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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني حممد بن عبد اهلل و على �آله الطاهرين و
�أ�صحابه املنتجبني .
وبعد:
ف�إن هذه الورقة املقدمة �إىل م�ؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�شرعي �ستتناول املوا�ضيع التالية:
�أو ًال :ما هو التدقيق ال�شرعي؟
ثاني ًا :التدقيق ال�شرعي من منظور معايري �أيويف.
ثالث ًا :ما هي احلاجة �إىل التدقيق ال�شرعي يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية؟
رابع ًا :واقع التدقيق ال�شرعي يف �سلطنة عمان:
و�سنتناول حتت هذا البند النقاط التالية:
 .1ن�ش�أة التدقيق ال�شرعي يف البنوك الإ�سالمية يف �سلطنة عمان ومراحل تطوره.
 .2موقع التدقيق ال�شرعي يف الهيكل التنظيمي ،وطبيعة العالقة التي تربطه بهيئة الرقابة ال�شرعية.
 .3حوكمة الرقابة ال�شرعية و�أثرها على التدقيق ال�شرعي يف عمان.
� .4أبرز التحديات التي يواجهها التدقيق ال�شرعي يف �سلطنة عمان من النواحي املهنية وال�شرعية
والتنظيمية.
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مقدمة
من املعلوم �أن جميع الأن�شطة املتعلقة بال�صريفة � ،سواء �أكانت �إ�سالمية �أم تقليدية  ،تخ�ضع مبوجب القانون
العماين �إىل �إ�شراف البنك املركزي العماين  ،الذي يعترب اجلهة امل�س�ؤولة ح�صريا عن �سائر البنوك التجارية
يف �سلطنة عمان .
و قد ن�ص (الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال امل�صرفية الإ�سالمية) ال�صادر عن البنك املركزي على
وجوب �إلتزام البنوك الإ�سالمية مبقررات البنك املركزي  ،كما و �ألزمها �أي�ضا بوجوب احل�صول على موافقة
1
الهيئة العامة لر�أ�س املال فيما يتعلق ب�أعمال اال�ستثمار .
�أو ًال :ما هو التدقيق ال�شرعي؟
يعرف الدكتور عي�سى 2التدقيق ال�شرعي ب�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 االمتثال ال�شرعي الأمثل”.
ومن هنا يتبني لنا �أن �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي متثل الذراع التنفيذية لهيئة االرقابة ال�شرعية يف
امل�صارف الإ�سالمية ،فهي تقوم باملهام التالية:
�أ .تطبيق فتاوى الهيئة ال�شرعية و�أحكامها على جميع ما يتعلق بالبنك الإ�سالمي من �سيا�سات واتفاقيات
و�إجراءات وممار�سات ومعامالت ،ومتابعة تنفيذها ب�شكل �صحيح.
ب .عر�ض جميع �أعمال امل�صرف على الهيئة ال�شرعية ،وتقدمي املقرتحات الت�صحيحية ل�سد الثغرات
التنفيذية ،واالرتقاء مب�ستوى العمل امل�صريف الإ�سالمي .
ت .التوفيق بني تعليمات الهيئة ال�شرعية املركزية – �إن وجدت – وتعليمات الهيئة ال�شرعية اخلا�صة بالبنك.
ث .توثيق تعليمات الهيئة ال�شرعية وفهر�ستها ومطابقتها مع نطام احلا�سب الآيل وجميع الأنظمة العاملة يف
البنك الإ�سالمي.
ج .مناق�شة املدقق اخلارجي والت�أكد من �أن تقريره مطابق للواقع يف البنك الإ�سالمي ثم العمل على تطبيقه
يف العمل امل�صريف ،و�إجراء التعديالت والت�صحيحات الالزمة كما ورد يف التقرير .
د .الت�أكد من �صالحية املو�ضوعات اخلارجية من الناحية ال�شرعية (ما معنى هذا الكالم؟) ،ومتييز مقدار
املمار�سات املخالفة لتعليمات الهيئة ال�شرعية ،و�إجراء الالزم جتاه ذلك.
هـ .تدريب املوظفني يف جميع ادارات البنك الإ�سالمي على العمل امل�صريف الإ�سالمي وتو�ضيح ما يلزم
تو�ضيحه لهم من تعليمات الهيئة ال�شرعية .
 1البند رقم  10،5و البند رقم 11،5
 2مو�سى �آدم عي�سى /امل�ؤمتر الرابع للتدقيق ال�شرعي � /شورى لال�ست�شارات ال�شرعية /التدقيق ال�شرعي و�إدارة املخاطر املنامة  ,البحرين .
