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مقدمة:

اأ�صكر �صركة �صورى على منحي هذه الفر�صة للكتابة يف هذا املو�صوع املهم من موا�صيع التدقيق  فكان هذا البحث 

املو�صوم » اعتماد منهجية كوزو   يف التدقيق ال�صرعي«  كم�صاهمة ب�صيطة يف هذا املجال الذي يت�صم بالتطور ح�صب 

املعايري الدولية من اجلهات الراعية للموؤ�ص�صات املالية عمومًا واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية على وجه اخل�صو�س .

بوا�صطة  توؤدى  موؤثرة  عملية  باأنها”  الداخلية  الرقابة   COSO الإدارية  التنظيمات  حماية  جلنة  عرفت  ولقد 

جمل�س اإدارة املنظمة، والإدارة، وجميع الأفراد م�صممة على توفري تاأكيد معقول ب�صاأن اإجناز الأهداف”، ومن هنا 

اأ�صبح الهتمام بتطبيق هذه املنهجية غاية للموؤ�ص�صات على اختالف اأعمالها، وكان لزامًا على التدقيق ال�صرعي 

اأن يتماهى مع غايات املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية من خالل اعتماد منهجية كوزو COSO يف عملياته لتحقيق 

اأهداف املوؤ�ص�صة و�صمان القيام باأعماله على اأ�ص�س فنية ومهنية معتربة وحديثة.

ولعل من اأ�صمى الأهداف باملوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية هي تعزيز النوعية ال�صرعية وذلك بتاليف املخاطر ال�صرعية 

ال�صرعية  الرقابة  وهيئة  العمومية  واجلمعية  اجلمهور  ثقة  وفقدان  و�صمعتها،  املوؤ�ص�صة  ربحية  على  توؤثر  قد  التي 

باملوؤ�ص�صة.

اأهداف الورقة:

- التعريف باأنواع املخاطر املختلفة يف عمليات التدقيق ال�صرعي.

- التعريف مبنهجية كوزو يف الرقابة والتدقيق.

- التعريف باملهارات الالزمة يف التعامل مع املخاطر ال�صرعية التي تواجه املوؤ�ص�صة.

- التعريف باأ�ص�س اإدارة املخاطر ال�صرعية.

- التعريف باأ�صاليب التدقيق ال�صرعي املبني على املخاطر

لذا جاء هذا البحث على ثالثة مباحث وعدة مطالب  كالآتي:

املبحث االأول: بيئة التدقيق ال�سرعي

املبحث الثاين: اإدارة املخاطر ال�سرعية

املبحث الثالث: الرقابة ال�سرعية وفق مفهوم كوزو
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املبحث االأول: بيئة التدقيق ال�سرعي يف امل�سرف االإ�سالمي

املطلب االأول: اأهداف التدقيق ال�سرعي

لها  والتي  حتتوي عدة عنا�صر مهمة  ال�صرعية  الإ�صالمي مرتبطة باحلوكمة  ال�صرعي يف امل�صرف  التدقيق  بيئة  اإن 

يف  واملمار�صات  الأدبيات  تعددت  وقد  املوؤ�ص�صة،  لأعمال  ال�صرعي  وال�صبط  ال�صرعية  النوعية  تعزيز  يف  الكبري  الأثر 

اأن التجربة ا�صتقرت الآن، مع وجود الت�صريعات املتعلقة باحلوكمة ال�صرعية  ذلك بعمر البنوك الإ�صالمية ، واأعتقد 

ومتطلباتها ح�صب ما ت�صدرها البنوك املركزية التي لها معايري ار�صادات و�صوابط لعمل البنوك الإ�صالمية ك�صلطنة 

عمان وماليزيا على �صبيل املثال  ، وكذلك وجود موؤ�ص�صات البنى التحتية املتعددة الداعمة للبنوك الإ�صالمي �صواء يف 

جمال املعايري ال�صرعية واملحا�صبية اأو التدريب اأو الرقابة والإ�صراف اأو الت�صنيف واإدارة ال�صيولة والتحكيم.

ومن هذه اجلهات:

. IFSB 1. جمل�س اخلدمات املالية الإ�صالمية-ماليزيا

.AAOIFI .2. هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية

.CIBAFI .3. املجل�س العام للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية

.LMC 4. مركز اإدارة ال�صيولة البحرين

.IIFM 5. ال�صوق املالية الإ�صالمية الدولية

.IIRA 6. الوكالة ال�صالمية الدولية للت�صنيف

.IICRA 7. املركز ال�صالمي الدويل للم�صاحلة والتحكيم دبي

والتدقيق ال�صرعي بال �صك هو جزء من نظام احلوكمة ال�صرعية والذي ت�صعى من خالله املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية 

لتوفيق اأن�صطتها طبقًا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية، وال�صوابط ال�صرعية هي ال�صمة التي متيز امل�صارف الإ�صالمية عن 

اإطار  اأ�صحاب امل�صالح وخا�صة امل�صاهمني واإدارة امل�صرف الإ�صالمي تعزيز  نظرياتها التقليدية، ومن واجب جميع 

ال�صوابط ال�صرعية للموؤ�ص�صات اخلا�صة بهم وتتمثل الأهداف الرئي�صية لإطار احلوكمة ال�صرعية يف:

ال�صرعي يف جميع  اللتزام  اأجل �صمان  للم�صرف من  التجارية  الأن�صطة  - توفري هيكل ونظام ملراقبة جميع 

الأوقات وعلى جميع امل�صتويات.

اأحكام  مع  متوافق  اأنه  على  الإ�صالمي  للم�صرف  النظر  من  اجلمهور  فيهم  مبن  امل�صالح  اأ�صحاب  متكني   -

ال�صريعة.
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التنظيمي والرقابي  “الإطار  ال�صرعية ح�صب املتبع واملن�صو�س عليه يف  - والعنا�صر الرئي�صة لإطار احلوكمة 

: 
1

لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية” ال�صادر عن البنك املركزي العماين

اأ. جلنة رقابة �صرعية

ب. املراجع ال�صرعي الداخلي )مدير املجموعة ال�صرعية واأمني �صر جلنة الرقابة ال�صرعية(.

ج. وحدة اللتزام ال�صرعي وهيكلة املنتجات

د. وحدة التدقيق ال�صرعي

هـ. وحدة خماطر عدم اللتزام ال�صرعي

و. وحدة التدريب ال�صرعي

بالإ�صافة اإىل املهام اأعاله يلعب جمل�س الإدارة للم�صرف دورا هامًا جدا يف املحافظة على اللتزام ال�صرعي، ومن 

ال�صعوبة حتقق اللتزام ال�صرعي باملوؤ�ص�صة دون دعم كاف من جمل�س الإدارة وتقع امل�صوؤولية عليها يف ايجاد اإطار قوي 

للحوكمة ال�صرعية، واملحافظة عليها، حيث يوافق املجل�س على جميع �صيا�صات واإجراءات امل�صرف الإ�صالمي املت�صلة 

بامل�صائل ال�صرعية بالت�صاور مع جلنة الرقابة ال�صرعية، وت�صع اآلية ل�صمان تنفيذها بفعالية. 

ويجب على جمل�س الإدارة التاأكد من اأن الرئي�س التنفيذي للم�صرف الإ�صالمي لديه املعرفة الكافية واملوؤهالت و/ اأو 

اخلربة يف جمال التمويل والأعمال امل�صرفية الإ�صالمية وميتلك على الأقل فهمًا اأ�صا�صيًا ملبادئ ال�صريعة الإ�صالمية 

التي تطبق على العمليات واملنتجات امل�صرفية الإ�صالمية.

نظام  ال�صرعية  فالرقابة  بيانه،  مت  ما  على  البنك  يف  الداخلية  ال�صرعية  الرقابة  نظام  من  جزء  ال�صرعي  فالتدقيق 

متكامل و�صامل، ذو مقومات اأ�صا�صية واأهداف حمددة، واأ�صاليب واأدوات، يق�صد بها املتطلبات ال�صرعية التي يجب 

على املوؤ�ص�صة املالية اعتبارها لتحقيق اللتزام ال�صرعي يف جميع عملياتها، اأما املراجعة ال�صرعية والتدقيق ال�صرعي 

فهي اإحدى مكونات الرقابة ال�صرعية، ويق�صد بها العمل الذي تقوم به وحدة اإدارية متخ�ص�صة، للتاأكد من التزام 

2

املوؤ�ص�صة باأحكام ال�صريعة الإ�صالمية باأعمالها.

والتدقيق  ال�صرعية  الهيئة  وهي  ومتكاملة  متوازية  اأ�صالع  ثالثة  من  مكونة  عملية  هو  ال�صرعي  التدقيق  فاإن  وعليه 

مبفهوم  واخلا�صة  املتداخلة  امل�صطلحات  بع�س  تو�صيح  من  بّد  ول  الداخلي،  ال�صرعي  والتدقيق  اخلارجي  ال�صرعي 

التدقيق ال�صرعي لتت�صح لدى القارئ الكرمي ويدرك مدى التطور والأهمية لكل جمال ونوع وذلك باملحور التايل.

1  - اأنظر -الباب الثاين – اللتزامات العامة واحلوكة-�س6-5

2  - اأنظر العمراين-نادر ال�صنو�صي-اأثر املعايري ال�صرعية يف كفاءة التدقيق ال�صرعي-�س153-موؤمتر التدقيق ال�صرعي اخلام�س-20-21 ابريل 2015 البحرين.

13 - حتديد التاأثريات على التقرير
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املطلب الثاين: اأنواع التدقيق

اأواًل: التدقيق ال�سرعي من حيث تبعيته للموؤ�س�سة وهو نوعان:

االأول: التدقيق ال�سرعي الداخلي:

عرفت جمعية املدققني الداخليني التدقيق الداخلي باأنه: » ن�صاط م�صتقل ومو�صوعي يقدم تاأكيدات وخدمات ا�صت�صارية 

اتباع  املوؤ�ص�صة من خالل  اأهداف  الن�صاط يف حتقيق  هذا  وي�صاعد  عملياتها،  للموؤ�ص�صة وحت�صني  قيم  اإ�صافة  بهدف 

  .
3

اأ�صلوب منهجي منظم لتقييم وحت�صن فعالية عمليات احلوكمة واإدارة املخاطر والرقابة«

باأنه:   بالأدبيات  يعرف  حيث  الداخلي   ال�صرعي  التدقيق  ملفهوم  تعريفنا  يف  ال�صابق  التعريف  من  ال�صتفادة  وميكن 

فح�س م�صتقل ومو�صوعي ملدى التزام امل�صرف مببادئ ال�صريعة واأحكامها ومقررات وفتاوى هيئة الرقابة ال�صرعية 

اأهدافه وي�صمل  واإر�صادية للم�صرف ي�صاعده يف حتقيق  اأن�صطته، يقدم قيمة حتوطية وا�صت�صارية  يف ممار�صة جميع 

املالية  والقوائم  الأ�صا�صية  والنظم  التاأ�صي�س  وعقود  واملعامالت  واملنتجات  وال�صيا�صات  والتفاقيات  العقود  الفح�س 

 .
4

والتقارير وخا�صة تقارير املراجعة الداخلية وتقارير عمليات الفح�س واملراقبة التي يقوم بها مفت�صو البنك املركزي

الثاين: التدقيق ال�صرعي اخلارجي:  وهي بب�صاطة  عملية فح�س تقوم بها جهة م�صتقلة تعني من اجلمعية العمومية 

للم�صاهمني )عادة �صركات تدقيق �صرعي خارجي( لإعطاء تاأكيد معقول لأ�صحاب امل�صالح عن مدى التزام البنك 

ال�صيا�صات  الفح�س  وي�صمل  ال�صرعية  الهيئة  وبقرارات  الإ�صالمية  ال�صريعة  باأحكام  الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صة  اأو 

و�صائل مهنية متخ�ص�صة  و  اأ�صاليب  با�صتخدام  وذلك  املتبعة،  والأنظمة  املنفذة  والعمليات  العمل  واأدلة  والإجراءات 

5

لبيان �صحة اأو اأخطاء التطبيق، و تقدمي التقارير للجهات املعنية بهدف اإجراء التعديالت الالزمة و تطوير الأداء.

