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مقدمة
ن�ش�أت البنوك الإ�سالمية يف حقبة ال�سبعينات ،وكان لن�ش�أتها دور مهم على االقت�صاد الكلي و�أ�صبحت واقع ًا ملمو�س ًا
حالي ًا ،وكان ال ب ّد من جهة م�ستقلة تراقب التطبيق ويكون لقراراتها �صفة الإلزام فتكونت الهيئات ال�شرعية واتخذت
�أ�شكا ًال عدة ،ودورها يكاد ينح�صر يف الفتوى وبيان الأحكام ال�شرعية يف ما يعر�ض عليها من عقود ومنتجات وم�سائل،
وكان من متطلبات العمل ال�شرعي والرقابي �أن ي�ساندها يف عملها جهاز التدقيق ال�شرعي حيث يقع عليه مهمة الت�أكد
من تنفيذ العمليات وفق �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمي وفتاوى الهيئة ويرفع تقريره للهيئة لي�ساعدها يف �إعطاء
ت�أكيد معقول مدعوم ًا بامل�ستندات حول تطبيق البنك والتزامه ال�شرعي.
ويف هذا البحث نتطرق �إىل عدة حماور مهمة تتمركز بالآتي:
�أو ًال :بيئة التدقيق ال�شرعي يف امل�صرف الإ�سالمي مع بيان �أهداف التدقيق ال�شرعي و�أنواع التدقيق والتمييز بني
امل�صطلحات املتداخلة هيئة الرقابة ،والتدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي .و�أهداف التدقيق ال�شرعي ومبادئ
التدقيق الداخلي عموما ،و�أهمية التدقيق ال�شرعي كجزء من منظومة الرقابة ال�شرع ّية الداخل ّية ومراحلها:
ثانياً :ن�ش�أة التدقيق ال�شرعي ومراحل تطوره يف البنوك الإ�سالمية العمانية والتحديات التي تواجه التدقيق ال�شرعي
الداخلي.
لتغطية هذه اجلوانب جاء هذا البحث يف مبحثني وت�سعة مطالب
املبحث الأول :بيئة التدقيق ال�شرعي يف امل�صرف الإ�سالمي
املطلب الأول� :أهداف التدقيق ال�شرعي
�إن بيئة التدقيق ال�شرعي يف امل�صرف الإ�سالمي مرتبطة باحلوكمة ال�شرعية والتي حتتوي عدة عنا�صر مهمة لها
الأثر الكبري يف تعزيز النوعية ال�شرعية وال�ضبط ال�شرعي لأعمال امل�ؤ�س�سة ،وقد تعددت الأدبيات واملمار�سات يف
ذلك بعمر البنوك الإ�سالمية  ،و�أعتقد �أن التجربة ا�ستقرت الآن ،مع وجود الت�شريعات املتعلقة باحلوكمة ال�شرعية
ومتطلباتها ح�سب ما ت�صدرها البنوك املركزية التي لها معايري ار�شادات و�ضوابط لعمل البنوك الإ�سالمية ك�سلطنة
عمان وماليزيا على �سبيل املثال  ،وكذلك وجود م�ؤ�س�سات البنى التحتية املتعددة الداعمة للبنوك الإ�سالمي �سواء يف
جمال املعايري ال�شرعية واملحا�سبية �أو التدريب �أو الرقابة والإ�شراف �أو الت�صنيف و�إدارة ال�سيولة والتحكيم.
ومن هذه اجلهات:
 .1جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية-ماليزيا IFSB
 .2هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالميةAAOIFI .
 .3املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالميةCIBAFI .
 .4مركز �إدارة ال�سيولة البحرين LMC
 .5ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية IIFM

م�ؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
Shura 8th Sharia Audit Conference
 8-6أكتوبر  - 2019مسقط – ُعمان

واقع التدقيق ال�رشعي يف �سلطنة عمان

ال�شيخ  /عبدالرحمن ال�شيخ و الدكتور  /من�صور الق�ضاة

23

 .6الوكالة اال�سالمية الدولية للت�صنيف IIRA

 .7املركز اال�سالمي الدويل للم�صاحلة والتحكيم دبي .IICRA
والتدقيق ال�شرعي بال �شك هو جزء من نظام احلوكمة ال�شرعية والذي ت�سعى من خالل امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية
لتوفيق �أن�شطتها طبق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وال�ضوابط ال�شرعية هي ال�سمة التي متيز امل�صارف الإ�سالمية عن
نظرياتها التقليدية ،ومن واجب جميع �أ�صحاب امل�صالح وخا�صة امل�ساهمني و�إدارة امل�صرف الإ�سالمي تعزيز �إطار
ال�ضوابط ال�شرعية للم�ؤ�س�سات اخلا�صة بهم وتتمثل الأهداف الرئي�سية لإطار احلوكة ال�شرعية يف:
 توفري هيكل ونظام ملراقبة جميع الأن�شطة التجارية للم�صرف من �أجل �ضمان االلتزام ال�شرعي يف جميع الأوقاتوعلى جميع امل�ستويات.
 متكني �أ�صحاب امل�صالح مبن فيهم اجلمهور من النظر للم�صرف الإ�سالمي على �أنه متوافق مع �أحكام ال�شريعة. والعنا�صر الرئي�سة لإطار احلوكمة ال�شرعية ح�سب املتبع واملن�صو�ص عليه يف « الإطار التنظيمي والرقابي للأعمالامل�صرفية الإ�سالمية» ال�صادر عن البنك املركزي العماين هى كما يلي :
 .1جلنة رقابة �شرعية
 .2املراجع ال�شرعي الداخلي (مدير املجموعة ال�شرعية و�أمني �سر جلنة الرقابة ال�شرعية).
 .3وحدة االلتزام ال�شرعي وهيكلة املنتجات
 .4وحدة التدقيق ال�شرعي
 .5وحدة خماطر عدم االلتزام ال�شرعي
 .6وحدة التدريب ال�شرعي
بالإ�ضافة �إىل املهام �أعاله يلعب جمل�س الإدارة للم�صرف دورا هام ًا جدا يف املحافظة على االلتزام ال�شرعي ،ومن
ال�صعوبة حتقق االلتزام ال�شرعي بامل�ؤ�س�سة دون دعم كاف من جمل�س الإدارة وتقع امل�س�ؤولية عليها يف ايجاد �إطار قوي
للحوكمة ال�شرعية ،واملحافظة عليها ،حيث يوافق املجل�س على جميع �سيا�سات و�إجراءات امل�صرف الإ�سالمي املت�صلة
بامل�سائل ال�شرعية بالت�شاور مع جلنة الرقابة ال�شرعية ،وت�ضع �آلية ل�ضمان تنفيذها بفعالية.
ويجب على جمل�س الإدارة الت�أكد من �أن الرئي�س التنفيذي للم�صرف الإ�سالمي لديه املعرفة الكافية وامل�ؤهالت و� /أو
اخلربة يف جمال التمويل والأعمال امل�صرفية الإ�سالمية وميتلك على الأقل فهم ًا �أ�سا�سي ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
التي تطبق على العمليات واملنتجات امل�صرفية الإ�سالمية.