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ثانياً :التدقيق ال�شرعي من منظور معايري �أيويف:
ُع ّرفت الرقابة ال�شرعية الداخلية يف معيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم ( )3ب�أنها (عبارة عن فح�ص
مدى التزام امل�ؤ�س�سة بال�شريعة يف جميع �أن�شطتها وي�شمل فح�ص العقود واالتفاقيات وال�سيا�سات واملنتجات واملعامالت
وعقود الت�أ�سي�س والنظم الأ�سا�سية والقوائم املالية والتقارير اخلا�صة وتقارير املراجعة الداخلية وتقارير عمليات
التفتي�ش التي يقوم بها البنك املركزي والتعاميم  ....الخ .وتهدف �إىل الت�أكد من �أن االن�شطة التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة
3
املالية ال تخالف ال�شريعة).
ثالثاً :ما هي احلاجة �إىل التدقيق الداخلي يف البنوك الإ�سالمية؟
ال �شك يف �أن الرقابة ال�شرعية ب�شقيها (هيئة الفتوى و�إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي) متثل ع�صب احلياة بالن�سبة
للم�صارف الإ�سالمية� ،إذ �أن ر�سالة الرقابة ال�شرعية هي �صبغ البنك ب�صبغة �شرعية و�إخ�ضاع معامالتها لأحكام
ال�شريعة الغراء ،من ثم ف�إن الرقابة ال�شرعية متنح للبنوك الإ�سالمية قوامها ومقومات وجودها .
وغني عن القول ب�أن معرفة �أحكام ال�شريعة على �صعيد املعامالت مياثل يف ال�صعوبة معرفة �أحكامها الغراء على �صعيد
العبادات ،مما يجعل الأمر يحتاج �إىل عامل متخ�ص�ص متمر�س بارع ،يعرف مظان الأحكام و منا�شئها ،كما يحيط
باملو�ضوعات اخلارجية على �سعتها وكرثة �صورها واختالف حقائقها وظواهرها ،ويف النهاية ي�ستطيع �أن ي�ستخل�ص
احلكم ال�شرعي من مظانه ال�صحيحة لينا�سب املو�ضوع اخلارجي ب�أدق تفا�صيله.
و�أخري ًا ،ال يكفي وجود الفتاوى ال�صحيحة الوا�ضحة ،على ال�ساحة النظرية ،بل ال بد من وجود مراقب وم�شرف ومدقق،
قد تعلم تلك الأحكام وناق�شها مع هيئة الفتوى وا�ستوعب تفا�صيلها ليكون قادر ًا على تطبيقها يف الواقع العملي� ،إذ
ال يخفى �أن بني النظرية والتطبيق دائم ًا بون قد يت�سع وقد ي�ضيق ،ويبقى الأمر يف مرحلة التطبيق دائم ًا عر�ضة
للم�ستجدات والتطورات ،التي حتتاج �إىل معاجلة وفق املباين ال�شرعية.
وهذا يجعلنا �أمام حاجة ملحة لإدارة التدقيق �إىل جانب هيئات الفتوى ،لتكون ال�ضامن ل�سالمة التطبيق ومعاجلة
حاالت االختالف الب�سيطة ،والرجوع �إىل هيئة الفتوى يف احلاالت امل�ستلزمة لذلك.
رابعاً :واقع التدقيق ال�شرعي يف �سلطنة عمان:
 .1ن�ش�أة التدقيق ال�شرعي يف البنوك الإ�سالمية يف �سلطنة عمان ومراحل تطوره:
�أ�صدر البنك املركزي العماين (الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال امل�صرفية الإ�سالمية) بتاريخ  18دي�سمرب 2012م
حيث مت الرتخي�ص لهذه امل�صارف بالقيام بالأن�شطة امل�صرفية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان من خالل �إن�شاء م�صارف
�إ�سالمية م�ستقلة �أو نوافذ م�صرفية �إ�سالمية تعمل داخل امل�صارف التقليدية.
 3هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية  ,معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية  .املعيار الثالث مت اعتماده من قبل هيئة املعايري (ايويف ) �سنة 1998م  .و قد �أعيد
النظر فيه �أخريا و �صدر معيار �آخر ينظم التدقيق ال�شرعي الداخلي يحل حمل املعيار رقم (. )3
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ويغطي هذا الإطار التنظيمي اخلا�ص بامل�صارف الإ�سالمية جميع املجاالت اخلا�صة باملتطلبات التنظيمية اخلا�صة
بالعمل يف هذا املجال .