وتنبع اأهمية التدقيق اخلارجي من الآتي:

رفع جودة التطبيق العملي للحلول املالية والقت�صادية املتوافقة مع الأحكام ال�صرعية.. 1

تعزيز ال�صورة احل�صنة للموؤ�ص�صات واملنتجات الإ�صالمية، والإطار العام لالأداء القت�صادي الإ�صالمي الر�صيد.. 2

دعم وتطوير الهيكل الإ�صرايف للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية.. 3

زيادة الوعي العام باجلانب التطبيقي للحلول املالية والقت�صادية املتوافقة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.. 4

3  - اأنظر PRC مادة CIAاجلزء الأول اأ�صا�صيات التدقيق الداخلي-�س 5 – ط 2014/3م. الن�صخة العربية.

4  - اأنظر البنك املركزي العراقي – دائرة مراقبة ال�صريفة-ق�صم مراقبة امل�صارف الإ�صالمية-�صوابط هيئة الرقابة ال�صرعية والتدقيق ال�صرعي الداخلي والمتثال ال�صرعي 

يف امل�صارف الإ�صالمية –�س 14 – 2018 واأنظر مو�صى اآدم عي�صى-التدقيق ال�صرعي واإدارة املخاطر-�س28-املوؤمتر الرابع للتدقيق ال�صرعي-�صورى لال�صت�صارات ال�صرعية-

املنامة البحرين-وقد قا�س تعريفه على تعريف معهد التدقيق الداخلي.

5  - للمزيد  اأنظر الدهلوي- يا�صر- واقع التدقيق ال�صرعي الداخلي يف النوافذ الإ�صالمية لدى البنوك التقليدية-املوؤمتر الربع للتدقيق ال�صرعي -2013/10/23 مو�شوعة 

�صورى لأبحاث التدقيق ال�صرعي- �س 292- 300، وبحث عبداملق�صود- اأحمد حلمي الت�صريعات املنظمة للرقابة ال�صرعية لدولة الكويت �س336-341 واأنظر الر�صيد-

عبداحل�صني- امل�صتقبل املهني للمدقق ال�صرعي اخلاجي- املوؤمتر الثالث للتدقيق ال�صرعي 2011/5/18م- مو�صوعة �صورى لأبحاث التدقيق ال�صرعي ال�صفحات من 206-

-207
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طماأنة اجلمهور من املتعاملني مع املوؤ�ص�صات وامل�صارف وغريها من اجلهات املعنية، على �صالمة التطبيق من . 5

الناحية ال�شرعية.

، على اأنه 
ون�س “ الإطار التنظيمي والرقابي لالأعمل امل�صرفية الإ�صالمية ال�صادر عن البنك املركزي العماين” 6

يجب على املوؤ�ص�صة املرخ�صة اأن ت�صرك طرفًا ثالثًا م�صتقاًل لإجراء تدقيق �صرعي �صنوي خارجي م�صتقل، والغر�س من 

هذا التدقيق اإ�صافة امل�صداقية للتدقيق ال�صرعي الداخلي للموؤ�ص�صات املرخ�صة من خالل تاأييد م�صتقل، وهذا يعزز 

ثقة اجلمهور يف م�صروعية املوؤ�ص�صات املرخ�صة، ويكون نطاقه م�صابهًا لنطاق التدقيق ال�صرعي الداخلي، وهذا ل يعني 

تقدمي راأي حول م�صروعية قرارات جلنة الرقابة ال�صرعية، وعليه فقط اأن يقيم مدى تنفيذ اإدارة املوؤ�ص�صة املرخ�صة 

للقرارات املتخذة من جلنة الرقابة ال�صرعية.

 وقد اأ�صدرت اأيويف موؤخرًا املعيار رقم )6( ب�صاأن التدقيق ال�صرعي اخلارجي » عملية الرتباط امل�صتقلة ل�صمان اجلودة 

 ويعترب هذا اإ�صافة نوعية مهمة لل�صناعة.
7

النوعية يف التزام املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية مببادئ ال�صريعة واأحكامها«

ثانيًا: الهيئة ال�صرعية اأو جلنة الرقابة ال�صرعية وقرارتها هي املظلة واملرجعية الأوىل لعمل املراجع ال�صرعي الداخلي 

والتدقيق ال�صرعي الداخلي اإ�صافة للمعايري ال�صرعية وفتاوى الهيئة ال�صرعية العليا يف البنك املركزي )حال وجودها( 

كما يف �صلطنة عمان.

وهيئة الرقابة ال�صرعية: هي جهاز م�صتقل من الفقهاء املتخ�ص�صني يف فقه املعامالت ويجوز اأن يكون اأحد الأع�صاء من 

غري الفقهاء على اأن يكون من املتخ�ص�صني يف جمالت املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، وله اإملام بفقه املعامالت ويعهد 

لهيئة الرقابة ال�صرعية توجيه ن�صاطات املوؤ�ص�صة ومراقبتها للتاأكد من التزامها باأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية 

.
8

وتكون فتاويها وقراراتها ملزمة لإدارة املوؤ�ص�صة

 :
9

عمل الهيئة ال�صرعية يكاد ينح�صر بالآتي

امل�صاهمني  مع  امل�صرف  معامالت  جلميع  العائدة  والعمليات  والتفاقيات  العقود  مناذج  واعتماد  مراجعة   •
املحظورات  من  املذكورة  والعمليات  والتفاقيات  العقود  خلو  من  التاأكد  بق�صد  وذلك  وغريهم،  وامل�صتثمرين 

ال�شرعية.

• تقدمي ما تراه منا�صبا من امل�صورة ال�صرعية اإىل جمل�س الإدارة يف اأي اأمر من الأمور العائدة ملعامالت امل�صرف 
واملدقق  القانوين،  امل�صت�صار  )مثل  ال�صرعية  امل�صائل  يف  ال�صلة  ذات  لالأطراف  الإر�صادية  التوجيهات  وتقدمي 

اخلارجي وما اإىل ذلك(.

6  -  الباب الثاين – اللتزامات العامة واحلوكمة-�س 21-بت�صرف

http://aaoifi.com/announcement 7  - اأنظر

8  - معيار ال�صبط للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية رقم )1(، تعيني هيئة الرقابة ال�صرعية وتكويناتها وتقريرها.

9  - اأنظر فرح-في�صل عبد العزيز-الرقابة ال�صرعية الواقع واملثال-املوؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد الإ�صالمي-�س15-19 -بت�صرف والبحوث املقدمة باملوؤمتر اأي�صًا ولعل 

هذا اأ�صبح من املعلوم بال�صرورة-
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• مراجعة واعتماد الأعمال التي تقوم بتنفيذها وظيفتي اللتزام والتدقيق ال�صرعيني والقيام بالفحو�صات ال�صرعية 
بعد املوافقة على املنتجات ل�صمان تنفيذ الر�صادات ذات ال�صلة التي وافقت عليها جلنة الرقابة ال�صرعية.

التثبت من �صرعية معامالت وعقود البنك ال�صالمي، وذلك من خالل التقارير الدورية التي يرفعها املراقب   •
ال�صرعي اإليها، ويف حال وجود خلل تتدخل الهيئة لإعادة الأمور اإىل ن�صابها.

• متثيل البنك ال�صالمي يف املجالت ال�صرعية، ويف املوؤمترات والندوات، لتقدمي الت�صور ال�صرعي يف املو�صوعات 
املطروحة.

• التحقق من التزام الإدارة التنفيذية يف البنك بعر�س جميع املعامالت على هيئة الرقابة ال�صرعية، وذلك عن 
طريق املراقب ال�صرعي.

• مراجعة ح�صاب الزكاة وح�صاب الأعمال اخلريية وم�صادره واجلهات التي مت ال�صرف لها وكذا مراجعة ح�صاب 
للح�صابات  الأرباح  توزيع  و�صيا�صات  بها  املتعلقة  والإف�صحات  ال�صنوية  املالية  والبيانات  واخل�صائر  الأرباح 

ال�صتثمارية.

• اإعداد تقرير �صنوي ملجل�س الإدارة يف �صوء اجتماع الهيئة، ويبني التقرير خال�صة ما مت عر�صه من حالت، وما 
جرى بيانه من اآراء يف معامالت امل�صرف املنفذة، ح�صب اللوائح والتعليمات املطبقة، ويجب قراءة هذا التقرير 

مع تقرير مراقبي ح�صابات ال�صركة يف اجتماعات اجلمعية العامة العادية.

اأنواع التدقيق والرقابة وفقًا ملراحل التدقيق وهذه ت�صمل:

1. ما قبل التنفيذ )الرقابة ال�صابقة( وهذه ت�صمل مراجعة الأنظمة وال�صيا�صات والإجراءات واتفاقيات الت�صهيالت 

وتقدمي  ب�صاأنها  ال�صرعية  املراجعة  تقرير  واإ�صدار  وحتديثاتها  اجلديدة  املنتجات  وبرامج  والنماذج  والعقود 

امل�صورة مبا يتعلق باإ�صدار منتجات جديدة اأو ال�صتف�صارات اخلا�صة باملنتجات.

2. الرقابة امل�صاحبة )اأثناء التنفيذ( وت�صمل مراجعة العمليات والأنظمة اأثناء تنفيذها للتاأكد من تطبيق ال�صوابط 

ال�صرعية يف التنفيذ ومعاجلة النحرافات اأوًل باأول مبا ي�صمن �صالمة التنفيذ.