فالتدقيق ال�شرعي جزء من نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية يف البنك على ما مت بيانه ،فالرقابة ال�شرعية نظام
متكامل و�شامل ،ذو مقومات �أ�سا�سية و�أهداف حمددة ،و�أ�ساليب و�أدوات ،يق�صد بها املتطلبات ال�شرعية التي يجب
على امل�ؤ�س�سة املالية اعتبارها لتحقيق االلتزام ال�شرعي يف جميع عملياتها� ،أما املراجعة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي
فهي �إحدى مكونات الرقابة ال�شرعية ،ويق�صد بها العمل الذي تقوم به وحدة �إدارية متخ�ص�صة ،للت�أكد من التزام
امل�ؤ�س�سة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ب�أعمالها.

م�ؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
Shura 8th Sharia Audit Conference
 8-6أكتوبر  - 2019مسقط – ُعمان

ال�شيخ  /عبدالرحمن ال�شيخ و الدكتور  /من�صور الق�ضاة

واقع التدقيق ال�رشعي يف �سلطنة عمان

24

وعليه ف�إن التدقيق ال�شرعي هو عملية مكونة من ثالثة �أ�ضالع متوازية ومتكاملة وهي الهيئة ال�شرعية والتدقيق
ال�شرعي اخلارجي والتدقيق ال�شرعي الداخلي ،وال ب ّد من تو�ضيح بع�ض امل�صطلحات املتداخلة واخلا�صة مبفهوم
التدقيق ال�شرعي لتت�ضح لدى القارئ الكرمي ويدرك مدى التطور والأهمية لكل جمال ونوع وذلك باملحور التايل.
املطلب الثاين� :أنواع التدقيق
�أو ًال :التدقيق ال�شرعي من حيث تبعيته للم�ؤ�س�سة وهو نوعان:
الأول :التدقيق ال�شرعي الداخلي:
عرفت جمعية املدققني الداخليني التدقيق الداخلي ب�أنه « :ن�شاط م�ستقل ومو�ضوعي يقدم ت�أكيدات وخدمات ا�ست�شارية
بهدف �إ�ضافة قيم للم�ؤ�س�سة وحت�سني عملياتها ،وي�ساعد هذا الن�شاط يف حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة من خالل اتباع
�أ�سلوب منهجي منظم لتقييم وحت�سن فعالية عمليات احلوكمة و�إدارة املخاطر والرقابة» .
وميكن اال�ستفادة من التعريف ال�سابق يف تعريفنا ملفهوم التدقيق ال�شرعي الداخلي حيث يعرف بالأدبيات ب�أنه:
فح�ص م�ستقل ومو�ضوعي ملدى التزام امل�صرف مببادئ ال�شريعة و�أحكامها ومقررات وفتاوى هيئة الرقابة ال�شرعية
يف ممار�سة جميع �أن�شطته ،يقدم قيمة حتوطية وا�ست�شارية و�إر�شادية للم�صرف ي�ساعده يف حتقيق �أهدافه 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 الفح�ص واملراقبة التي يقوم بها مفت�شو البنك املركزي .
الثاين :التدقيق ال�شرعي اخلارجي :وهي بب�ساطة عملية فح�ص تقوم بها جهة م�ستقلة تعني من اجلمعية العمومية
للم�ساهمني ( عادة �شركات تدقيق �شرعي خارجي) لإعطاء ت�أكيد معقول لأ�صحاب امل�صالح عن مدى التزام البنك
�أو امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وبقرارات الهيئة ال�شرعية وي�شمل الفح�ص ال�سيا�سات
والإجراءات و�أدلة العمل والعمليات املنفذة والأنظمة املتبعة ،وذلك با�ستخدام �أ�ساليب و و�سائل مهنية متخ�ص�صة
لبيان �صحة �أو �أخطاء التطبيق ،و تقدمي التقارير للجهات املعنية بهدف �إجراء التعديالت الالزمة و تطوير الأداء .
وتنبع �أهمية التدقيق اخلارجي من الآتي:
 .1رفع جودة التطبيق العملي للحلول املالية واالقت�صادية املتوافقة مع الأحكام ال�شرعية.
 .2تعزيز ال�صورة احل�سنة للم�ؤ�س�سات واملنتجات الإ�سالمية ،والإطار العام للأداء االقت�صادي الإ�سالمي الر�شيد.
 .3دعم وتطوير الهيكل الإ�شرايف للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
 .4زيادة الوعي العام باجلانب التطبيقي للحلول املالية واالقت�صادية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 .5طم�أنة اجلمهور من املتعاملني مع امل�ؤ�س�سات وامل�صارف وغريها من اجلهات املعنية ،على �سالمة التطبيق من
الناحية ال�شرعية.
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ون�ص « الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال امل�صرفية الإ�سالمية ال�صادر عن البنك املركزي العماين»  ،على �أنه يجب
على امل�ؤ�س�سة املرخ�صة �أن ت�شرك طرف ًا ثالث ًا م�ستق ًال لإجراء تدقيق �شرعي �سنوي خارجي م�ستقل ،والغر�ض من هذا
التدقيق �إ�ضافة امل�صداقية للتدقيق ال�شرعي الداخلي للم�ؤ�س�سات املرخ�صة من خالل ت�أييد م�ستقل ،وهذا يعزز ثقة
اجلمهور يف م�شروعية امل�ؤ�س�سات املرخ�صة ،ويكون نطاقه م�شابه ًا لنطاق التدقيق ال�شرعي الداخلي ،وهذا ال يعني
تقدمي ر�أي حول م�شروعية قرارات جلنة الرقابة ال�شرعية ،وعليه فقط �أن يقيم مدى تنفيذ �إدارة امل�ؤ�س�سة املرخ�صة
للقرارات املتخذة من جلنة الرقابة ال�شرعية.
وقد �أ�صدرت �أيويف م�ؤخر ًا املعيار رقم ( )6ب�ش�أن التدقيق ال�شرعي اخلارجي « عملية االرتباط امل�ستقلة ل�ضمان اجلودة
النوعية يف التزام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية مببادئ ال�شريعة و�أحكامها» ويعترب هذا �إ�ضافة نوعية مهمة لل�صناعة.
ثاني ًا :الهيئة ال�شرعية �أو جلنة الرقابة ال�شرعية وقرارتها هي املظلة واملرجعية الأوىل لعمل املراجع ال�شرعي الداخلي
والتدقيق ال�شرعي الداخلي �إ�ضافة للمعايري ال�شرعية وفتاوى الهيئة ال�شرعية العليا يف البنك املركزي (حال وجودها)
كما يف �سلطنة عمان.
وهيئة الرقابة ال�شرعية :هي جهاز م�ستقل من الفقهاء املتخ�ص�صني يف فقه املعامالت ويجوز �أن يكون �أحد الأع�ضاء من
غري الفقهاء على �أن يكون من املتخ�ص�صني يف جماالت امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وله �إملام بفقه املعامالت ويعهد
لهيئة الرقابة ال�شرعية توجيه ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ومراقبتها للت�أكد من التزامها ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
وتكون فتاويها وقراراتها ملزمة لإدارة امل�ؤ�س�سة .