�إذ يوفر قواعد و�ضوابط الرتخي�ص والإر�شادات ذات ال�صلة املطلوب �إتباعها من قبل امل�صارف والنوافذ التي ينظمها
وي�شرف عليها البنك املركزي العماين والإطار ال�شرعي ل�ضمان التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف �إجراء
العمليات امل�صرفية الإ�سالمية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية يف ال�سلطنة.
وقد ورد يف هذا الإطار كل ما ميكن �أن حتتاج �إليه ال�صريفة الإ�سالمية يف �سلطنة عمان من قوانني و�إر�شادات وتوجيهات
و�ضوابط ،نذكر منها ما له �صلة مبو�ضوعنا (التدقيق ال�شرعي الداخلي):
الباب ( 1متطلبات الرتخي�ص):
 .1البند رقم  1/12/3فيما يخ�ص جلنة الرقابة ال�شرعية« :على طالبي الرتخي�ص – كجزء من متطلبات الرتخي�ص
– �أن يخطروا البنك املركزي ب�أ�سماء وم�ؤهالت وخربات �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�شرعية اخلا�صة بهم ()SSB
وفق ًا للمتطلبات الواردة يف باب الإلتزامات العامة واحلوكمة”.
 .2البند رقم  1/9/4يجب على امل�ؤ�س�سات املرخ�صة �إبالغ البنك املركزي قبل تقدمي منتجات م�صرفية �إ�سالمية
جديدة مع الإ�شارة ب�صفة خا�صة �إىل ما يلي:
4
 هيكل املنتج وموا�صفاته واملخاطر امل�صاحبة له.5
 �أ�س�س توافقه مع متطلبات ال�شريعة الإ�سالمية والقانون امل�صريف.6
 ت�أكيد �إجازته من جلنة الرقابة ال�شرعية املعنية ومالحظاتها التحذيرية �إن وجدت.الباب ( 2االلتزامات العامة واحلوكمة):
�أ .البند رقم  1/4/1يجب على امل�ؤ�س�سات املرخ�صة �أن متار�س �أعمالها وفق ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ومبا يتما�شى
مع املعايري املهنية املعا�صرة.
ب .البند رقم  2/4/1تبنى الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية على قاعدة �إميانية وتلتزم امل�ؤ�س�سات املرخ�صة باملمار�سة
املالئمة لأعمالها على �أ�سا�س املبادئ الأخالقية واملمار�سات والعقيدة القوية .الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية هي
�أعمال م�صرفية تعاونية ،ويعترب ال�شمول املايل والنزاهة وامل�شاركة يف املخاطر بع�ض �سماتها الهامة املميزة لها،
فهي لي�ست تقا�سم الأرباح يف حد ذاته ،ولكن تقا�سم الأرباح مع القيم الأخالقية حيث ي�أتي املبد�أ قبل الربح.
 4بند رقم 1.1.9.4
 5بند رقم 2.1.9.4
 6بند رقم 4.1.9.4
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ج .البند رقم  5/4/1ينبغي �أن ي�شمل الإلتزام التام اجلوانب املرتبطة به مثل ال�سيا�سات والأهداف العامة ،ال �أن
يحاول الإ�ستفادة من �أي ثغرة موجودة يف اللوائح التنظيمية .
د .البند رقم ( 2احلوكمة ال�شرعية) ا�شتمل على نقاط يف غاية الأهمية ،نذكر منها:
 تعريف احلوكمة ال�شرعية على �أنها نظام ت�سعى من خالله �أية م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية لتوفيق �أن�شطتها طبق ًا7
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
8
 ال�ضوابط ال�شرعية هي ال�سمة التي متيز امل�صارف الإ�سالمية والنوافذ الإ�سالمية عن نظرياتها التقليدية.و .تتمثل الأهداف الرئي�سية لإطار احلوكمة ال�شرعية يف  9ما يلي:
�أ -توفري هيكل ونظام ملراقبة جميع الأن�شطة التجارية للم�ؤ�س�سة املرخ�صة من �أجل �ضمان الإلتزام ال�شرعي يف
10
جميع الأوقات وعلى جميع امل�ستويات .
ب -متكني �أ�صحاب امل�صلحة مبا يف ذلك اجلمهور من النظر �إىل امل�ؤ�س�سة املرخ�صة على �أنها متوافقة مع �أحكام
11
ال�شريعة الإ�سالمية .