والتقارير  املالية  والبيانات  واحلركات  العمليات  مراجعة  وهي  التنفيذ)الالحقة(  بعد  ما  اأي  البعدية  الرقابة   .3

واملرا�صالت والعقود بعد تنفيذها ور�صد اأي خمالفات �صرعية ورفعها بتقرير م�صتقل للهيئة ال�صرعية بعد اأخذ 

راأي اجلهة وامل�صتندات املوؤيدة.
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: 
10

وهناك اأنواع للتدقيق وفقا لطبيعة الن�صاط املدقق عليه وخ�صائ�صه وجماله ومنها على �صبيل املثال

تفر�صها  التي  والتعليمات  والأنظمة  بال�صروط  املوؤ�ص�صة  تقيد  التحقق من  منه  الهدف  والتقيد:  اللتزام  تدقيق   -

عليها اجلهات الرقابية اأو التفاقيات التعاقدية اأو ال�صيا�صات والإجراءات التي حتددها اإدارة املوؤ�ص�صة.

- التدقيق الت�صغيلي: وهو تدقيق يفح�س ما اإذا كانت الأعمال املنفذة باملوؤ�ص�صة فعالة يف حتقيق اأهدافها، وتعمل 

بكفاءة واقتدار اأم ل؟

- التدقيق املايل: وهو تدقيق للن�صاط القت�صادي يتحقق من موثوقية ونزاهة املعلومات التي يتم تقدميها، ويتحقق 

من حماية اأ�صول ال�صركة.

- تدقيق اأنظمة املعلومات: تدقيق يتحقق من الأمان والنزاهة يف اأنظمة معاجلة البيانات ويف البيانات ال�صادرة عن 

تلك الأنظمة والتاأكد من دقتها وموثوقيتها واأنها متاحة عند الطلب.

- تدقيق البيئة: ويعنى بتدقيق التقيد واللتزام بالقوانني البيئية وتدقيق اأنظمة اإدارة البيئة للتاأكد من اأنها تعمل 

بكفاءة وب�صكل منا�صب لتفادي اأي خماطر بيئية م�صتقباًل، وكذا تدقيق مرافق املعاجلة والتخزين والت�صريف 

ويعنى بالتحقق ومتابعة معاجلة املواد اخلطرة والوثائق املتعلقة بها وما اىل ذلك.

- التدقيق الإداري: وهو حت�صني الكفاءة والفعالية القت�صادية التي توؤدى بها الأن�صطة والوظائف التنظيمية.

10   - للمزيد راجع جمعية املدققني الداخلني-اأ�صا�صيات التدقيق الداخلي -ج7/1-8-مرجع �صابق، واأنظر ال�صاعر-�صمري – التدقيق ال�صرعي وم�صاهمته يف التقليل خماطر 

ال�صتثمار – املوؤمتر الرابع للتدقيق ال�صرعي-2013/10/23م، مو�صوع �صورى لأبحاث التدقيق ال�صرعي-�س242. و للمزيد اأنظر هيا مروان اإبراهيم-مدى فاعلية دور 

التدقيق الداخلي يف تقومي اإدارة املخاطر وفق اإطار COSO )درا�صة تطبيقية على القطاعات احلكومية يف قطاع غزة(- ر�صالة ماج�صتري اجلامعة الإ�صالمية- غزة-2016  

�س-21-19 .
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املطلب الثالث: اأهداف التدقيق ال�سرعي

:
11

بالن�صبة للتدقيق الداخلي عموما تتمثل اأهدافه بالآتي

1. م�صاعدة اأع�صاء املوؤ�ص�صة على اأداء مهامهم بفعالية.

2. تقييم فعالية ق�صم العمليات)الت�صغيلي( يف املوؤ�ص�صة لتحديد ما اإذا كان الق�صم يحقق اأهدافه التنظيمية.

3. التاأكد من التقيد بالقوانني والأنظمة.

4. تقييم الأهداف والغايات .

5. تقييم نوعية وجودة الأداء يف تنفيذ امل�صئوليات املحددة.

6. زيادة قيمة املوؤ�ص�صة والتو�صية بالتح�صينات الت�صغيلية.

7. حتديد مدى مالئمة اإجراءات املحا�صبة عن الأ�صول ومدى كفاية و�صائل احلماية والأمان لتلك الأ�صول.

8. التحقق من مدى م�صداقية و�صالمة املعلومات وفح�س الو�صائل امل�صتخدمة يف حتديد وقيا�س وتبويب وتقرير 

مثل هذه املعلومات.

9. زيادة فاعلية اإدارة املخاطر، ومتابعة تطبيق قواعد احلوكمة.

اأما ما يتعلق بالتدقيق ال�صرعي تعترب الوظائف الآتية هي الأهداف الأ�صا�صية للتدقيق ال�صرعي الداخلي والن�صاطات 

:
12

النموذجية التي تقع �صمن نطاق عمله

اإبداء  اأو  ت�صكيل  ال�صرعية يف  الرقابة  ال�صرعية( وجلنة  الهيئة  �صر  )اأمني  الداخلي  ال�صرعي  املراجع  1. م�صاعدة 

الراأي حول مدى اللتزام ال�صرعي لعمليات املوؤ�ص�صة.

2. درا�صة وتقييم مدى اللتزام ال�صرعي للفتاوى والإر�صادات والتعليمات ال�صادرة من قبل جلنة الرقابة ال�صرعية 

للموؤ�ص�صة من خالل التدقيق الفعلي للمعامالت.

3. فح�س وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام اللتزام ال�صرعي للموؤ�ص�صة وجودة الأداء يف ال�صطالع بامل�صوؤوليات 

امل�صندة.

4. مراجعة املنتجات والعمليات والتفاقيات والأنظمة لتقييم مدى تنفيذ الإر�صادات والفتاوى ال�صرعية ال�صادرة 

عن جلنة الرقابة ال�صرعية.

5. امل�صاركة يف اإعداد م�صودة التقرير مع املراجع ال�صرعي الداخلي لتو�صيح وت�صحيح امل�صائل املثارة.

11  - اأنظر املبادئ و�صرحها يف �صركة PRC    www. Powersresources.com  مادة التدقيق الداخلي اجلزء الأول -اأ�صا�صيات التدقيق الداخلي- �س 

5- ط2014 مرجع �صابق، وللمزيد اأنظر هيا مروان اإبراهيم- مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي يف تقومي اإدارة املخاطر وفق اإطار COSO املرجع ال�صابق  �س18 وما بعدها 

12  - الإطار التنظيمي والرقابي لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية ال�صادر عن البنك املركزي العماين-الباب الثاين-اللتزامات العامة واحلوكمة-�س 18-21 -بت�صرف.
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6. احل�صول على املوافقة على خطة عمل التدقيق ال�صرعي الداخلي من جلنة الرقابة ال�صرعية اأو املراجع ال�صرعي 

الداخلي نيابة عن جلنة الرقابة ال�صرعية وتنفيذ برامج التدقيق ال�صرعي من خالل التدقيق الفعلي.

7. و�صع ال�صيغة النهائية لتقرير التدقيق ال�صرعي الداخلي لعر�صه على جلنة الرقابة ال�صرعية.

وعليه فاإن املدقق ال�صرعي الداخلي يراجع، يقيم، يقدم خدمات التاأكيد عن مدى اللتزام ال�صرعي للموؤ�ص�صة.

مبادئ التدقيق الداخلي

عنيت جمعية املدققني الداخليني مببادئ اأخالقيات املهنة لإر�صاء وتعزيز ثقافة اأخالقية حمددة حتكم مهنة التدقيق 

:
13

الداخلي وهذه املبادئ تتمثل بالآتي عمومًا

Integrity 1. ال�صتقامة

  Objectivity 2. املو�صوعية

     Confidentiality 3. احلفاظ على ال�صرية

  competency 4. الكفاءة

واعتماد هذه املبادئ يجعل من التدقيق اأداة فعالة ميكن العتماد عليها يف دعم �صيا�صة ورقابة الإدارة واإمداد املن�صاأة 

باملعلومات التي متكنها من العمل على حت�صني اأدائها، واإن التم�صك بتلك املبادئ هو �صرط لبد من توفره قبل تقدمي 

نتائج تدقيق كافية، وكذلك لتمكني املدققني الذين يعمل كل منهم م�صتقال عن الآخر من الو�صول لنف�س ال�صتنتاجات 

يف الظروف املت�صابهة، ون�صيف ملا �صبق بع�س املبادئ التي يجب اأن يعتمد عليها املدققون اأثناء التدقيق وهي بحكم 

واقع اخلربة واملمار�صة جتمل بالآتي:  

اأ - الت�صرف بطريقة اأخالقية وهو اأ�صا�س املهنة والثقة والنزاهة وال�صرية والكتمان هي �صفات اأ�صا�صية يف التدقيق 

ب- العر�س العادل: اللتزام بتقدمي التقارير باأمانة ودقة: اإن ناجت وخال�صة وتقارير التدقيق يجب اأن تعك�س بحق ودقة 

اأن�صطة التدقيق ويجب اأي�صا اأن يت�صمن التقرير العقبات الرئي�صية التي ظهرت اأثناء التدقيق وكذلك حالت اختالف 

وجهات النظر بني فريق التدقيق واجلهة التي يتم تدقيقها. 

جـ-بذل الهتمام املهني والجتهاد وح�صن التقدير عند اإجراء التدقيق: يجب اأن يبذل املدققون الهتمام الذي يتنا�صب 

مع اهمية املهمة املوكولة اإليهم والثقة التي و�صعها فيهم عمالء التدقيق والأطراف املعنية الأخرى والتمتع بالكفاءة يعد 

عامال هاما يف هذا ال�صدد.

13  - اأنظر موقع �صركة PRC -امل�صدر ال�صابق 1/ �س16-11
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 وهناك مبادئ اأخرى للتدقيق التي يجب اأن يعتمد عليها املدققون اأثناء التدقيق األ وهي: ال�صتقاللية واملنهجية

 - ال�صتقاللية هي اأ�صا�س عدم النحياز ومو�صوعية نتائج التدقيق: يجب اأن يكون املدققون م�صتقلني متاما اأثناء 

عملية التدقيق وبعيدين عن �صراع امل�صالح ويجب اأن يحافظ املدققون على اخلط املو�صوعي الذين ي�صلكونه 

اأثناء عملية التدقيق للتاأكد من اأن النتائج وال�صتنتاجات قد بنيت فقط على دليل التدقيق. 