 عمل الهيئة ال�شرعية يكاد ينح�صر بالآتي :• مراجعة واعتماد مناذج العقود واالتفاقيات والعمليات العائدة جلميع معامالت امل�صرف مع امل�ساهمني
وامل�ستثمرين وغريهم ،وذلك بق�صد الت�أكد من خلو العقود واالتفاقيات والعمليات املذكورة من املحظورات
ال�شرعية.
• تقدمي ما تراه منا�سبا من امل�شورة ال�شرعية �إىل جمل�س الإدارة يف �أي �أمر من الأمور العائدة ملعامالت امل�صرف
وتقدمي التوجيهات الإر�شادية للأطراف ذات ال�صلة يف امل�سائل ال�شرعية (مثل امل�ست�شار القانوين ،واملدقق
اخلارجي وما �إىل ذلك).
• مراجعة واعتماد الأعمال التي تقوم بتنفيذها وظيفتي االلتزام والتدقيق ال�شرعيني والقيام بالفحو�صات ال�شرعية
بعد املوافقة على املنتجات ل�ضمان تنفيذ االر�شادات ذات ال�صلة التي وافقت عليها جلنة الرقابة ال�شرعية.
• التثبت من �شرعية معامالت وعقود البنك اال�سالمي ،وذلك من خالل التقارير الدورية التي يرفعها املراقب
ال�شرعي �إليها ،ويف حال وجود خلل تتدخل الهيئة لإعادة الأمور �إىل ن�صابها.
• متثيل البنك الإ�سالمي يف املجاالت ال�شرعية ،ويف امل�ؤمترات والندوات ،لتقدمي الت�صور ال�شرعي يف املو�ضوعات
املطروحة.
• التحقق من التزام الإدارة التنفيذية يف البنك بعر�ض جميع املعامالت على هيئة الرقابة ال�شرعية ،وذلك عن
طريق املراقب ال�شرعي.
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• مراجعة ح�ساب الزكاة وح�ساب الأعمال اخلريية وم�صادره واجلهات التي مت ال�صرف لها وكذا مراجعة
ح�ساب الأرباح واخل�سائر والبيانات املالية ال�سنوية واالف�صاحات املتعلقة بها و�سيا�سات توزيع الأرباح للح�سابات
اال�ستثمارية.
• �إعداد تقرير �سنوي ملجل�س الإدارة يف �ضوء اجتماع الهيئة ،ويبني التقرير خال�صة ما مت عر�ضه من حاالت ،وما
جرى بيانه من �آراء يف معامالت امل�صرف املنفذة ،ح�سب اللوائح والتعليمات املطبقة ،ويجب قراءة هذا التقرير
مع تقرير مراقبي ح�سابات ال�شركة يف اجتماعات اجلمعية العامة العادية.
�أنواع التدقيق والرقابة وفق ًا ملراحل التدقيق وهذه ت�شمل:
 .1ما قبل التنفيذ (الرقابة ال�سابقة) وهذه ت�شمل مراجعة الأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات واتفاقيات الت�سهيالت
والعقود والنماذج وبرامج املنتجات اجلديدة وحتديثاتها و�إ�صدار تقرير املراجعة ال�شرعية ب�ش�أنها وتقدمي امل�شورة
مبا يتعلق ب�إ�صدار منتجات جديدة �أو اال�ستف�سارات اخلا�صة باملنتجات.
 .2الرقابة امل�صاحبة (�أثناء التنفيذ) وت�شمل مراجعة العمليات والأنظمة �أثناء تنفيذها للت�أكد من تطبيق ال�ضوابط
ال�شرعية يف التنفيذ ومعاجلة االنحرافات �أو ًال ب�أول مبا ي�ضمن �سالمة التنفيذ.
 .3الرقابة البعدية �أي ما بعد التنفيذ(الالحقة) وهي مراجعة العمليات واحلركات والبيانات املالية والتقارير
واملرا�سالت والعقود بعد تنفيذها ور�صد �أي خمالفات �شرعية ورفعها بتقرير م�ستقل للهيئة ال�شرعية بعد �أخذ ر�أي
اجلهة وامل�ستندات امل�ؤيدة.
وهناك �أنواع للتدقيق وفقا لطبيعة الن�شاط املدقق عليه وخ�صائ�صه وجماله ومنها على �سبيل املثال:
 تدقيق االلتزام والتقيد :الهدف منه التحقق من تقيد امل�ؤ�س�سة بال�شروط والأنظمة والتعليمات التي تفر�ضها عليهااجلهات الرقابية �أو االتفاقيات التعاقدية �أو ال�سيا�سات والإجراءات التي حتددها �إدارة امل�ؤ�س�سة.
 التدقيق الت�شغيلي :وهو تدقيق يفح�ص ما �إذا كانت الأعمال املنفذة بامل�ؤ�س�سة فعالة يف حتقيق �أهدافها ،وتعملبكفاءة واقتدار �أم ال؟
 التدقيق املايل :وهو تدقيق للن�شاط االقت�صادي يتحقق من موثوقية ونزاهة املعلومات التي يتم تقدميها ،ويتحققمن حماية �أ�صول ال�شركة.
 تدقيق �أنظمة املعلومات :تدقيق يتحقق من الأمان والنزاهة يف �أنظمة معاجلة البيانات ويف البيانات ال�صادرة عنتلك الأنظمة والت�أكد من دقتها وموثوقيتها و�أنها متاحة عند الطلب.
 تدقيق البيئة :ويعنى بتدقيق التقيد وااللتزام بالقوانني البيئية وتدقيق �أنظمة �إدارة البيئة للت�أكد من �أنها تعملبكفاءة وب�شكل منا�سب لتفادي �أي خماطر بيئية م�ستقب ًال ،وكذا تدقيق مرافق املعاجلة والتخزين والت�صريف ويعنى
بالتحقق ومتابعة معاجلة املواد اخلطرة والوثائق املتعلقة بها وما اىل ذلك.
 -التدقيق الإداري :وهو حت�سني االقت�صادية والكفاءة والفعالية التي ت�ؤدى بها الأن�شطة والوظائف التنظيمية.
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املطلب الثالث� :أهداف التدقيق ال�شرعي
بالن�سبة للتدقيق الداخلي عموما تتمثل �أهدافه بالآتي :
 .1م�ساعدة �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة على �أداء مهامهم بفعالية.
 .2تقييم فعالية ق�سم العمليات(الت�شغيلي) يف امل�ؤ�س�سة لتحديد ما �إذا كان الق�سم يحقق �أهدافه التنظيمية
 .3الت�أكد من التقيد بالقوانني والأنظمة.
 .4تقييم الأهداف والغايات .
 .5تقييم نوعية وجودة الأداء يف تنفيذ امل�سئوليات املحددة.
 .6زيادة قيمة امل�ؤ�س�سة والتو�صية بالتح�سينات الت�شغيلية.
 .7حتديد مدى مالئمة �إجراءات املحا�سبة عن الأ�صول ومدى كفاية و�سائل احلماية والأمان لتلك الأ�صول.