12
 و�أما العنا�صر الرئي�سية لإطار احلوكمة ال�شرعية الرئي�سية وهي كما يلي:13
 -1جلنة الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة املرخ�صة.
14
 -2املراجع ال�شرعي الداخلي.
15
 -3وحدة الإلتزام ال�شرعي.
16
 -4وحدة التدقيق ال�شرعي.
هـ .البند رقم ( 2/2جلنة الرقابة ال�شرعية) :ين�ص على نقاط تتعلق بهيئة الرقابة ال�شرعية منها:
 جلنة الرقابة ال�شرعية هي كيان م�ستقل مكون من علماء �شريعة متخ�ص�صني يف فقه املعامالت ،هذه اللجنةمكلفة بواجبات التوجيه واملراجعة والإ�شراف على �أن�شطة امل�ؤ�س�سة املرخ�صة من �أجل �ضمان �أن تكون متوافقة
مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،ويجب �أن تكون الفتاوى والأحكام ال�صادرة عن جلنة الرقابة ال�شرعية ملزمة
17
للم�ؤ�س�سة املرخ�صة.
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 يجب �أن تكون جلنة الرقابة ال�شرعية ال�سلطة امل�س�ؤولة داخل امل�ؤ�س�سة املرخ�صة عن كل امل�سائل ذات ال�صلةبال�شريعة الإ�سالمية ،ويجب على جمل�س الإدارة �أن يعتمد على جلنة الرقابة ال�شرعية يف جميع امل�سائل املتعلقة
18
بال�شريعة.
 يجب على جلنة الرقابة ال�شرعية �أن ت�ستخدم عنا�صر �إطار احلوكمة ال�شرعية املختلفة� ،أي :املراجع ال�شرعيالداخلي ،ووحدة الإلتزام ال�شرعي ،ووحدة التدقيق ال�شرعي ،من �أجل الوفاء مب�س�ؤولياتها ،و�أن تتلقى التقارير
19
من دائرة التدقيق ال�شرعي ب�شكل دوري ،وت�ستخدمها يف تقييمها وقراراتها.
• يجب �أن ت�شمل م�س�ؤوليات جلنة الرقابة ال�شرعية – و لكن دون �أن تكون قا�صرة – على ما يلي :
21
 تقدمي امل�شورة للمجل�س والإدارة حول امل�سائل ال�شرعية املتعلقة بالأعمال اليومية . مراجعة واعتماد جميع ال�سيا�سات والإجراءات واملنتجات والعمليات والأنظمة والعقود واالتفاقيات اخلا�صة22
باملجل�س لأغرا�ض الإلتزام ال�شرعي .
 مراجعة واعتماد م�ستندات املنتج (مبا يف ذلك ميزات املنتج ،وال�شروط والأحكام ،والعقود الإ�سالمية الأ�سا�سية،23
ودليل املنتجات ،والت�سويق ،وال�ضمانات ،وامل�ستندات القانونية الأخرى وما �إىل ذلك).
 القيام بالفحو�صات ال�شرعية بعد املوافقة على املنتج ل�ضمان تنفيذ الإر�شادات ذات ال�صلة التي وافقت عليها24
جلنة الرقابة ال�شرعية .
25
 مراجعة واعتماد الأعمال التي تقوم بتنفيذها دائرتا الإلتزام والتدقيق ال�شرعيني . تقدمي التوجيهات الإر�شادية للأطراف ذات ال�صلة يف امل�سائل ال�شرعية (مثل امل�ست�شار القانوين  ،واملدقق26
اخلارجي ،وما �إىل ذلك).
 تقدمي الر�أي ال�شرعي يف امل�سائل التي تعر�ض عليها من قبل �إدارة امل�ؤ�س�سة املرخ�صة ،من خالل املراجع ال�شرعي27
الداخلي �أو التي تقرر جلنة الرقابة ال�شرعية النظر فيها.
28
 تقدمي تقرير �إىل جمل�س الإدارة حول الإلتزام ال�شرعي للم�ؤ�س�سة املرخ�صة ليتم ن�شره كجزء من التقرير ال�سنوي. �إذا كان لدى جلنة الرقابة ال�شرعية �سبب للإعتقاد ب�أن هناك �أن�شطة خمالفة لل�شريعة قد متت بطريقة منتظمة29
داخل امل�ؤ�س�سة املرخ�صة  ،فيجب على اللجنة �إطالع املجل�س واقرتاح التدابري املنا�سبة لت�صحيح الو�ضع .