عليها يف  يعتمد  ا�صتنتاجات �صحيحة  اإىل  للو�صول  وال�صحيح  المثل  الأ�صلوب  هو  الأدلة:  على  املبنى  الأ�صلوب   -

عملية التدقيق املنطقية. يجب اأن تكون اأدلة التدقيق من ال�صهل تطبيقها وحيث اأن املدقق ملتزم بوقت وم�صادر 

حمددة فيجب اأن تعتمد على عينات من املعلومات املتاحة، اإن ال�صتخدام الأمثل للعينات يرتبط بدرجة كبرية 

بالثقة التي يكت�صبها ا�صتنتاجات التدقيق.
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Audit committee: املطلب الرابع: جلنة التدقيق

اأو  النافذة  الأنظمة  ما حتدده  املالية) ح�صب  النواحي  م�صتقلني ذوي معرفة جيدة يف  اأع�صاء  موؤلفة عادة من  وهي 

اأع�صاء من  اللجنة  املالية وت�صمل  التقارير  اأن يكون بينهم ع�صوا واحدًا على الأقل ذو خربة يف  جمل�س الإدارة على 

جمل�س الإدارة واأع�صاء خارجيني يتم تعيينهم من قبل جلنة خا�صة بالتعيني، والغر�س من اللجنة، هو م�صاعدة جمل�س 

الإدارة ) اأو ال�صلطات الإ�صرافية الأخرى( يف تنفيذ م�صوؤولياته املتعلقة بالإ�صراف على عملية اإعداد وعر�س التقارير 

املالية، ونظام الرقابة الداخلي على اإعداد التقارير املالية وعملية التدقيق، وعمليات املوؤ�ص�صة ملراقبة اللتزام بالقوانني 

14

والأنظمة وقواعد ال�صلوك.

 :
15

اأهداف تكوين جلان املراجعة/ التدقيق ميكن اإجمالها بالآتي

م�صاعدة جمل�س الإدارة على اأداء م�صئولياته املالية. اأ - 

التاأكد من �صالمة نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه. ب - 

ج-دعم ا�صتقالل املراجع الداخلي.

د-�صبط جودة التقارير املالية.

هـ -دعم ا�صتقالل املراجع اخلارجي. 

اأما جلنة الرقابة ال�شرعية فعلى ما ذكر �صابقًا من تعريف ومهام هي جهاز م�صتقل من الفقهاء املتخ�ص�صني يف فقه 

املعامالت ويجوز اأن يكون اأحد الأع�صاء من غري الفقهاء على اأن يكون من املتخ�ص�صني يف جمالت املوؤ�ص�صات املالية 

من  للتاأكد  ومراقبتها  املوؤ�ص�صة  ن�صاطات  توجيه  ال�صرعية  الرقابة  لهيئة  ويعهد  املعامالت  بفقه  اإملام  وله  الإ�صالمية، 

.
16

التزامها باأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية وتكون فتاويها وقراراتها ملزمة لإدارة املوؤ�ص�صة

14  - اأنظر موقع �صركة PRC www.powersresources.com-  الن�صخة العربية املرتجمة من اأ�صا�صيات التدقيق الداخلي، ج1/ 36-39- ط 2014

الداخليني العرب  املراجعني  منتدى  املراجعة-موقع  جلان  واأهداف  “ مفهوم  حول  15  - للمزيد اأنظر هالة عو�س عبدالرحمن – مقال 

  http://www.arabinternalauditors.com/vb/showthread.php?p=3762- 2015-      

16 - معيار ال�صبط للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية رقم )1(، تعيني هيئة الرقابة ال�صرعية وتكويناتها وتقريرها.



6-8 أكتوبر 2019 - مسقط – ُعمان

الدكتور / من�شور علي الق�شاةاعتماد منهجية كوزو )COSO(يف التدقيق ال�رشعي الداخلي

65

موؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
Shura 8th Sharia Audit Conference

وميكن اقرتاح وتطوير عمل جلنة التدقيق من خالل ثالثة اأبعاد هامة هي:

1. ا�صراك جلنة الرقابة ال�صرعية باجتماعات جلنة التدقيق/ املراجعة باأن يح�صر اأحد اأع�صائها ح�صب اختيار 

نظام  كفاءة  حول  الداخلي  التدقيق  ومالحظات  ال�صرعية  امل�صائل  ويناق�س  كم�صتمع  ال�صرعية  الرقابة  جلنة 

التدقيق ال�صرعي الداخلي وعمل املراجع الداخلي.

2. على املدقق ال�صرعي الداخلي ار�صال ن�صخة من التقرير ال�صرعي للجنة املراجعة وللرئي�س التنفيذي بعد تدوين 

جلنة  خالل  من  الإدارة  جمل�س  تققيم  والهدف  بالتقرير،  الواردة  امللحوظات  جتاه  وتو�صياتها  الهيئة  قرار 

املراجعة لفعالية وكفاءة نظام الرقابة ال�صرعية الداخلية، والطالع على امللحوظات ال�صرعية والتزام الدارة 

بت�صحيحها، واملوافقة على اأدلة العمل وال�صيا�صات والإجراءات اخلا�صة بالإدارة ال�صرعية.

قرارات  ل�صرح  الئتمان  اجتماعات جلنة  الت�صويت  ول ميلك حق  كم�صتمع  الداخلي  ال�صرعي  املراجع  3. ح�صور 

الهيئة وال�صتماع والإجابة على الت�صاوؤلت املتعلقة باملوافقات الئتمانية اخلا�صة باملعامالت واإفادة جلنة الرقابة 

ال�صرعية باأي جتاوزات اأو انحرافات اأو �صعوبات بتطبيق بع�س ال�صوابط ال�صرعية.
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املبحث الثاين: اإدارة املخاطر ال�سرعية

املطلب االأول: مفهوم املخاطر ال�سرعية

 ،B،1993( قد ل اأدخل يف تعريفات اخلطر واملخاطرة لغة وا�صطالحًا ح�صب اأدبيات البحث العلمي، وب�صكل عام عرف

عليها خ�صائر حمتملة  يرتتب  قد  والتي  بها،  التنبوؤ  التي ل ميكن  الأحداث  اإدارة  اأنها«  على  اإدارة اخلطر   )ERIK
اأ�صا�صية،  مراحل  ثالث  تت�صمن  اخلطر  اإدارة  عملية  اأن  واأو�صح  منا�صب«.  ب�صكل  معها  التعامل  يتم  مل  اإذا  احلدوث 

اأحد ثالث  تتبع  اأن  اإدارة اخلطر ميكن  اأن مرحلة  اأو�صح  كما  واإدارة اخلطر،  وقيا�س اخلطر،  تعريف اخلطر،  هي: 

. 
17

ا�صرتاتيجيات، هي: الحتفاظ باخلطر، اأو تخفي�س اخلطر، اأو حتويل اخلطر

اإدارة املخاطر تت�صمن القيام بالأن�صطة اخلا�صة بتحديد  اأن   )Young،1995&Williams  ،Smith( ويرى

املخاطر التي تتعر�س لها ال�صركة، وقيا�صها، والتعامل مع م�صبباتها، والآثار املرتتبة عليها. واأن الغر�س الرئي�صي لإدارة 

.
18

املخاطر يتمثل يف متكني ال�صركة من التطور وحتقيق اأهدافها ب�صكل اأكرث فعالية وكفاءة 

املخاطر  مفهوم  اأن  القول  فيمكن  وامل�صرفية،  املالية  الأدبيات  ح�صب  ال�صرعية  املخاطر  تعريف  هنا  يعنينا  والذي 

ال�صرعية ب�صكل عام يندرج حتت خماطر عدم اللتزام ب�صوابط وقرارات الهيئة ال�صرعية، وميكن القول اأن مق�صود 

املخاطر ال�صرعية هي تلك الأ�صرار التي قد حتدث نتيجة عدم التزام املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية بال�صوابط واملعايري 

معها،  املتعاملني  ثقة  وفقدان  الإ�صالمية،  املالية  املوؤ�ص�صة  �صمعة  على  ال�صلبي  التاأثري  اإىل  توؤدي  قد  والتي  ال�صرعية، 

وانخفا�س ح�صتها ال�صوقية، وحتقيق خ�صائر مالية .

املطلب الثاين: اأنواع املخاطر ال�سرعية .

ميكن تق�صيم اأنواع املخاطر ال�صرعية ب�صكل عام اإىل ما ياأتي اعتمادًا على ال�صوابط ال�صرعية العامة يف العقود:

التمويلي  الن�صاط  اأو  بالغر�س  تتعلق  الن�صاط( وهي خماطر  اأو ال�صتثمار )طبيعة  التمويل  الغر�س من  اأوًل: خمالفة 

اأو ال�صتثماري اأو اخلدمي الذي قام به امل�صرف الإ�صالمي ومثال ذلك متويل م�صاركة لفندق يحتوي �صينما اأو بار اأو 

مرق�س اأو اإ�صدار خطاب �صمان والغر�س احل�صول على قر�س ربوي اأو اإن�صاء بنك تقليدي.

ثانيًا: خمالفة ال�صروط والأحكام يف حال كانت العقود وخطابات ال�صمان والعتمادات حتتكم لقانون ما اأو ن�س بها 

على غرامات التاأخري ول يقيد مبا ل يخالف اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية اأو بند التنازل عن الفائدة اأو عدم تقييد ن�صرة 

اأو ا�صتبعاد البنود التي تفر�س  الأعراف امل�صرفية يف خطابات ال�صمان والعتمادات مبا ل يخالف اأحكام ال�صريعة 

الفائدة، مما يرتتب عليه احتمال تعر�س البند لدفع غرامات تاأخري وفوائد، ومثال ذلك:

17-  اأنظر ال�صاعر- �صمري – التدقيق ال�صرعي وم�صاهمته يف التقليل خماطر ال�صتثمار – املوؤمتر الرابع للتدقيق ال�صرعي- 2013/10/23م، مو�صوع �صورى لأبحاث التدقيق 

ال�صرعي- �س248.

18-  امل�صدر نف�صه نف�س ال�صفحة.



6-8 أكتوبر 2019 - مسقط – ُعمان

الدكتور / من�شور علي الق�شاةاعتماد منهجية كوزو )COSO(يف التدقيق ال�رشعي الداخلي

67

موؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
Shura 8th Sharia Audit Conference

1.  دفع فوائد على ك�صف ح�صاب امل�صرف ل�صالح املرا�صل.

2.  ت�صلم غرامات تاأخري على املدينني بعمليات تق�صيط اأو فيزا اأو ا�صت�صناع اإلخ.

3.  تاأخري دفع راأ�س مال ال�صلم عن تاريخ العقد.

ثالثًا: خماطر عدم التملك وبيع البنك ما ل ميلك وما ل يدخل يف �صمانه. مثال ذلك:

1.  بيع قبل ال�صراء / احليازة يف عقود البيع حمليًا ودوليًا.

2.  �صراء العميل لل�صلعة قبل دخول امل�صرف.

رابعًا: خمالفة طبيعة العقد مثل تاأجري ما ل تبقى عينه مع ا�صتمرار النتفاع به مثل �صراء املواد ال�صتهالكية واإعادة 

تاأجريها على العمالء بدًل من بيعها مرابحة، اأو ال�صلم يف �صلعة حا�صرة، نقل تبعات العقد للعمالء مثل نفقات التاأمني 

وال�صيانة الأ�صا�صية لالأ�صل املوؤجر للم�صتاأجر بدًل من حتميلها للموؤجر وذلك من خالل الأجرة الإ�صافية.