 .8التحقق من مدى م�صداقية و�سالمة املعلومات وفح�ص الو�سائل امل�ستخدمة يف حتديد وقيا�س وتبويب وتقرير مثل
هذه املعلومات.
 .9زيادة فاعلية �إدارة املخاطر ،ومتابعة تطبيق قواعد احلوكمة.
�أما ما يتعلق بالتدقيق ال�شرعي تعترب الوظائف الآتية هي الأهداف الأ�سا�سية للتدقيق ال�شرعي الداخلي والن�شاطات
النموذجية التي تقع �ضمن نطاق عمله :
 .1م�ساعدة املراجع ال�شرعي الداخلي (�أمني �سر الهيئة ال�شرعية) وجلنة الرقابة ال�شرعية يف ت�شكيل �أو �إبداء الر�أي
حول مدى االلتزام ال�شرعي لعمليات امل�ؤ�س�سة.
 .2درا�سة وتقييم مدى االلتزام ال�شرعي للفتاوى والإر�شادات والتعليمات ال�صادرة من قبل جلنة الرقابة ال�شرعية
للم�ؤ�س�سة من خالل التدقيق الفعلي للمعامالت.
 .3فح�ص وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام االلتزام ال�شرعي للم�ؤ�س�سة وجودة الأداء يف اال�ضطالع بامل�س�ؤوليات
امل�سندة.
 .4مراجعة املنتجات والعمليات واالتفاقيات والأنظمة لتقييم مدى تنفيذ الإر�شادات والفتاوى ال�شرعية ال�صادرة عن
جلنة الرقابة ال�شرعية.
 .5امل�شاركة يف �إعداد م�سودة التقرير مع املراجع ال�شرعي الداخلي لتو�ضيح وت�صحيح امل�سائل املثارة.
 .6احل�صول على املوافقة على خطة عمل التدقيق ال�شرعي الداخلي من جلنة الرقابة ال�شرعية �أو املراجع ال�شرعي
الداخلي نيابة عن جلنة الرقابة ال�شرعية وتنفيذ برامج التدقيق ال�شرعي من خالل التدقيق الفعلي.
 .7و�ضع ال�صيغة النهائية لتقرير التدقيق ال�شرعي الداخلي لعر�ضه على جلنة الرقابة ال�شرعية.
وعليه ف�إن املدقق ال�شرعي الداخلي يراجع ،يقيم ،يقدم خدمات الت�أكيد عن مدى االلتزام ال�شرعي للم�ؤ�س�سة.
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مبادئ التدقيق الداخلي
عنيت جمعية املدققني الداخليني مببادئ �أخالقيات املهنة لإر�ساء وتعزيز ثقافة �أخالقية حمددة حتكم مهنة التدقيق
الداخلي وهذه املبادئ تتمثل بالآتي عموم ًا :
 .1اال�ستقامة .Integrity
 .2املو�ضوعية . Objectivity
 .3احلفاظ على ال�سرية .Confidentiality
 .4الكفاءة . Competency
واعتماد هذه املبادئ يجعل من التدقيق �أداة فعالة ميكن االعتماد عليها يف دعم �سيا�سة ورقابة الإدارة و�إمداد املن�ش�أة
باملعلومات التي متكنها من العمل على حت�سني �أدائها ،و�إن التم�سك بتلك املبادئ هو �شرط البد من توفره قبل تقدمي
نتائج تدقيق كافية ،وكذلك لتمكني املدققني الذين يعمل كل منهم م�ستقال عن الآخر من الو�صول لنف�س اال�ستنتاجات
يف الظروف املت�شابهة ،ون�ضيف ملا �سبق بع�ض املبادئ التي يجب �أن يعتمد عليها املدققون �أثناء التدقيق وهي بحكم
واقع اخلربة واملمار�سة جتمل بالآتي:
�أ  -الت�صرف بطريقة �أخالقية وهو �أ�سا�س املهنة والثقة والنزاهة وال�سرية والكتمان هي �صفات �أ�سا�سية يف التدقيق
ب -العر�ض العادل :االلتزام بتقدمي التقارير ب�أمانة ودقة� :إن ناجت وخال�صة وتقارير التدقيق يجب �أن تعك�س بحق
ودقة �أن�شطة التدقيق ويجب �أي�ضا �أن يت�ضمن التقرير العقبات الرئي�سية التي ظهرت �أثناء التدقيق وكذلك حاالت
اختالف وجهات النظر بني فريق التدقيق واجلهة التي يتم تدقيقها.
جـ-بذل االهتمام املهني واالجتهاد وح�سن التقدير عند �إجراء التدقيق :يجب �أن يبذل املدققون االهتمام الذي يتنا�سب
مع �أهمية املهمة املوكولة �إليهم والثقة التي و�ضعها فيهم عمالء التدقيق والأطراف املعنية الأخرى والتمتع بالكفاءة
يعد عام ًال هام ًا يف هذا ال�صدد.
وهناك مبادئ �أخرى للتدقيق التي يجب �أن يعتمد عليها املدققون �أثناء التدقيق �أال وهي :اال�ستقاللية واملنهجية
 اال�ستقاللية هي �أ�سا�س عدم االنحياز ومو�ضوعية نتائج التدقيق :يجب �أن يكون املدققون م�ستقلني متاما �أثناءعملية التدقيق وبعيدين عن �صراع امل�صالح ويجب �أن يحافظ املدققون على اخلط املو�ضوعي الذين ي�سلكونه �أثناء
عملية التدقيق للت�أكد من �أن النتائج واال�ستنتاجات قد بنيت فقط على دليل التدقيق.
 الأ�سلوب املبنى على الأدلة :هو الأ�سلوب االمثل وال�صحيح للو�صول �إىل ا�ستنتاجات �صحيحة يعتمد عليها يف عمليةالتدقيق املنطقية .يجب �أن تكون �أدلة التدقيق من ال�سهل تطبيقها وحيث �أن املدقق ملتزم بوقت وم�صادر حمددة
فيجب �أن تعتمد على عينات من املعلومات املتاحة� ،إن اال�ستخدام الأمثل للعينات يرتبط بدرجة كبرية بالثقة التي
يكت�سبها ا�ستنتاجات التدقيق.
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املطلب الرابع :جلنة التدقيق :Audit committee
وهي م�ؤلفة عادة من �أع�ضاء م�ستقلني ذوي معرفة جيدة يف النواحي املالية(ح�سب ما حتدده الأنظمة النافذة �أو جمل�س
الإدارة على �أن يكون بينهم ع�ضوا واحد ًا على الأقل ذو خربة يف التقارير املالية وت�شمل اللجنة �أع�ضاء من جمل�س
الإدارة و�أع�ضاء خارجيني يتم تعيينهم من قبل جلنة خا�صة بالتعيني ،والغر�ض من اللجنة ،هو م�ساعدة جمل�س الإدارة
(�أو ال�سلطات الإ�شرافية الأخرى) يف تنفيذ م�س�ؤولياته املتعلقة بالإ�شراف على عملية �إعداد وعر�ض التقارير املالية،
ونظام الرقابة الداخلي على �إعداد التقارير املالية وعملية التدقيق ،وعمليات امل�ؤ�س�سة ملراقبة االلتزام بالقوانني
والأنظمة وقواعد ال�سلوك.