20

18
19
20
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 يف حالة ا�ستمرار �أن�شطتها املخالفة لل�شريعة على الرغم من التدابري املذكورة �أعاله �أو يف حالة ف�شل املجل�س يفالتعامل بفعالية مع حتذيرات جلنة الرقابة ال�شرعية  ،يجب �أن تقوم اللجنة ب�إخطار البنك املركزي و الإعالن عن
30
مثل هذه املخالفات بتقرير الإلتزام ال�شرعي ال�سنوي املقدم �إىل املجل�س .
و .البند رقم ( 3/2املراجع ال�شرعي) :جند فيه نقاط ًا مهمة يف بيان الأدوار وامل�س�ؤوليات ،نذكر منها:
 يكون املراجع ال�شرعي الداخلي م�س�ؤو ًال عن �إدارة وحدة الإلتزام ال�شرعي بالإ�ضافة �إىل وحدة التدقيق ال�شرعيللم�ؤ�س�سة املرخ�صة .ويجب �أن يكون فقيه ًا �شرعي ًا م�ؤه ًال ،و�أن يعاونه فريق من موظفي وحدتي الإلتزام والتدقيق
31
ال�شرعي .
 يجب على املراجع ال�شرعي الداخلي �أن يعمل ب�شكل م�ستقل ويقدم تقرير ًا �إىل جلنة الرقابة ال�شرعية مع تقدمي32
التقارير الإدارية �إىل الرئي�س التنفيذي للبنك الإ�سالمي.
 يجب �أن يكون للمراجع ال�شرعي الداخلي وفريقه من موظفي وحدتي الإلتزام والتدقيق ال�شرعي حرية الو�صول33
�إىل جميع ال�سجالت والوثائق واملعلومات من كافة امل�صادر ،لأداء واجباتهم.
ز .البند رقم ( 4/2وحدة الإلتزام ال�شرعي) :حيث نقر�أ الوظائف وامل�س�ؤوليات كما يلي :
 يطلب من امل�ؤ�س�سات املرخ�صة �أن تدخل وحدة الإلتزام ال�شرعي كجزء من �إطار حوكمتها ال�شرعية ،وعلى هذه34
الوحدة �أن تقدم تقاريرها �إىل املراجع ال�شرعي الداخلي.
 يجب على وحدة الإلتزام ال�شرعي �أن ت�سهل على الإدارة �ضمان الإلتزام ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة (كما يت�ضح منالإر�شادات والفتاوى ال�صادرة من جلنة الرقابة ال�شرعية) ومتطلبات البنك املركزي املتعلقة بالأعمال امل�صرفية
الإ�سالمية على �أ�سا�س يومي يف جميع �أن�شطتها وعملياتها ومعامالتها .يتم ذلك من خالل املراجعة واملوافقة على
العقود واالتفاقيات وال�سيا�سات والإجراءات واملنتجات و�سري التدفقات واملعامالت والتقارير (ح�سابات توزيع
35
الأرباح) وما �إىل ذلك.
 ال يجوز �أن يتم طرح �أي منتج �أو عملية جديدة قبل �إ�ست�شارة وحدة الإلتزام ال�شرعي واحل�صول على موافقة36
ر�سمية من جلنة الرقابة ال�شرعية.
30
31
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ح .البند رقم ( 5/2وحدة التدقيق ال�شرعي) :يو�ضح لنا وظائف وم�س�ؤوليات هذه الوحدة كما يلي :
 يطلب من امل�ؤ�س�سات املرخ�صة �أن تدخل وحدة التدقيق ال�شرعي كجزء من �إطار حوكمتها ال�شرعية ،وعلى هذه37
الوحدة �أن تقدم تقاريرها �إىل املراجع ال�شرعي الداخلي
 يجب �أن تكون وحدة التدقيق ال�شرعي م�س�ؤولة عن م�ساعدة املراجع ال�شرعي الداخلي وجلنة الرقابة ال�شرعيةيف ت�شكيل �أو �إبداء الر�أي حول مدى الإلتزام ال�شرعي لعمليات امل�ؤ�س�سة املرخ�صة ودرا�سة وتقييم مدى الإلتزام
ال�شرعي للفتاوى والإر�شادات والتعليمات ال�صادرة من قبل جلنة الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة املرخ�صة من خالل
38
التدقيق الفعلي للمعامالت.