خام�صًا: �صمان الربح اأو الربح الفائت اإما بال�صرط اأو بالعرف وخا�صة بامل�صاربة اأو الوكالة بال�صتثمار بحيث ي�صمن 

امل�صارب اأو الوكيل الربح لرب املال واملوكل.

�صاد�صًا: خمالفة الت�صل�صل ال�صرعي للتنفيذ:

1.  توقيع عقد ال�صراء بني العميل واملورد ودفع دفعة مقدمة قبل طلبه فتح العتماد 

2.  البيع قبل التملك 

3.  البيع نيابة عن العميل يف التورق قبل احل�صول على توكيله 

4.  ذكر ا�صم العميل يف م�صتندات اعتماد املرابحة.

5.  تاأخري دفع راأ�س مال ال�صلم عن تاريخ العقد.

�صابعًا: العينة وذلك بقيام البنك بتمليك العميل الأ�صل املوؤجر بعد التاأجري مبا�صرة دون مرور فرتة تتغري فيها الأ�صعار 

حوالة الأ�صواق )�صنة على الأقل( اأو �صراء ح�ص�س من العميل بامل�صاركة بعد بيعه لها وتكرار ذلك مع التفاق والتواطوؤ 

عليه منذ البداية اأو �صراء ب�صائع من �صركات �صقيقة وامللك واحد اأو �صراء ب�صاعة من وكيل الآمر بال�صراء.

اأو تقدمي هدايا لأ�صحاب  اأو ايداع  ثامنًا: الربا وذلك يف ا�صرتاط غرامات التاأخري ودفع فوائد على ك�صف احل�صاب 

احل�صابات اجلارية اأو اإعفائهم من ر�صوم اخلدمات التي ل تتعلق بالإيفاء وال�صتيفاء من احل�صاب مما يرتب كلفة على 

امل�صرف مثل العفاء من ر�صوم خطابات ال�صمان والعتمادات واأجور اخلزائن احلديدية.
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تا�صعا: اجلهالة والغرر: مثل ذكر �صعرين للعميل بالعقد اأو عدم ذكر ن�صب التوزيع لالأرباح بني املودعني وامل�صاهمني اأو 

بني البنك والعميل يف امل�صاركة اأو امل�صاربة، اأو حتميل العميل م�صوؤولية التعوي�س عن تلف ال�صلع يف حال كان �صامنا 

للمورد ومت تعيينه وكياًل عن البنك يف ت�صلم ال�صلع، عدم ذكر اأثر اإ�صافة الر�صوم الإدارية على ربح املعاملة، اأو تعديل 

ر�صوم اخلدمات دون ا�صعار العمالء اأو حتميل العميل وحده نفقات وم�صروفات تتعلق بامل�صاركة دون زيادة ح�صته مبا 

يعادلها وقد ت�صمل نق�س البيانات واملعلومات اأي�صًا بالعقود والنماذج.

عا�صرًا: الربط بني العقود املوازية مثل الربط بني عقد ال�صت�صناع مع املقاول والجارة مع العميل بحيث يتم حت�صيل 

الأجرة بناء على ال�صرف الفعلي للمقاول، اأو الربط بني عقد ال�صت�صناع وال�صت�صناع املوازي وال�صلم وال�صلم املوازي.

حادي ع�صر: اجلمع بني العقود على نحو يوؤدي للبطالن مثل منح التورق للعميل ل�صداد ك�صف احل�صاب يف العتماد 

امل�صتندي لعدم وجود ر�صيد للعميل وهنا يكون وقع يف النهي عن اجلمع بني �صلف وبيع اجلمع بني امل�صاربة والقر�س يف 

امل�صاربة وذلك باإعطاء العميل راأ�س املال ليعمل به بحيث يكون مكون من �صقني قر�س لأغلب راأ�س املال ومبلغ ب�صيط 

م�صاربه على اأن يدخل بامل�صاربة باملالني مال القر�س وامل�صاربة وذلك كي ي�صتفيد البنك من �صمان القر�س كونه 

م�صمونا على العميل يجب �صدادها على اأن يجعل للعميل حظوة بالربح.

اجلدولة  اعادة  خالل  من  وذلك  مبا�صر  ب�صكل  بالعائد  متعلقة  وهي  الدين  قلب  اأو  اجلدولة   خماطر   ع�صر:  ثاين 

للمعامالت مبد اأجل ال�صداد مع زيادة بالربح  اأو منح متويل جديد للعميل ل�صداد التمويل ال�صابق وخا�صة يف عمليات 

التورق وذلك بال�صرط ودون متكني العميل  مع زيادة يف ربح املعاملة اجلديدة لكونه متاأخرًا، ومثال اجلدولة املمنوعة  

املرابحة  وهي زيادة فرتة ال�صداد مع تغري يف الربح واملعلوم اأن املرابحة )جمرد بيع ال�صلع للعميل ت�صبح دينا ل يقبل 

الزيادة مع زيادة املدة( اأو الجارة مع زيادة يف املبلغ الإجمايل )يف حال كانت هناك متاأخرات اإجارة بحيث يتم اإدخال 

املتاأخرات يف اجلدولة فيكون اأخذ زيادة على الدين نتيجة التاأخر(.

املطلب الثالث: اإدارة املخاطر ال�سرعية.

اللتزام ب�صوابط ال�صرعية الإ�صالمية العن�صر املميز لأعمال املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية عن املوؤ�ص�صات التجارية وهو 

اجلانب الرئي�صي الذي ي�صعى اإليه العديد من املتعاملني مع املوؤ�ص�صات املالية لذا ينبغي اأن يكون لها الآليات التي متكنها 

كافة  وتقييم  اإىل حتليل  الإ�صالمية  امل�صارف  وت�صعى  الإ�صالمية  لل�صريعة  املالية  املالية وغري  اإخ�صاع معامالتها  من 

العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية وذلك بغر�س رئي�صي يتمثل يف بيان نقاط القوة وال�صعف والفر�س والتحديات 

املحيطة بها والعمل على احلد من املخاطر املحيطة ب�صناعة املالية الإ�صالمية) املخاطر ال�صرعية( من خالل و�صع 

: 
19

اإطار �صامل ي�صاهم يف احلد من هذه املخاطر اآخذا يف العتبار عوامل البيئة �صواء) داخلية – خارجية ( وت�صمل

19- اأنظر اأحمد �صوقي �صليمان-املخاطر ال�صرعية املحيطة باملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية و�صبل احلد منها – مايو 2015-�س 8 وما بعدها بت�صرف

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/07
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نظم الرقابة ال�صرعية ) Sharia System(: �صاهمت الهيئات واملوؤ�ص�صات املهتمة ب�صناعة املالية الإ�صالمية يف 

اإدراج املعايري والإر�صادات اخلا�صة بعملية الرقابة ال�صرعية �صواء )ال�صابقة - املرافقة- الالحقة( وتناول العديد 

من الفقهاء و�صع منهج متكامل للرقابة والتدقيق ال�صرعي يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية فعرفتها هيئة املحا�صبة 

واملراجعة باأنها جهاز م�صتقل من الفقهاء املتخ�ص�صني يف فقه املعامالت ويجوز اأن يكون اأحد الأع�صاء من غري 

ويعهد  املعامالت  بفقه  اإملام  وله  الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صات  جمال  يف  املتخ�ص�صني  من  يكون  اأن  على  الفقهاء 

لهيئة الرقابة توجيه ن�صاطات املوؤ�ص�صة ومراقبتها والإ�صراف عليها للتاأكد من التزامها باأحكام ومبادئ ال�صريعة 

الإ�صالمية وتكون فتواها وقراراتها ملزمة التنفيذ.

العن�صر الب�صري )Resources Human(: التزام العاملني واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية ب�صوابط واأحكام 

ال�صريعة الإ�صالمية واإملامهم بطبيعة اأعمال وخدمات هذه املوؤ�ص�صات من اأهم العوامل امل�صببة يف حدوث املخاطر 

ال�صرعية وذلك لأنهم الأدوات التنفيذية لالأعمال وميكن احلد من املخاطر ال�صرعية الناجتة عن العن�صر الب�صري 

من خالل الهتمام بالتدريب العلمي والعملي للعاملني باملوؤ�ص�صات الإ�صالمية خا�صة مبجال الرقابة ال�صرعية �صواء 

التاأهيل العلمي )الأ�صا�صي الفقهي -التخ�ص�صي املايل – ال�صرعي(.

جمالتها  ب�صتى  الرقابة  باأعمال  للقيام  الأ�صا�س  حجر  متثل  ال�صتقاللية   )Independence( ال�صتقاللية: 

ويجب اأن يكون اأع�صاء هيئة الرقابة ال�صرعية والتدقيق ال�صرعي )خارجي-داخلي( على قناعة ل يقبل حاملها اأن 

تكون قراراته خا�صعة لأي تاأثري من امل�صالح املتعار�صة و�صغوطها كما على منوال القواعد الأخالقية للمحا�صبني 

واملراجعني للموؤ�ص�صات املالية على �صبيل املثال وكذلك القواعد الأخالقية للعاملني بها وال�صادر عن هيئة املحا�صبة 

واملراجعة فينبغي اأن يتمتع املراقبون ال�صرعيون بال�صتقاللية التامة ب�صقيها احلقيقي والظاهر.

اأكرث  ب�صورة  املرجوة  الأهداف  حتقيق  اإىل  و�صوًل  التح�صني  التطوير  ي�صمل   :)Development( التطوير 

كفاءة ملتابعة كافة التطورات املحيطة بال�صناعة املالية الإ�صالمية وذلك للحد من املخاطر التي قد حتدث نتيجة 

املتطلبات  الإ�صالمية درا�صة  املوؤ�ص�صات  القائمني على تطوير �صناعة  التطورات كما يجب على  تلك  عدم مواكبة 

كافة  يف  الإ�صالمية  ال�صريعة  ل�صوابط  واملوائمة  املنا�صبة  احللول  وتقدمي  بها  املوؤثرة  واملمار�صات  والحتياجات 

ب�صفة  امل�صرفية  واخلدمات  التمويل  �صيغ  يف  كانت  �صواء  الإ�صالمية  املالية  باملوؤ�ص�صات  العالقة  ذات  اجلوانب 

م�صتمرة وميكن اأن ي�صاعد فن الهند�صة املالية الإ�صالمية يف هذا املجال وذلك لأنها عبارة عن جمموعة الأن�صطة 

التي تت�صمن عمليات الت�صميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات املالية املبتكرة بالإ�صافة اإىل �صياغة 

حلول اإبداعية مل�صاكل التمويل وكل ذلك يف اإطار مبادئ ال�صريعة.
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املطلب الرابع: االإجراءات املتبعة للحد من املخاطر ال�سرعية:

يجب على املوؤ�ص�صة املالية ممثلة باإدارة اللتزام ال�صرعي اأو ق�صم خماطر عدم اللتزام ال�صرعي اأن حتدد املخاطر 

ال�صرعية املحتملة �صواء على م�صتوى كل منتج �صواء يف برنامج تطوير املنتج/ اإجراءات املنتج و�صبل الوقاية منها اأو 

ب�صكل عام يف دليل اإجراءات التدقيق ال�صرعي وقوائم الفح�س واأن تن�س على اإجراءات تنفيذ املنتج من ناحية �صرعية 

و�صرورة �صبط النظام الذي تطبق من خالله املنتجات من خالل مراعاة ال�صوابط الرقابية وال�صرعية يف �صفحات 

و�صا�صات النظام وح�صب الت�صل�صل ال�صرعي للمنتج وعليها اأن حتدد درجة اأهمية كل خطر حمتمل كالآتي:

اأنواع ال�صوابط  اأن حتدد ال�صوابط الرقابية لكل خطر وكذلك  باإدارة املخاطر ال�صرعية  على املوؤ�ص�صة املالية ممثلة 

تو�سيح لنوع املخالفة ال�سرعيةتف�سريدرجة اأهمية اخلطر

احتمالية حدوثه قليلة

منخف�صة ودرجة 

تاأثريه منخف�صة

1. عدم اكتمال البيانات واملعلومات يف امل�صتندات امل�صتخدمة، اأو ت�صاربها 

وعدم و�صوحها

2. عدم تدوين بيانات و�صف الب�صاعة/الثمن/ ا�صم الطرف الثاين يف 

العقود والنماذج امل�صتخدمة.