�أهداف تكوين جلان املراجعة /التدقيق ميكن �إجمالها بالآتي :
�أ -م�ساعدة جمل�س الإدارة على �أداء م�سئولياته املالية.
ب -الت�أكد من �سالمة نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه.
ج -دعم ا�ستقالل املراجع الداخلي.
د� -ضبط جودة التقارير املالية.
هـ  -دعم ا�ستقالل املراجع اخلارجي.
�أما جلنة الرقابة ال�شرعية فعلى ما ذكر �سابق ًا من تعريف ومهام هي جهاز م�ستقل من الفقهاء املتخ�ص�صني يف فقه
املعامالت ويجوز �أن يكون �أحد الأع�ضاء من غري الفقهاء على �أن يكون من املتخ�ص�صني يف جماالت امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،وله �إملام بفقه املعامالت ويعهد لهيئة الرقابة ال�شرعية توجيه ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ومراقبتها للت�أكد من
التزامها ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وتكون فتاويها وقراراتها ملزمة لإدارة امل�ؤ�س�سة .
وميكن اقرتاح وتطوير عمل جلنة التدقيق من خالل ثالثة �أبعاد هامة هي:
 .1ا�شراك جلنة الرقابة ال�شرعية باجتماعات جلنة التدقيق /املراجعة ب�أن يح�ضر �أحد �أع�ضائها ح�سب اختيار
جلنة الرقابة ال�شرعية كم�ستمع ويناق�ش امل�سائل ال�شرعية ومالحظات التدقيق الداخلي حول كفاءة نظام التدقيق
ال�شرعي الداخلي وعمل املراجع الداخلي.
 .2على املدقق ال�شرعي الداخلي ار�سال ن�سخة من التقرير ال�شرعي للجنة املراجعة وللرئي�س التنفيذي بعد تدوين
قرار الهيئة وتو�صياتها جتاه امللحوظات الواردة بالتقرير ،والهدف تققيم جمل�س الإدارة من خالل جلنة املراجعة
لفعالية وكفاءة نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية ،واالطالع على امللحوظات ال�شرعية والتزام االدارة بت�صحيحها،
واملوافقة على �أدلة العمل وال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بالإدارة ال�شرعية.
 .3ح�ضور املراجع ال�شرعي الداخلي كم�ستمع وال ميلك حق الت�صويت اجتماعات جلنة االئتمان ل�شرح قرارات الهيئة
واال�ستماع والإجابة على الت�سا�ؤالت املتعلقة باملوافقات االئتمانية اخلا�صة باملعامالت و�إفادة جلنة الرقابة ال�شرعية
ب�أي جتاوزات �أو انحرافات �أو �صعوبات بتطبيق بع�ض ال�ضوابط ال�شرعية.
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املطلب اخلام�س� :أهمية التدقيق ال�شرعي كجزء من منظومة الرقابة ال�شرع ّية الداخل ّية ومراحلها:
تكت�سب الرقابة ال�شرع ّية �أهم ّية يف امل�صارف الإ�سالم ّية لأ�سباب متع ّددة ،من �أبرزها:
• �أنّ الأ�سا�س الذي قامت عليه امل�صارف الإ�سالم ّية هو تقدمي البديل ال�شرعي للم�صارف الربو ّية .والرقابة
ال�شرع ّية �ضرورة حيو ّية للم�صارف الإ�سالم ّية؛ فهي اجلهة التي تراقب وتر�صد �سري عمل امل�صارف الإ�سالم ّية
والتزامها وتطبيقها يف معامالتها للأحكام ال�شرع ّية.
• �ضعف �إحاطة بع�ض العاملني يف امل�صارف الإ�سالم ّية بقواعد املعامالت الإ�سالم ّية.
• �إنت�شار �أنواع جديدة من املعامالت املال ّية واال�ستثمار ّية والتي حتتاج �إىل متابعة م�ستمرة يف حتقيق التزام
تنفيذها باملعايري والأحكام ال�شرع ّية.
• �إنّ العمليات امل�صرف ّية يف اال�ستثمار والتمويل بالذات حتتاج �إىل ر�أي من هيئة الفتاوى ال�شرع ّية من خالل
املراقب ال�شرعي نظر ًا لتميز هذه العمل ّيات بالتغيرّ وعدم التكرار مع كل حالة �أو عمل ّية �أو م�شروع مي ّوله امل�صرف.
• �إنّ وجود الرقابة ال�شرع ّية �أو التدقيق ال�شرعي يف امل�صرف ُيعطي امل�صرف ال�صبغة ال�شرع ّية ،كما ُيعطي وجود
الرقابة ال�شرع ّية ارتياح ًا لدى جمهور املتعاملني مع امل�صرف.
• متابعة الأعمال والعقود مع امل�صارف واجلهات الأخرى التي ال تلتزم بالأحكام واملعايري ال�شرع ّية ب�شكل ي�ضمن
�صحة والتزام التنفيذ بالأحكام ال�شرع ّية.
ّ
فكما بينا �سابقا ف�إن التدقيق ال�شرعي يرتكز على بعدين مهمني لتعزيز النوعية ال�شرعية و�أداء مهمته ب�شكل كفء.
 الرقابة امل�ستم ّرة �أثناء التنفيذقد يقع �أثناء تنفيذ الأعمال امل�صرف ّية واال�ستثمار ّية �أخطاء �شرع ّية� ،أو قد يتع ّر�ض العاملون لبع�ض امل�سائل وبع�ض
الإ�شكاالت التي حتتاج �إىل ر�أي �شرعي ،وهنا يربز دور الرقابة ال�شرع ّية يف تقدمي الر�أي ال�شرعي حل ّل هذه امل�سائل
وامل�شكالت .وميكن تلخي�ص دور الرقابة ال�شرع ّية �أثناء التنفيذ يف جمموعة نقاط ،من �أبرزها:
• �إبداء الر�أي ال�شرعي فيما ُيحال �إليها من معامالت امل�صرف.
• املراجعة ال�شرع ّية جلميع مراحل تنفيذ العملية اال�ستثمار ّية.
• �إبداء املالحظات على امل�ستندات وتنفيذ العمل ّيات ومتابعة ت�صحيحها.
• �إ�شرتاط وجود موافقة هيئة الرقابة ال�شرع ّية على �إمتام خطوات امل�شروعات اال�ستثمارية قبل البدء بالتنفيذ.
• �سرعة التحقيق يف ال�شكاوى من الناحية ال�شرع ّية �أثناء التنفيذ وعمل الالزم جتاهها.
ي�صحح التنفيذ ويبعده من الإنحراف عن �أهدافه.
• التوجيه والتقومي ل ّأي خط�أ يف الفهم ّ
• �إعداد التقارير و�إبداء املالحظات التي ظهرت �أثناء عملية املراجعة ال�شرع ّية �إىل الإدارة.
• حتديد التو�صيات والإر�شادات والن�صائح الواجبة ملعاجلة املخالفات والأخطاء.