 تعترب وحدة التدقيق ال�شرعي جزء ال يتجز�أ من �إطار احلوكمة ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املرخ�صة ،وتعمل يف ظل39
ال�سيا�سات التي و�ضعتها جلنة الرقابة ال�شرعية .
 يجب �أن ي�شمل نطاق عمل املدقق ال�شرعي الداخلي فح�ص وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الإلتزام ال�شرعي40
للم�ؤ�س�سة املرخ�صة وجودة الأداء يف الإ�ضطالع بامل�س�ؤوليات امل�سندة .
و�أن يغطي نطاق عمل املدقق ال�شرعي الداخلي جميع جوانب و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة املرخ�صة ،مبا يف ذلك مراجعة املنتجات
والعمليات والإتفاقيات والأنظمة لتقييم مدى تنفيذ الإر�شادات والفتاوى ال�شرعية ال�صادرة عن جلنة الرقابة ال�شرعية.
 يجب �أن يكون لدى موظفي التدقيق ال�شرعي ات�صاالت مبا�شرة ومنتظمة مع جميع م�ستويات الإدارة ،واملراجعال�شرعي الداخلي وجلنة الرقابة ال�شرعية واملدققني اخلارجيني ،و�أال تو�ضع �أية قيود على نطاق عمل موظفي
41
التدقيق ال�شرعي �أو تقييد و�صولهم �إىل الوثائق والتقارير ،وما �إىل ذلك.
 يجب �أن يكون املراجع ال�شرعي الداخلي م�س�ؤو ًال عن توفري الإ�شراف املنا�سب يف جميع جوانب التدقيق ال�شرعي42
الداخلي بدء من مرحلة التخطيط ،و�أن يتم توثيق الأدلة املنا�سبة على هذا الإ�شراف واالحتفاظ بها.
43
• يجب �أن ت�شمل عملية تخطيط التدقيق ال�شرعي الداخلي – دون ح�صر – ما يلي:
 احل�صول على معلومات �أ�سا�سية عن الأن�شطة التي يتم تدقيقها ،مثل املواقع واملنتجات ،واخلدمات ،والفروع44
والأق�سام ،وما �إىل ذلك .
45
 �إقرار �أهداف التدقيق ال�شرعي الداخلي و نطاق عمله . احل�صول على فتاوى و�إر�شادات وتعليمات جلنة الرقابة ال�شرعية ونتائج التدقيق الداخلي واخلارجي لل�سنة46
ال�سابقة ،واملرا�سالت ذات ال�صلة مع جميع اجلهات الإ�شرافية والتنظيمية .
37
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 حتديد املوارد الالزمة لأداء التدقيق ال�شرعي الداخلي .48
 التوا�صل مع جميع الأفراد يف امل�ؤ�س�سة املرخ�صة ممن يحتاجون للمعرفة حول التدقيق ال�شرعي الداخلي . �إجراء درا�سة – ح�سب الإقت�ضاء – للتعرف على الأن�شطة و املخاطر و ال�ضوابط لتحديد جماالت تركيز التدقيق49
ال�شرعي الداخلي و الدعوة �إىل تقدمي التعليقات واالقرتاحات .
50
 كتابة برنامج التدقيق الداخلي .51
 حتديد كيف و متى يجب نقل نتائج التدقيق ال�شرعي الداخلي . احل�صول على املوافقة على خطة عمل التدقيق ال�شرعي الداخلي من جلنة الرقابة ال�شرعية �أو املراجع ال�شرعي52
الداخلي نيابة عن جلنة الرقابة ال�شرعية  ،و تنفيذ برامج التدقيق ال�شرعي من خالل التدقيق الفعلي .
53
 امل�شاركة يف �إعداد م�سودة التقرير مع املراجع ال�شرعي الداخلي لتو�ضيح و ت�صحيح امل�سائل املثارة .54
 و�ضع ال�صيغة النهائية لتقرير التدقيق ال�شرعي الداخلي لعر�ضها على جلنة الرقابة ال�شرعية . يجب على فريق التدقيق ال�شرعي الداخلي �أن يناق�ش النتائج و التو�صيات واال�ستنتاجات مع املراجع ال�شرعيالداخلي و مع امل�ستويات املنا�سبة من الإدارة قبل �إ�صدار التقرير املكتوب النهائي وعند الإنتهاء من التدقيق
ال�شرعي الداخلي يجب �إعداد تقرير مكتوب كل ثالثة �أ�شهر على الأقل يكون موقعا من املراجع ال�شرعي الداخلي
55
وموجها �إىل جلنة الرقابة ال�شرعية و ن�سخة منه �إىل الإدارة
 يجب �أن يقوم �أع�ضاء التدقيق ال�شرعي باملتابعة للت�أكد من اتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أن النتائج التي �أبلغواعنها  ،و الإجراءات الت�صحيحية التي �أو�صوا بها  .و بالإ�ضافة �إىل ذلك يجب متابعة �أية تو�صيات �أخرى تتعلق
56
بامل�سائل ال�شرعية التي اتخذتها جلنة الرقابة ال�شرعية �أو املدققني اخلارجيني و اجلهات الرقابية .