3. عدم تدوين تاريخ العقد اأو النموذج / توقيع الأطراف.

4. عدم الو�صوح الكايف يف امل�صتندات.

5. ا�صتخدام م�صطلحات غري �صحيحة

ا�صتخدام م�صطلح املقرت�س والقر�س والفائدة وغرامة التاأخري.....الخ

احتمالية حدوثه متو�صطة

عالية ودرجة التاأثري 

منخف�صة اأو العك�س 

الحتمالية منخف�صة 

ودرجة التاأثري عالية

للمجاز

مثال:

ا�صتخدام طبعة مطابقة لقرار ملغى.  .1

تعديل بع�س مواد العقد اأو اإ�صافة مواد جديدة.  .2

ا�صتخدام عقد جماز يف غري الغر�س املخ�ص�س له.  .3

ب. منوذج / عقد / اتفاقية غري جمازة

مثال:

ا�صتخدام عقد غري جماز من الهيئة.  .1

ا�صتخدام عقد ن�صت الهيئة على عدم �صرعيته/بطالنه.  .2

احتمالية حدوثه عالية عالية

ودرجة تاأثريه عالية

اإجراء خمالف لقرار الهيئة ال�صرعية مثل:

بيع قبل ال�صراء / احليازة يف عقود البيع حمليًا ودوليًا.  .1

�صراء العميل لل�صلعة قبل دخول امل�صرف.  .2

ذكر ا�صم العميل يف م�صتندات اعتماد املرابحة.  .3

دفع فوائد على ك�صف ح�صاب امل�صرف ل�صالح املرا�صل.  .4

ت�صلم غرامات تاأخري على املدينني بعمليات تق�صيط اأو فيزا اأو ا�صت�صناع   .5

اإلخ.

تاأخري دفع راأ�س مال ال�صلم عن تاريخ العقد.  .6
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الرقابية واأثرها يف احلد من الآثار ال�صلبية حلدوث اخلطر، ومن الأمثلة على حتديد ال�صوابط الرقابية: 

- خطر بيع ال�صلعة قبل التملك، وال�صوابط الرقابية للخطر تكون:

�صرائها  تاأكيد  على  احل�صول  قبل  مثاًل  املرابحة  عقد  طباعة  من  املوظف  متكني  بعدم  وذلك  املطبق  النظام  �صبط 

ومتلكها، الرقابة الثنائية. الإ�صراف الإداري. �صيا�صات واإجراءات العمل. لئحة اجلزاءات. تدريب املوظفني.

- خطر زيادة الربح يف عمليات اجلدولة اأو قلب الدين وال�صوابط الرقابية لذلك:

�صبط النظام بحيث ل يقبل زيادة الربح يف املرابحة اأو على املتاأخرات يف الإجارة، اأو اإظهار النظام اأن العميل عليه 

متاأخرات عند اإجراء مرابحة جديدة، مع متكني العميل من ح�صيلة التورق وعدم حجزها باحل�صاب بجعل اأقل مدة 

هي يومي عمل، تدريب املوظفني، الرقابة الثنائية. الإ�صراف الإداري. �صيا�صات واإجراءات العمل. لئحة اجلزاءات. 

تدريب املوظفني. متكني النظام من طلب ك�صوفات اآلية للمعامالت التي متت جدولتها.

 :. 
20

اأنواع ال�سوابط

- �صوابط وقائية Preventative: وهي ال�صوابط التي يتم من خاللها اكت�صاف الأخطاء والنحرافات قبل حدوثها، 

ومثالها: ا�صتخدام قائمة معدة م�صبقًا باأ�صماء البائعني املعتمدين مثاًل، تدوير عمليات ال�صراء )وت�صلم الب�صاعة( 

بني املوظفني، الف�صل بني الوظائف املتعار�صة، الرقابة الثنائية، �صيا�صة تدريب للموظفني تتنا�صب واحتياجاتهم، 

وجود اأنظمة ولوائح وتعليمات تف�صيلية، الإ�صراف املبا�صر من قبل امل�صوؤولني تعيني مندوبني لت�صلم الب�صائع وغريها. 

- �صوابط ت�صحيحية Corrective: ال�صوابط التي تعمل على التاأكد من اأن الإجراءات الت�صحيحية لالنحرافات 

نظام  وجود  اكت�صافها،  مت  التي  والنحرافات  الأخطاء  ملعاجلة  واإجراءات  اأنظمة  وجود  ومثالها:  اتخاذها،  مت  قد 

للتاأكد من  الت�صحيح  اإجراءات  الإدارة مبراجعة  الت�صحيحية الالزمة، قيام  للتاأكد من اتخاذ الإجراءات  متابعة 

اأي�صا تقرير املدقق ال�صرعي، وتقرير ق�صم املخاطر ال�صرعية على جزء خا�صة  �صالمتها وكفايتها )بحيث يحتوي 

باملتابعة والإجراءات الت�صحيحية(.

وقوعها.  عند  والنحرافات  الأخطاء  اكت�صاف  خاللها  من  يتم  التي  ال�صوابط   :Detective الك�صفية  ال�صوابط   -

وجود  احل�صابات،  بني  املطابقات  اإجراء  مراقبة،  كامريات  وجود  التنظيمي،  الهيكل  �صمن  رقابية  وحدات  وجود 

والرقابي لالأعمال  التنظيمي  الإطار  ال�صرعية، حيث ن�س  املعاينات من قبل موظفي  تقارير وك�صوفات حا�صوبية، 

 )SIM( امل�صرفية الإ�صالمية على اأنه »يجب اأن ت�صمن وحدة اللتزام ال�صرعي احل�صول على نظم معلومات اإدارية

وتاأكيدات دورية من اإدارات الأعمال والفروع املتعلقة باللتزام ال�صرعي للمعامالت الرئي�صية والإجراءات املتخذة 

ملعاجلة اأي مالحظات اأثارتها وحدة اللتزام ال�صرعي على العمليات اأو املنتجات اأو الإجراءات. ميكن اأن تكون نظم 

املعلومات الإدارية على �صكل قائمة فح�س للم�صائل ال�صرعية لأنواع خمتلفة من العقود واملعامالت، التي و�صعتها 

20- اأنظر موقع �صركة PRC www.powersresources.com- الن�صخة العربية املرتجمة من اأ�صا�صيات التدقيق الداخلي، مبزيد من الت�صرف ج1/ -6-5/2، 

واأنظر عبداهلل عطية – التدقيق ال�صرعي املبني على املخاطر- املوؤمتر اخلام�س للتدقيق ال�صرعي -20-21/ 2015/4- املامة – البحرين – تنظيم �صورى لال�صت�صارات 

ال�صرعية �س22-21.
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دوري  اأ�صا�س  على  املعنية  الدائرة  قبل  الأ�صول من  وتقدميها ح�صب  تعبئتها  والتي يجب  ال�صرعي،  اللتزام  وحدة 

ل�صمان ا�صتمرار اللتزام ال�صرعي، والغر�س من هذه القائمة هو تقليل اإمكانية عدم اللتزام ال�صرعي وت�صحيح 

مثل اأي من هذه امل�صائل )حيثما اأمكن( خالل العام قبل اأن يحددها تقريرها ال�صرعي يف التدقيق ال�صرعي ال�صنوي«

اأو جتاوزات  باأية انحرافات  Deterrent: ال�صوابط التي ت�صكل ردعا لالأفراد منعا لقيامهم  - ال�صوابط الرادعة 

�صرعية، ومن اأمثلتها لئحة اجلزاءات، وحتميل املوظف املت�صبب تبعات الأخطاء ال�صرعية اإذا تكرر اخلطاأ لأكرث من 

مرة وح�صب �صيا�صة معتمدة لدى املوارد الب�صرية.

نظام  اأداء  ل�صمان جودة  ت�صمم   :Monitoring  Controls واملتابعة  باملراقبة  الرقابية اخلا�صة  ال�صوابط   -

الرقابة مع مرور الزمن.

اأثر ال�سوابط: 

ويتم حتديد اأثر ال�صوابط الرقابية يف ال�صيطرة على الآثار ال�صلبية للمخاطر بحيث ترتاوح الأوزان بني 1-5، حيث يتم اإعطاء 

ال�صابط الرقابي ال�صعيف )1( ويتم التدرج يف القوة و�صول اإىل وزن )5( الذي ُيعطى لل�صابط الرقابي الأكرث قوة اأو العك�س .

املطلب اخلام�ص: اأ�س�ص اإدارة املخاطر ال�سرعية.

ال�صبط  معايري  يف  ن�س  حيث  عمان  �صلطنة  يف  الإ�صالمية  البنوك  بع�س  يف  جديدة  وهي  العملية  املمار�صة  ح�صب   

والرقابة ال�صادرة عن البنك املركزي ح�صب ما ذكر �صابقا اأنه ينبغي على املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية اأن توكل لق�صم 

خماطر عدم اللتزام ال�صرعي مهمة اإدارة املخاطر ال�صرعية وهي حقيقة مهمة متداخلة يف ثالث مراحل لل�صيطرة 

  تتمثل يف:
21

على املخاطر ال�صرعية

اأوًل: مرحلة حتديد املخاطر ويف هذه املرحلة على مدير الق�صم بالتعاون مع مدير اللتزام ال�صرعي حتديد املخاطر 

ال�صرعية اإما على م�صتوى كل منتج اأو على م�صتوى كل معاملة تعر�س على ق�صم اللتزام ال�صرعي بحيث يكون هناك 

املخاطر  فيها  يحدد  ال�صرعي  املخاطر  لق�صم  املعرو�صة  املعاملة  اأو  للمنتج  ال�صرعية  املراجعة  تقرير  يف  خا�س  ق�صم 

ال�صرعية املحتملة.