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 التدقيق ال�شرعي الالحق بعد التنفيذرغم �أنّ الرقابة والتدقيق ال�شرعي تقوم بعملها الدائم وامل�ستمر خالل التنفيذ� ،إ ّال �أنّ هذا الإجراء غري كاف ويجب
وتتم هذه املراجعة �أو الرقابة الالحقة من خالل و�سائل عديدة،
مراجعة العمل ّيات امل�صرف ّية ب�شكل ّ
دوري بعد الإجنازّ .
وخلدمة ع ّدة �أهداف منها:
• مراجعة ملفات العمليات بعد التنفيذ.
• مراجعة القوائم املالية وتقرير مراقبة احل�سابات.
• مراجعة تقارير اجلهات الرقاب ّية اخلارج ّية.
• تقدمي تقرير ف�صلي عن �أعمال الرقابة ال�شرع ّية �إىل هيئة الفتاوى ال�شرع ّية.
• متابعة ما ّمت تنفيذه من املالحظات.
ت�صحح.
• الطلب من الإدارة امل�ساهمة يف ت�صحيح الأخطاء التي مل ّ
ويحتاج التدقيق ال�شرعي �إىل خطوات منها اخلطة وبرنامج املراجعة التنفيذي للعقود ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرار ُح�سن
التنفيذ يف الأعمال امل�صرف ّية بح�سب الأحكام ال�شرع ّية وت�صحيح اخللل فيها .وت�ستطيع الرقابة ال�شرع ّية ّ
تخطي
العديد من املعو ّقات لأداء مراقبتها ومراجعتها ،من خالل هذه ّ
اخلطة التي ت�سمح ل ّأي فرد �أو عن�صر ب�شري يف �إدارة
ّ
باخلطة املر�سومة ،وخطواتها.
الرقابة ال�شرع ّية �أن يقوم بالعمل املطلوب ،وااللتزام
ومن م�ستلزمات التدقيق ال�شرعي ح�سب الإطار التنظيمي للم�صارف الإ�سالمية هي ح�سب التايل:
• ُيطلب من امل�ؤ�س�سات املرخ�صة �أن ُتدخل وحدة التدقيق ال�شرعي كجزء من �إطار حوكمتها ال�شرعية وتقدم
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�شرعية
يف ت�شكيل �أو �إبداء الر�أي حول مدى االلتزام ال�شرعي لعمليات امل�ؤ�س�سة املرخ�صة ودرا�سة وتقييم مدى االلتزام
ال�شرعي للفتاوى والإر�شادات والتعليمات ال�صادرة من قبل جلنة الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة املرخ�صة من خالل
التدقيق الفعلي للمعامالت.
يجب على امل�صارف الإ�سالمية والنوافذ الإ�سالمية �أن تتبع قواعد احلوكمة امل�ؤ�س�سية لل�شركات الواردة يف الإطار
التنظيمي والرقابي للأعمال امل�صرفية الإ�سالمية .IBRF
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املبحث الثاين :واقع التدقيق ال�شرعي يف �سلطنة عمان والتحديات التي يواجها
املطلب الأول :ن�ش�أة التدقيق ال�شرعي ومراحل تطوره يف البنوك الإ�سالمية العمانية
كانت االنطالقة الأوىل للم�صرفية الإ�سالمية يف �سلطنة عمان يف عام 2012م مبوجب املر�سوم ال�سلطاين (،)2012/69
والقا�ضي ب�إ�صدار تعديالت على بع�ض �أحكام القانون امل�صريف بحيث ت�سمح بتقدمي املعامالت امل�صرفية الإ�سالمية
بال�سلطنة ،ومنذ حلظتها انطلقت الأعمال �سواء من جهة امل�صارف الإ�سالمية اخلال�صة واملتكاملة مثل بنك نزوى
و�أي�ض ًا البنوك والنوافذ الإ�سالمية التابعة ملختلف البنوك التقليدية العاملة بال�سلطنة.
ومن هذه االنطالقة ن�ش�أ التدقيق ال�شرعي يف ال�سلطنة ويف بنك نزوى خا�صة .وقد قام البنك بتوظيف مدقق �شرعي من
البحرين ذو خربة يف الرقابة والتدقيق ال�شرعي بحيث يقوم بالتدقيق على عمليات البنك وعقوده والت�أكد من التزامها
بقرارات الهيئة ال�شرعية وقرارات هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (الأيويف)� .أي�ض ًا ،قد عني
م�صرف ميثاق الإ�سالمي التابع لبنك م�سقط مراقب ًا �شرعي ًا من دولة ال�سودان ال�شقيقة يف عام  2011وهو يعترب �أول
مراقب �شرعي يف ال�سلطنة.
كانت الهيئة ال�شرعية لبنك نزوى عند انطالقها يف  2012تتكون من خرية العلماء يف امل�صرفية الإ�سالمية وهم
ال�شيخ حممد تقي العثماين وال�شيخ نظام يعقوبي وال�شيخ د .عبدال�ستار �أبوغدة وكذلك م�شايخ من �سلطنة عمان وهم
ال�شيخ د .حممد الغاربي وال�شيخ �إبراهيم ال�صوايف .وكانوا ه�ؤالء الداعم الرئي�س للتدقيق والرقابة ال�شرعية يف البنك
وللم�صرفية الإ�سالمية يف ال�سلطنة.
مت �إ�صدار الإطار التنظيمي للم�صارف الإ�سالمية بتاريخ  18دي�سمرب 2012م .ويغطي هذا الإطار التنظيمي اخلا�ص
بامل�صارف الإ�سالمية جميع املجاالت اخلا�صة باملتطلبات التنظيمية اخلا�صة بالعمل يف هذا املجال تقريب ًا .وهو يوفر
من بني �أمور �أخرى ،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 احلكم الر�شيد وال�شريعة
الإ�سالمية يف �إجراء العمليات امل�صرفية الإ�سالمية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية يف ال�سلطنة.
وقد و�ضح هذا الإطار مهام عمل التدقيق ال�شرعي والرقابة ال�شرعية حيث َعن َونَ بند ًا خا�ص ًا عن وظائف وم�س�ؤوليات
التدقيق ال�شرعي وكذلك بند ًا خا�ص ًا عن معايري ال�صالحية واملالئمة ملوظفي التدقيق ال�شرعي; وكذلك وحدة االلتزام
ال�شرعي .وقد �أ�صبحت هذه املعايري والبنود ملزمة جلميع البنوك والنوافذ الإ�سالمية ويتم الت�أكد من االلتزام بها
�سنوي ًا من قبل مفت�شي البنك املركزي العماين.
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املطلب الثاين :موقع التدقيق ال�شرعي يف الهيكل التنظيمي وطبيعة العالقة التي تربطه بهيئة الرقابة ال�شرعية
وحدة التدقيق ال�شرعي يف بنك نزوى تتكون من مدير التدقيق ال�شرعي وم�ساعد املديرُ .تعترب وحدة التدقيق ال�شرعي
جزء ًا ال يتجز�أ من �إطار احلوكمة ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املرخ�صة وتعمل يف ظل ال�سيا�سات التي و�ضعتها جلنة الرقابة
ال�شرعية ولها بيان وا�ضح بالغر�ض وال�سلطة امل�س�ؤولية (امليثاق) .مت �إعداد امليثاق من قبل الإدارة ،وووافقت عليه جلنة
الرقابة ال�شرعية ومن ثم جمل�س الإدارة .ويو�ضح امليثاق �أن موظفي وحدة التدقيق ال�شرعي لي�س لهم �أي �سلطة تنفيذية
�أو م�س�ؤولية عن الأن�شطة التي يقومون بتدقيقها .ويجب مراجعة امليثاق وحتديثه بانتظام على النحو املطلوب.