 يف حالة النافذة الإ�سالمية  ،يجب على وحدة التدقيق ال�شرعي الداخلي �إجراء تقييم فيما �إذا مت ف�صل الأموالب�شكل كاف و �أن اخلدمات و املعامالت مع امل�ؤ�س�سة التقليدية الأم – �إن وجدت – متوافقة مع ال�شريعة و وفقا
57
للإر�شادات ال�صادرة عن جلنة الرقابة ال�شرعية و لوائح البنك املركزي.
 يجب على امل�ؤ�س�سات املرخ�صة �أن ت�شرك طرفا ثالثا م�ستقال لإجراء تدقيق �شرعي �سنوي خارجي م�ستقل،والغر�ض من هذا التدقيق هو �إ�ضافة امل�صداقية للتدقيق ال�شرعي الداخلي للم�ؤ�س�سات املرخ�صة من خالل ت�أييد
م�ستقل  ،و هذا �أي�ضا يعزز ثقة اجلمهور يف م�شروعية امل�ؤ�س�سة املرخ�صة.
47
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طـ .البند رقم ( 3حوكمة امل�ؤ�س�سات املرخ�صة) :نقر�أ حتت عنوان القانون ال�ساري :
• يجب على امل�صارف الإ�سالمية و النوافذ الإ�سالمية �أن تتبع قواعد احلوكمة امل�ؤ�س�سية لل�شركات الواردة يف هذا
58
الإطار التنظيمي ،و�أن تتبع �أي�ضا ميثاق حوكمة ال�شركات ال�صادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال.
ي .الباب رقم ( 3املعايري املحا�سبية وتقارير املدققني):
البند رقم ( 7وظيفة التدقيق الداخلي) :جند ت�أكيد ًا على ا�ستقالل عمل املدقق الداخلي و�أن على رئي�س دائرة
التدقيق الداخلي �أن يرفع تقاريره مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة ،ول�ضمان هذه اال�ستقاللية والنزاهة ،يلتزم البنك
املركزي بعقد لقاء مبا�شر مع رئي�س جمل�س دائرة التدقيق الداخلي عند �إعفائه من واجباته.
 -2يت�ضح لنا من خالل بنود الإطار التنظيمي و الرقابي للأعمال امل�صرفية الإ�ســالميــة ال�صادر عن البنك املركزي
العماين �أن �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي هي الذراع العملية لتطبيق فتاوى هيئة الرقابة ال�شرعية ،فهي تخ�ضع
مبا�شرة للمراجع ال�شرعي الذي ميثل العن�صر الأهم يف �إطار احلوكمة ال�شرعية حتت �إدارة هيئة الرقابة ال�شرعية.
 -3كما و �أننا جند يف الإطار التنظيمي ال�صادر عن البنك املركزي العماين اهتماما تاما بحوكمة الرقابة ال�شرعية يف
امل�صارف و امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،حتى �أننا جند بابا كامال يحمل عنوان (الإلتزامات العامة و احلوكمة)
ويف هذا الباب جند بنودا وا�ضحة ال تكتفي بتقنني احلوكمة بل وتبث فيها الروح �أي�ضا .
� -4أبرز التحديات التي يواجهها التدقيق ال�شرعي يف �سلطنة عمان من النواحي املهنية وال�شرعية والتنظيمية:
�أ .قلة الكوادر املحلية امل�ؤهلة علمي ًا وعملي ًا� ،إذ �أن حداثة ال�صناعة املالية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان مل تتح الفر�صة
الكافية للكوادر العمانية لكي يتزودوا بالتجربة العميقة نظر ًا لقلة عدد هذا النوع من امل�ؤ�س�سات يف ال�سلطنة.
ب .االفتقار �إىل ال�صروح العلمية ذات الكفاءة العالية لتقدمي الربامج التعليمية والت�أهيلية يف جمال املالية الإ�سالمية.