ثانيًا: مرحلة تقييم املخاطر، وهنا يرتتب على ق�صم خماطر عدم اللتزام ال�صرعي حتديد ما اإذا كانت املخاطر املعينة 

هي خماطر عالية اأو متو�صطة اأم منخف�صة، وذلك على اأ�صا�س مدى الأثر املرتتب على وقوع تلك املخاطر اإذ يرتتب على 

املخاطر العالية خماطر ج�صيمة من خماطر مالية مرتتبة على ا�صتبعاد اأرباح املعامالت املخالفة �صرعا، اأم خماطر 

اأما  الغائها واحلد منها،  اإجراءات جدية من الإدارة يف  ال�صرعية باملوؤ�ص�صة دون وجود  ال�صمعة لتكرار املخالفات  يف 

املخاطر املتو�صطة واملنخف�صة فهي دون ذلك.

ومهمة م�صوؤول الق�صم هنا بالتعاون مع مدير اللتزام ال�صرعي وق�صم التدقيق ال�صرعي هي تو�صيح املخاطر النا�صئة عن 

21- راجع اأي�صًا مو�صى اآدم عي�صى-التدقيق ال�صرعي وم�صاهمته يف التقليل من خماطر ال�صتثمار-�س 230– بت�صرف -مرجع �صابق.
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كل اإجراء )�صابط( من الإجراءات التي اعتمدتها الهيئة ال�صرعية على النحو الآتي:

- على �صبيل املثال بيع ال�صلعة على العميل قبل متلكها وحتمل تبعة �صمانها من قبل امل�صرف من �صاأنه اأن يعود على 

املعاملة بالبطالن ومن ثم جتنيب اأرباح املعاملة فهذا من املخاطر العالية.

- احل�صول على عائد على اليداعات يف ح�صابات البنك لدى البنوك املرا�صلة ح�صابات النو�صرتو )ح�صابات جارية( 

يرتتب عليه التخل�س من هذه العوائد.

- ا�صدار خطابات �صمان مقابلة حل�صول عميل البنك على متويل من بنك تقليدي يرتتب عليه التخل�س من ر�صوم 

خطابات ال�صمان.

فعلى م�صوؤول ق�صم املخاطر ال�صرعية اأن يو�صح لإدارة البنك و�صائر وحدات العمل املخاطر النا�صئة عن توقيع عقود 

غري معتمدة من قبل الهيئة ال�صرعية وقد حتتوي �صروط واأحكام خمالفة �صرعا كغرامات التاأخري ودفع فوائد اأو اأن 

تنفيذ عملية خاطئة مثل معاملة مرابحة مع عميل �صبق اأن وقع عقد �صراء مع املورد ودفع دفعة مقدمة قبل تقدمي طلب 

للم�صرف مما يوؤدي ذلك ال�صاءة لل�صمعة ال�صرعية للبنك وا�صتبعاد الأرباح للعمليات املنفذة حل�صاب الأعمال اخلريية 

مما يرتب خ�صارة على البنك.

اأما املخاطر املتو�صطة فهي املخاطر التي ل يرتتب عليها ابطال العقد وقد ل يرتتب عليها خ�صائر مادية ج�صيمة ول 

تاأثري كبري على �صمعة البنك، مثل تعديل بع�س البنود يف العقد دون الرجوع لإدارة اللتزام ال�صرعي اأو حذف/ اإ�صافة 

بع�س ال�صروط بالعقود اأو توقيع عقود ومناذج غري جمازة من الهيئة دون اأن يكون لها اأثر على �صرعية العقد، فهذه 

خماطر ولها تاأثري لكن ل يرقى للمخاطر النا�صئة عن الدخول مبعاملة حمرمة.

اأما املخاطر املنخف�صة فهي املخاطر التي ل يرتتب عليه ابطال العقد اأو اأي خ�صائر مادية اأو تاأثري على �صمعة البنك 

وهي مقبولة.

مثل:

اأ. عدم اكتمال البيانات واملعلومات يف امل�صتندات امل�صتخدمة، اأو ت�صاربها وعدم و�صوحها

1. عدم تدوين بيانات و�صف الب�صاعة/الثمن/ ا�صم الطرف الثاين يف العقود والنماذج امل�صتخدمة.

2. عدم تدوين تاريخ العقد اأو النموذج / توقيع الأطراف.

3. عدم الو�صوح الكايف يف امل�صتندات.

ب. ا�صتخدام م�صطلحات غري �صحيحة

ا�صتخدام م�صطلح املقرت�س والقر�س والفائدة وغرامة التاأخري.... الخ

يتقاطع  لكنه  دور مهم  املخاطر(  وقيا�س  املخاطر  ال�صابقتني ) حتديد  املرحلتني  ال�صرعية يف  املخاطر  ودور م�صوؤول 

ويتكامل مع الأدوار الأخرى التي تقوم بها وحدات العمل الأخرى مثل اإدارة املخاطر والدارة القانونية واللتزام، واملالية، 

واملراجعة الداخلية حيث دور كل اإدارة تبيان املخاطر كل ح�صب جماله، وينح�صر دور م�صوؤول املخاطر ال�صرعية بيان 
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املخاطر ال�صرعية التي ميكن اأن ترتتب على تنفيذ عقد �صرعي معني اأو تلك التي تن�صاأ يف حال عدم اللتزام بال�صوابط 

ال�صرعية والرقابية ال�صادرة عن الهيئة ال�صرعية الداخلية اأو الهيئة ال�صرعية العليا التابعة للبنك املركزي.

وعلى م�صوؤول الق�صم هنا رفع ن�صخة من تقرير املخاطر ال�صرعية لق�صم التدقيق ال�صرعي الداخلي ومدير ق�صم اللتزام 

ال�صرعي واملراجع ال�صرعي الداخلي ومدير اإدارة املخاطر واعتقد اأن دوره هنا ينتهي.

ثالثا: مرحلة الك�صف عن الأخطاء ورفعها للجهات املخت�صة ومتابعة ت�صحيحها وا�صتخدام الأدوات املنا�صبة لتخفي�س 

. 
22

م�صتوى اخلطر وتخفي�س ومنع حدوث اخل�صائر املحتملة ما اأمكن 

وهذا من مهمة التدقيق ال�صرعي الداخلي الذي يقوم باملراجعة الالحقة بعد تنفيذ العمليات م�صت�صحبًا تقرير املخاطر 

كانت اجلولت  اإذا  املا�صي مثال  الربع  ال�صرعية خالل  املجموعة  التي عر�صت على  املعامالت  للمنتجات/  ال�صرعية 

ربعية ويربز دوره هنا يف الك�صف عن الأخطاء واإبراز النحرافات يف التنفيذ التي اأحدثتها وحدات العمل املختلفة، ويتم 

ذلك من خالل تنفيذ التدقيق على املنتجات والعمليات التي متت وذلك يف �صوء قرارات الهيئة ال�صرعية واخلطوات 

الإجرائية وال�صوابط املعتمدة منها، وبعد بيان التدقيق ال�صرعي لالنحرافات يف التنفيذ يقوم بتحديد درجة املخاطر 

النا�صئة عن تلك النحرافات، وما اإذا كانت تلك املخاطر عالية اأم متو�صطة اأم قليلة وذلك على اأ�صا�س الأثر ال�صرعي 

املرتتب على النحراف، ويتم اإعداد تقرير باملخالفات والنحرافات  وار�صالها لق�صم املخاطر ال�صرعية ون�صخة يقوم  

باإر�صالها جلهات العمل لأخذ راأيها قبل عر�س التقرير النهائي  على الهيئة ال�صرعية لأخذ توجيهاتها  متهيدًا لإر�صاله 

لإدارة البنك العليا ون�صخة للتدقيق الداخلي لإر�صالها للجنة التدقيق، حيث يتوىل ق�صم املخاطر ال�صرعية عملية متابعة 

الزمني  البعد  النحرافات وحتديد  لتلك  الت�صحيحية  باإعداد اخلطط  ت�صحيحات اجلهات لالنحرافات ومطالبتها 

الالزم للقيام بتلك اخلطط، وتعديل ال�صيا�صات والإجراءات والنظم الآلية اأو تاأهيل العاملني وتدريبهم على نحو يحقق 

لهم الكفاءة يف التنفيذ ال�صرعي ال�صحيح، وهذه اخلطوات يقوم بها حاليًا التدقيق ال�صرعي ولكن ميكن اإ�صراك ق�صم 

املخاطر ال�صرعية بذلك خا�صة يف مرحلة املتابعات والت�صحيحات مع اإفادة ق�صم التدقيق ال�صرعي واملراجع ال�صرعي 

التدقيق  اإىل جنب  مع تقرير  والت�صحيحات جنبا   واملتابعات  ال�صرعية  والذي بدوره يقدم تقرير املخاطر  الداخلي 

ال�صرعي  للهيئة ال�صرعية.

22- اأي�صًا مو�صى اآدم عي�صى-التدقيق ال�صرعي وم�صاهمته يف التقليل من خماطر ال�صتثمار-�س 231-232– بت�صرف مرجع �صابق.
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املطلب ال�ساد�ص: ا�سرتاتيجيات تفعيل اإدارة املخاطر ال�سرعية:

  على اأهمية  
23

ن�صت معايري الإطار التنظيمي  والرقابي للم�صارف الإ�صالمية ال�صادرة عن البنك املركزي العماين

املراجع  بتوجيه من   ( ومنا�صبة  عليا  تقوم جهة  ال�صرعية حيث  املخاطر  اأي�صًا مراقبة  ال�صرعي  اللتزام  يت�صمن  اأن 

ال�صرعي  اللتزام  عدم  من  حمتمل  اأو  حقيقي  خطر  اأي  واإدارة  ومراقبة  ور�صد  وقيا�س  بتحديد  الداخلي(  ال�صرعي 

للموؤ�ص�صة املرخ�صة عرب املوؤ�ص�صة باأكملها مبا يف ذلك الأن�صطة والعمليات والوظائف املهمة ) اأو الأ�صا�صية(، بالإ�صافة 

اإىل الأن�صطة والعمليات واملهام املتقدمة ) اأو امل�صاعدة( قد تكون مثل هذه اجلهة العليا جزءًا من دائرة اإدارة املخاطر 

للموؤ�ص�صة مع تقدمي تقريرها للمراجع ال�صرعي الداخلي والتوقيع عليها.