وتنتظم �أعمال الرقابة ال�شرع ّية يف امل�صارف الإ�سالم ّية من هيئتني هما :هيئة الفتوى ال�شرع ّية ،و�إدارة التدقيق ال�شرعي:
فد ْورها هو الإفتاء و�إيجاد البدائل ال�شرع ّية واحللول العمل ّية ملختلف �أ�ساليب متويل
• �أ ّما هيئة الفتوى ال�شرع ّية َ
امل�شروعات يف امل�صارف الإ�سالم ّية.
تهتم بالناحية العمل ّية للرقابة ،وهي اجلهة التي تقوم هيئة الرقابة ال�شرعية من خاللها
• و�إدارة التدقيق ال�شرعي ّ
الت�أ ّكد من التزام �إدارة امل�صرف باحلدود املر�سومة لها من الناحية ال�شرع ّية ،والتزامها بتوجيهات وفتاوى هيئة
الفتاوى ال�شرع ّية .كما تدقق وتراجع جميع الن�شاطات وامل�ستندات ،وتقوم بنف�سها مبتابعة مجُ ريات التنفيذ.
املطلب الثالث :حوكمة الرقابة ال�شرعية و�أثرها على التدقيق ال�شرعي يف عمان
الرقابة ال�شرعية الداخلية جزء ال يتجز�أ من و�سائل الرقابة يف امل�ؤ�س�سة ،وتعمل وفق ًا لل�سيا�سات املو�ضوعة من قبل
امل�ؤ�س�سة .وللرقابة 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.
يجب �أن تكون مكانة الرقابة ال�شرعية الداخلية يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة كافية لل�سماح للرقابة ال�شرعية الداخلية
ب�إجناز م�س�ؤولياتها ،ويجب �أال ينخف�ض امل�ستوى التنظيمي للرقابة ال�شرعية الداخلية عن م�ستوى �إدارة املراجعة
الداخلية� /إدارة الرقابة الداخلية.
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 (التدقيق
ال�شرعي) تكون لها �صالحيات مماثلة ل�صالحيات �إدارة املراجعة الداخلية� /إدارة الرقابة الداخلية للم�ؤ�س�سة.
يجب �أن يح�صل املراقبون ال�شرعيون الداخليون على دعم كامل وم�ستمر من الإدارة وجمل�س الإدارة .ويكون للمراقبني
ال�شرعيني الداخليني ات�صال مبا�شر ومنتظم مع جميع امل�ستويات الإدارية ،ومع كل من هيئة الرقابة ال�شرعية،
واملراجعني اخلارجيني ،ملا يف ذلك من تعزيز مكانة املراقبني ال�شرعيني الداخليني يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة .كما
يجب عدم و�ضع حدود لنطاق عمل املراقبني ال�شرعيني الداخليني �أو تقييد اطالعهم على امل�ستندات والتقارير �أو �أية
وثائق �أخرى.
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املطلب الرابع� :أبرز التحديات التي يواجهها التدقيق ال�شرعي يف �سلطنة عمان من النواحي:
املهنية-ال�شرعية-التنظيمية
التحديات املهنية:
من �أبرز التحديات املهنية هي ح�سب التايل:
• عدم وجود مدقيني م�ؤهلني للقيام مبهام التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي.
• عدم وجود معايري موحدة كما يف التدقيق املحا�سبي واملايل.
• عدم تعاون بع�ض الأق�سام مع ق�سم التدقيق ال�شرعي لعدم فهمهم ر�سالة التدقيق والرقابة ال�شرعية.
• قلة ثقافة بع�ض املوظفني يف التمويل الإ�سالمي خا�صة الذين ي�أتون من بنوك ربوية.
• عدم �شمول املعايري ال�شرعية لكافة تفا�صيل معامالت ومنتجات امل�صرف.
• عدم مواكبة املعايري املحا�سبة الإ�سالمية لكافة املنتجات واحلاالت التطبيقية.
التحديات ال�شرعية:
من �أبرز التحديات ال�شرعية هي ح�سب الآتي:
• قلة اخلربات وامل�ؤهلني يف ال�سلطنة يف فقه املعامالت وال�صريفة الإ�سالمية الذي يجمع بني اخلربة العملية
وال�شرعية.
• نق�ص املهارات اخلا�صة فيما يتعلق باللغة االجنليزية والدراية املحا�سبية عند �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية واملوظفني.
• قلة املعاهد املتخ�ص�صة يف التدريب ال�شرعي املتخ�ص�ص يف امل�صارف الإ�سالمية.
• �ضعف يف معاينة الب�ضائع الكبرية واملختلفة التي ا�شرتاها البنك والتي تخزن يف ال�شركات لقلة الكوادر امل�ؤهلة.
• تعار�ض بع�ض قرارات الهيئة ال�شرعية مع قرارات الأيويف.
• كرثة الفتاوى للحاالت اال�ستثنائية.
• عدم وجود دوائر متخ�ص�صة وذات كفاءة عالية يف تطوير املنتجات.
التحديات التنظيمية �أو التقنية:
من �أبرز التحديات التنظيمية هي ح�سب التايل:
• قلة برامج الكمبيوتر ( )Softwareالتي ت�ساعد ق�سم التدقيق ال�شرعي يف تنظيم عمله.
• عدم كفاءة الأنظمة املطبقة حالي ًا للمنتجات الإ�سالمية حيث �أنها �صممت لتتوافق مع منتجات البنوك التقليدية.
• عدم توحيد املمار�سات للمنتجات املطبقة من اجلهات الرقابية مما ينعك�س على القدرة التناف�سية لدى بع�ض
البنوك الختالف وجهات النظر ال�شرعي.
• عدم توفر كوادر م�ؤهلة �شرعيا وتقني ًا لتحليل املخاطر وتقييمها و�إ�صدار تقارير املخاطر ال�شرعية التي ت�ساعد
املدقق ال�شرعي الداخلي يف بناء خطته ب�شكل �سليم ووا�ضح.
• �ضعف الكوادر امل�ؤهلة �شرع ًا وم�صرفي ًا فيما يتعلق بالتدقيق ال�شرعي اخلارجي.
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اخلامتة والتو�صيات:
	�إن بيئة التدقيق ال�شرعي يف امل�صرف الإ�سالمي مرتبطة باحلوكمة ال�شرعية والتي حتتوي عدة عنا�صر مهمة لهاالأثر الكبري يف تعزيز النوعية ال�شرعية وال�ضبط ال�شرعي لأعمال امل�ؤ�س�سة.