ج .عدم تعاون بع�ض الإدارات املختلفة يف امل�صارف الإ�سالمية مع متطلبات التدقيق ال�شرعي الداخلي ب�شكل حريف
وجدي ،فال تتجاوب �أحيان ًا مع هذه املتطلبات.
د .عدم توفري الأعداد الكافية من املوظفني لإدارات التدقيق ال�شرعي الداخلي .
ه .عدم تعاون بع�ض الهيئات ال�شرعية مع �إدارات التدقيق ال�شرعي الداخلي مما ي�ضعف من مكانتها داخل امل�صرف.
و .احلاجة املا�سة �إىل جتمع مهني للمدققني ال�شرعيني الداخليني يف امل�صارف الإ�سالمية يف عمان .
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خال�صة البحث
ويف اخلتام نخل�ص من بحثنا �إىل النتائج التالية :
ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،املتمثلة يف ال�صريفة الإ�سالمية و م�ؤ�س�سات الإ�ستثمار الإ�سالمية وغريها �ضرورة ال ميكن
للفرد امل�سلم و الدول الإ�سالمية اال�ستغناء عنها �أو ا�ستبدالها بغريها.
وهذه ال�صناعة الإ�سالمية تتغذى يف م�سريتها على قيمها ومبادئها الدينية الأ�صيلة ،امل�ستوحاة من القر�آن الكرمي
وال�سنة املطهرة و�سرية املت�شرعة من �آبائنا و �أ�سالفنا الكرام تغمدهم اهلل بوا�سع رحمته.
وال�ضامن لثبات هذه ال�صناعة على هذا النهج القومي هو نظام احلوكمة الدقيق الر�صني والذي ال ميكن حتققه �إال من
خالل توفر عنا�صره الرئي�سية:
• هيئة الرقابة ال�شرعية.
• املراجع ال�شرعي الداخلي.
 وحدة الإلتزام ال�شرعي. وحدة التدقيق ال�شرعي.ومن بني هذه العنا�صر الرئي�سية ت�ؤدي (وحدة التدقيق ال�شرعي الداخلي) دور العني البا�صرة ،التي تنظر يف جميع
�أعمال امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،و تر�صد كل حركة فيها ،بغية الت�أكد من �أنها متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الغراء
ومطابقة لفتاوى هيئة الرقابة ال�شرعية امل�شرفة على تلك امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية.
ومن املعلوم �أن العني �إذا نامت ،غفلت بقية اجلوارح عما يحيط بها ،ومل تدر ما حالها �إال بعد فوات الأوان ..
فهيئة الرقابة ال�شرعية �ست�صدر الفتاوى املنظمة حلركة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،و�سيعمل املراجع ال�شرعي على
�إي�صال تلك الفتاوى �إىل جميع الدوائر والإدارات يف تلك امل�ؤ�س�سة ،ثم �ستطالب وحدة الإلتزام ال�شرعي بتطبيق تلك
الفتاوى و القرارات ال�صادرة عن هيئة الرقابة ال�شرعية ..
ولكن من الذي �سيتحقق من تطبيق جميع املعنيني لتلك الفتاوى والقرارات ؟
هنا ي�أتي دور (وحدة التدقيق ال�شرعي الداخلي).
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التو�صيات
• تفعيل دور وحدة التدقيق ال�شرعي الداخلي يف جميع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .
• رفع م�ستوى الت�أهيل العلمي والعملي لفريق وحدة التدقيق ال�شرعي الداخلي .
• �شد العزم و بذل اجلهد يف الفوز بق�صب ال�سبق يف ميدان ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،لتكون ال�سلطنة يف م�صاف
الرواد يف هذه ال�صناعة .
• �إيجاد امل�ؤ�س�سات التعليمية يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية  ،ذات الكفاءة العالية ،لينعم املواطنون واملقيمون
على �أر�ض عماننا احلبيبة بفر�ص التطور واالرتقاء .
• �إدارة دفة الإ�ستفادة من خربات الأ�شقاء و الأ�صدقاء يف الدول الإ�سالمية ،نحو الإ�ستفادة العلمية ونقل تلك اخلربات
والعلوم �إىل الكادر املحلي ،وعدم الإكتفاء باالنتفاع الآين امل�ؤقت بتلك اخلربات .
و �آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني
وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني و �أهل بيته الطاهرين و�أ�صحابه املنتجبني
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

