة البنك وفقاً ألسس املراجعة التقليدية املتعارف
عليها  ،وتقوم من ثم بإصدار تقريرها ورفعه إىل لجنة املراجعة العامة .
بينام يتم إنشاء وحدة داخل إدارة املراجعة تتوىل مراجعة املنتجات اإلسالمية وجميع األنشطة اإلسالمية بالبنك
وفقاً للقرارات الصادرة من الهيئة الرشعية .وذلك بالتعاون مع املجموعة الرشعية بالبنك  ،بحيث تتوىل دائرة
املجموعة الرشعية بالبنك صياغة أسس ومعايري التدقيق الرشعي وتدريب العاملني بوحدة مراجعة املنتجات
اإلسالمية عىل تلك املعايري .عىل أن يقوم موظفو وحدة مراجعة املنتجات اإلسالمية بتنفيذ عمليات املراجعة
والتدقيق الرشعي ورفع مالحظاتهم للمجموعة الرشعية للتحقق منها واعتامدها.
ويتم االتفاق بني الوحدتني عىل محتويات التقرير واملالحظات التي يجب أن يتضمنها ودرجة مخاطر تلك
املالحظات  ،وتكون املجموعة الرشعية هي املرجعية يف تحديد تلك املالحظات .
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ويتم رفع التقرير من قبل املجموعة الرشعية إىل مقام الهيئة الرشعية بينام تتوىل وحدة مراجعة املنتجات
اإلسالمية رفع صورة من التقرير إىل اإلدارة العليا بالبنك والوحدات املختصة  .وتقوم الوحدتان معاً مبتابعة تنفيذ
الخطط التصحيحية من قبل الوحدات املعينة .
إدارة املراجعة

وحدة
مراجعة
االئتامن

وحدة
املراجعة
املحاسبية
واملالية

وحدة
مراجعة
النظم

وحدة
مراجعة
العمليات

وحدة
مراجعة
العمليات

وحدة مراجعة
املنتجات املرصفية
اإلسالمية

 املراجعة االئتامنية املراجعة التشغيلية املراجعة املحاسبية واملالية (من الناحية الرشعية)مزايا الهيكل املقرتح :
من مزايا الهيكل املقرتح ما ييل :
تكون مسئولية دائرة مراجعة املنتجات اإلسالمية مسئولية شاملة مامثلة متاماً ملسئولية وحداتاملراجعة التقليدية  ،بحيث ال تقترص فقط عىل إبداء املالحظات الرشعية وإمنا تشرتك مع إدارة
املراجعة يف التخطيط للمراجعة والتنفيذ والتصحيح .
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يكون من السهل وفقاً لهذا النموذج أن يتضمن تقرير املراجعة الرشعي درجة تقييم أداء الوحدةمثل ما هو معمول به يف تقارير املراجعة التقليدية.
 يساعد هذا النموذج عىل تطوير إدارات املراجعة مبا ميكنها من فهم طبيعة املنتجات اإلسالميةواملخاطر التي تكون فيها .
يساعد هذا النموذج عىل دفع التنازع املوجود يف نطاق االختصاصات بني إدارات املراجعة ودوائرالتدقيق الرشعي .
وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم

خدمة التدقيق الشرعي
...قيمــــة مضافـــــــة ألعمــــــالك

shura_consult

shurashariaconsultancy

shura sharia consultancy

(965) 6627 3033