	�إن التدقيق ال�شرعي يتمثل بدور مهم وهو فح�ص م�ستقل ومو�ضوعي ملدى التزام امل�صرف مببادئ ال�شريعة و�أحكامهاومقررات وفتاوى هيئة الرقابة ال�شرعية يف ممار�سة جميع �أن�شطته ،يقدم قيمة حتوطية وا�ست�شارية و�إر�شادية
للم�صرف ي�ساعده يف حتقيق �أهدافه 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 الفح�ص
واملراقبة التي يقوم بها مفت�شو البنك املركزي.
 هيئة الرقابة ال�شرعية :هي جهاز م�ستقل من الفقهاء املتخ�ص�صني يف فقه املعامالت ويجوز �أن يكون �أحد الأع�ضاءمن غري الفقهاء على �أن يكون من املتخ�ص�صني يف جماالت امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وله �إملام بفقه املعامالت
ويعهد لهيئة الرقابة ال�شرعية توجيه ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ومراقبتها للت�أكد من التزامها ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية وتكون فتاويها وقراراتها ملزمة لإدارة امل�ؤ�س�سة
 الهيئة ال�شرعية �أو جلنة الرقابة ال�شرعية وقرارتها هي املظلة واملرجعية الأوىل لعمل املراجع ال�شرعي الداخليوالتدقيق ال�شرعي الداخلي �إ�ضافة للمعايري ال�شرعية وفتاوى الهيئة ال�شرعية العليا يف البنك املركزي (حال
وجودها) كما يف �سلطنة عمان.
 و�ضح الإطار التنظيمي والرقابي لأعمال البنوك الإ�سالمية ال�صادر عن البنك املركزي العماين ب�شكل وا�ضحومف�صل مهام عمل التدقيق ال�شرعي والرقابة ال�شرعية حيث َعن َونَ بند ًا خا�ص ًا عن وظائف وم�س�ؤوليات التدقيق
ال�شرعي وكذلك بند ًا خا�ص ًا عن معايري ال�صالحية واملالئمة ملوظفي التدقيق ال�شرعي; وكذلك وحدة االلتزام
ال�شرعي .وقد �أ�صبحت هذه املعايري والبنود ملزمة جلميع البنوك والنوافذ الإ�سالمية ويتم الت�أكد من االلتزام بها
�سنوي ًا من قبل مفت�شي البنك املركزي العماين.
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التو�صيات:
-

�ضرورة رفد دوائر التدقيق ال�شرعي بكوادر كافية وم�ؤهلة �شرع ًا وم�صرفي ًا وتقدمي كافة �سبل الدعم لها.
�ضرورة تفعيل دور ق�سم املخاطر ال�شرعية يف الإدارة ال�شرعية بالبنك بحيث يكون له دور تكاملي مع دور املدقق
ال�شرعي لإعطاء ت�أكيد معقول عن ال�سالمة ال�شرعية لتطبيقات امل�صرف.
�ضرورة مراجعة املعايري ال�شرعية وحتديثها لت�شمل اجلوانب التطبيقية وممار�سات العمل ومتطلباته املتنامية.
توحيد املمار�سات يف البنوك الإ�سالمية بال�سلطنة بحيث يكون التناف�س حول جودة اخلدمة ال اجلانب ال�شرعي.
�ضرورة مواكبة و�شمول املعايري املحا�سبية الإ�سالمية لكل احلاالت التطبيقية واملنتجات اجلديدة يف ال�سوق.
�ضرورة رفد التدقيق ال�شرعي بكل الإمكانيات التقنية لأداء عمله ب�شكل كفء وفعال وخا�صة ما يتعلق بتدفق العمل
وفح�ص الأنظمة الآلية وتفعيل الرقابة ال�شرعية االلكرتونية لأنظمة املنتجات يف مرحلة فح�ص متطلبات الأنظمة
وو�ضع ال�ضوابط ال�شرعية والرقابية يف الأنظمة قبل تطبيقها ومتابعة التطبيق والتطويرات الالزمة ،مما يخفف
من فر�صة وقوع املخالفات ال�شرعية.
واحلمد هلل رب العاملني
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امل�صادر واملراجع
 .1العمراين-نادر ال�سنو�سي�-أثر املعايري ال�شرعية يف كفاءة التدقيق ال�شرعي-م�ؤمتر التدقيق ال�شرعي اخلام�س21-20-
ابريل  2015البحرين.
 .2معهد التدقيق الداخلي-مادة �أ�سا�سيات التدقيق الداخلي -اجلزء الأول– ط 2014/3م .الن�سخة العربية
. www.Powersresources.com

 .3البنك املركزي العراقي – دائرة مراقبة ال�صريفة-ق�سم مراقبة امل�صارف الإ�سالمية�-ضوابط هيئة الرقابة
ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي الداخلي واالمتثال ال�شرعي يف امل�صارف الإ�سالمية – 2018
 .4مو�سى �آدم عي�سى-التدقيق ال�شرعي و�إدارة املخاطر -امل�ؤمتر الرابع للتدقيق ال�شرعي�-شورى لال�ست�شارات
ال�شرعية-املنامة البحرين.
 .5الدهلوي-يا�سر-واقع التدقيق ال�شرعي الداخلي يف النوافذ الإ�سالمية لدى البنوك التقليدية-امل�ؤمتر الرابع للتدقيق
ال�شرعي  2013/10/23-مو�سوعة �شورى لأبحاث التدقيق ال�شرعي.
 .6عبد املق�صود�-أحمد حلمي-الت�شريعات املنظمة للرقابة ال�شرعية لدولة الكويت امل�ؤمتر الرابع للتدقيق ال�شرعي
 2013/10/23مو�سوعة �شورى لأبحاث التدقيق ال�شرعي. .7الر�شيد-عبد احل�سني-امل�ستقبل املهني للمدقق ال�شرعي اخلارجي-امل�ؤمتر الثالث للتدقيق ال�شرعي
2011/5/18م-مو�سوعة �شورى لأبحاث التدقيق ال�شرعي.
 .8الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال امل�صرفية الإ�سالمية ال�صادر عن البنك املركزي العماين -الباب الثاين –
االلتزامات العامة واحلوكمة-
 .9معيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم ( ،)1تعيني هيئة الرقابة ال�شرعية وتكويناتها وتقريرها.
 .10فرح-في�صل عبد العزيز-الرقابة ال�شرعية الواقع واملثال-امل�ؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد الإ�سالمي -والبحوث
املقدمة بامل�ؤمتر.
املواقع االلكرتونية:
• http://aaoifi.com/announcement
• هالة عو�ض عبدالرحمن – مقال حول « مفهوم و�أهداف جلان املراجعة-موقع منتدى املراجعني الداخليني العرب
-http://www.arabinternalauditors.com/vb/showthread.php?p=3762- 2015-
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قائمة املراجع وامل�صادر
. 	•القر�آن الكرمي
.	•ال�سنة النبوية ال�شريفة

• http://comfac.mans.edu.eg/units-centers/quality-ar/way-to-gawda/what-isthe-quality
• https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8
%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
• https://www.researchgate.net/publication/271828432
• https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
• http://www.khayma.com/madina/m3-files/JWDA1.htm
• https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-7398
• http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/211