وعليه ميكن تفعيل اإدارة املخاطر ال�صرعية من خالل ما ياأتي:

1. تعديل الهيكل التنظيمي للمجموعة ال�صرعية )اإدارة اللتزام ال�صرعي( بحيث يت�صمن ق�صم خماطر عدم اللتزام 

الهيئة  من  يعتمد  اأن  على  تقييمها  و�صبل  الوظيفة  هذه  باأهداف  �صامل  وظيفي  و�صف  و�صع  �صرورة  مع  ال�صرعي 

ال�صرعية وجمل�س اإدارة البنك.

2. و�صع اإجراءات عمل وا�صحة اأو لئحة عمل لق�صم خماطر عدم اللتزام ال�صرعي تعتمد من الهيئة ال�صرعية وجمل�س 

اإدارة البنك وقد تكون جزءًا من دليل اللتزام ال�صرعي.

3. تاأهيل وتدريب من ي�صغل الوظيفة على اأ�ص�س اإدارة املخاطر وا�صراكه بور�س عمل مع اإدارة املخاطر بالبنك وادارة 

مدير  مع  بالتعاون  الإدارة  اأعمال  لنتائج  دوري  تقييم  وعمل  الداخلي،  ال�صرعي  التدقيق  وق�صم  الداخلي  التدقيق 

التدقيق ال�صرعي الداخلي ومدير ق�صم اللتزام ال�صرعي )املراجع ال�صرعي الداخلي( وبالنظر مبلحوظات املراجع 

ال�صرعي اخلارجي وملحوظات مفت�صي البنك املركزي ملالحظة نقاط القوة وال�صعف و�صبل التطوير باأعمال الق�صم.

4. اإعداد �صيا�صة خا�صة مبخاطر عدم اللتزام ال�صرعي مع منوذج لتقرير خماطر عدم اللتزام ال�صرعي.

5. حتديد خطوط الت�صال والتبعية   للق�صم مع باقي اأق�صام املجموعة ال�صرعية ووحدات العمل.

6. رفد الق�صم بالكوادر املوؤهلة فنيًا و�صرعيا.

ال�صرعية  املخاطر  لق�صم  التمويل( خانة  للعمليات )مرحلة مقرتحات  ال�صابقة  ال�صرعية  املراجعة  تقرير  ت�صمني   .7

يو�صح فيها املخاطر ال�صرعية املحتملة ودرجة تقييمها و�صبل تالفيها.

8. ا�صراك ق�صم خماطر عدم اللتزام ال�صرعي يف مراجعة برامج املنتجات وال�صيا�صات والإجراءات اخلا�صة بتطبيق 

املنتجات على اأن يقدم تقرير م�صتقل يرفع للمراجع ال�صرعي الداخلي يحدد املخاطر ودرجة اأهميتها ويكون له خانة 

للتوقيع يف م�صفوفة املوافقات.

23- الإطار التنظيمي والرقابي لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية-الباب 2 مادة 2.4.1.5-اللتزامات العامة واحلوكمة �س17.
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والهيكل التنظيمي املقرتح يكون كالآتي:
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املبحث الثالث: الرقابة ال�سرعية وفق مفهوم كوزو

COSO 
24

املطلب االأول: املفهوم احلديث للرقابة الداخلية وفق

  The Committee of Sponsoring Organizations
 of the Trade way Commission

تاأ�ص�صت هذه اللجنة )جلنة رعاية املوؤ�ص�صات( �صنة 1985 ويقوم على رعايتها اأكرب خم�س موؤ�ص�صات مالية ومهنية يف 

الوليات املتحدة الأمريكية وهي: 

1. معهد املحا�صبني القانونيني الأمريكيني

The American Institute of Certified Public Accountant )AICPA(  

 The Institute of Internal Auditors )IIA( 2. معهد املدققني الداخليني

The American Accounting Association )AAA( 3. جمعية املحا�صبني الأمريكيني

The Institute of Management Accountants )IMA( 4. معهد املحا�صبني الإداريني

The Financial Executives Institute )FEI( 5. معهد املدراء املاليني

وقد عرفت هذه اللجنة الرقابة الداخلية وفقا ملا يلي:

 الرقابة الداخلية هي عمليات تتاأثر مبجل�س اإدارة املوؤ�ص�صة والإدارة والأفراد الآخرين يف املوؤ�ص�صة يتم ت�صميمها 

لتعطي تاأكيدًا معقوًل حول حتقيق املوؤ�ص�صة لأهدافها يف النواحي التالية:

1. مدى كفاءة العمليات وفاعليتها.

2. مدى العتماد على التقارير املالية. 

3. مدى اللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها.

http://www.coso.org - 24/ راجع

 And the Impact Of The Structure Of The Internal Control System In Accordance With The COSO Framework
)To Achieve The Control Objective )a Case of NGOs in Gaza Strip
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: COSO املطلب الثاين: القواعد الرئي�سية للرقابة الداخلية اأو ماهية الرقابة وفق مفهوم

 COSO من خالل التعريف اأعاله ميكن القول اإن القواعد الرئي�صية للرقابة الداخلية اأو ماهية الرقابة وفق مفهوم

تت�صح بالآتي:

اول: الرقابة الداخلية هي عمليات: اأي انها جزء من عمليات املوؤ�ص�صة ولي�صت عمليات م�صافة لالإجراءات 

العتيادية.

ثانيا: الرقابة الداخلية تتاأثر بالأفراد: اأع�صاء جمل�س الدارة، الدارة العامة، الفراد.

 Reasonable Assurance ثالثا: تزود جمل�س الدارة والدارة العليا بتاأكيد معقول

• اأي اأنها ل تزودهم بتاأكيدات مطلقا حول حتقيق الأهداف دون خماطر وذلك لالأ�صباب التالية: 

1. امكانية وجود عيوب يف نظام الرقابة الداخلية قد ل ميكنه من اكت�صاف النحرافات

2. هناك بع�س اجلوانب قليلة الأهمية قد ل يتم �صمولها �صمن نظام الرقابة وفقا ملبداأ   التكلفة واملنفعة.

3. امكانية اخرتاق نظام الرقابة الداخلية يف حالة وجود تواطوؤ بني موظفني اثنني اأو اأكرث.

4. امكانية جتاوز نظام الرقابة الداخلية من قبل الإدارة نف�صها.

25

رابعا: الرقابة الداخلية ت�صاعد املوؤ�ص�صة يف حتقيق اأهدافها:

• الت�صغيلية/ من حيث كفاءة وفعالية ا�صتخدام موارد املوؤ�ص�صة

• املالية/ من حيث اعداد قوائم مالية مالئمة تعك�س الو�صع املايل ال�صحيح للموؤ�ص�صة.

• الدارية/ من حيث اللتزام بالأنظمة والقوانني وت�صريعات املوؤ�ص�صة املختلفة. بالإ�صافة اىل حماية ال�صول. 

اأهداف الرقابة الداخلية، تهدف الرقابة الداخلية اىل اعطاء تاأكيد معقول:

• باأن العمليات ذات كفاءة وفاعلية

• باأن العمليات قد متت وفقا لالأنظمة والت�صريعات

• باأن القوائم املالية مالئمة وميكن العتماد عليها

• باأن الأ�صول قد مت اتخاذ الجراءات الالزمة حلمايتها

 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO (2013), Internal Control-Integrated Framework,   -25

Executive Summary, page 3, USA
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:
26

املطلب الثالث: مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق COSO خم�سة وهي

Control Environment    1. البيئة الرقابية

  Risk Assessment   2. تقييم املخاطر

      Control Activities   3. الأن�صطة الرقابية

Information & Communication   4. املعلومات والت�صالت

Monitoring   5. املراقبة

.27

ون�صتعر�س هذه املكونات املهمة لهذه اللجنة وتف�صيل كل مكون منها كالآتي

Control Environment اأوال: البيئة الرقابية

تعترب البيئة الرقابية القاعدة الرئي�صية واملظلة ملكونات نظام الرقابة الأخرى ويق�صد بها الإجراءات وال�صيا�صات التي 

تعك�س توجهات جمل�س الإدارة والإدارة العليا وتنظم هيكل وعمل املوؤ�ص�صات بطريقة توؤثر يف وعي موظفيها و�صلوكياتهم 

واأدائهم وت�صمل: -

 1. النزاهة والقيم الأخالقية Integrity & Ethical Values وتتمثل يف التزام الإدارة بن�صر املعايري الأخالقية 

الالزمة لأداء العمل والتي ت�صاعد يف تعزيز الولء والنتماء للموؤ�ص�صة مع اللتزام بهذه املعايري والأهم من ذلك هل 

الإدارة ت�صكل قدوة للموظفني يف هذا املجال  “Tone at the Top”مع الأخذ بالعتبار الأمور التالية:

	.ن�صر اللتزام بالنزاهة والقيم الأخالقية داخل املوؤ�ص�صة من خالل الأقوال والأفعال 

	.صعور املوظفني بالرتياح جتاه الأفعال ال�صحيحة� 

	  .تعامل الإدارة ب�صكل منا�صب مع موؤ�صرات وجود امل�صاكل 

2.  اللتزام بالكفاءة Commitment to Competence  وتتمثل يف مدى امتالك املوظفني املعرفة والتاأهيل 

واملهارات التي متكنهم من القيام باأعباء وظائفهم �صواء الإ�صرافية اأو التنفيذية.

توفر  الب�صرية   Human Resource Policies & Practices وتتمثل يف  باملوارد  املتعلقة  ال�صيا�صات   .3

ال�صيا�صات الكفوؤة والفعالة واملعايري الالزمة لتوظيف وتدريب وترقية املوظفني وتقييم اأداءهم. 

 The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)COSO( 2013، Internal Control-  -  26

 Integrated Framework، Executive Summary، page 10، Former reference
27  - للمزيد اأنظر هيا مروان اإبراهيم-مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي يف تقومي اإدارة املخاطر وفق اإطار COSO )درا�صة تطبيقية على القطاعات احلكومية يف قطاع 

غزة( -ر�صالة ماج�صتري اجلامعة الإ�صالمية-غزة-2016 �س26-70 – بت�صرف.

 PRC واأي�صًا الق�صا�س-خليل حممد -الرقابة املالية يف �صركات ال�صرافة التحويل املايل -عمان – الردن-�س14-23-بحث غري من�صور، واأنظر اأي�صًا موقع �صركة 

www.powersresources.com- -الن�صخة العربية املرتجمة من اأ�صا�صيات التدقيق الداخلي، ج2/1 /33-36 -ط 2014. وراجع اأي�صًا  
 /http://www.coso.org

 And the Impact Of The Structure Of The Internal Control System In Accordance With The COSO Framework-

)To Achieve The Control Objective )a Case of NGOs in Gaza Strip
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4. حتديد ال�صالحيات وامل�صوؤوليات Assignment of Authority & Responsibility وت�صمل وجود 

قبل  من  وفهمها  امل�صوؤوليات  هذه  و�صوح  ومدى  الوظيفية  امل�صتويات  كافة  لدى  وامل�صوؤوليات  لل�صلطات  حتديد 

املوظفني املعنيني. وكذلك وجود نظام ملراقبة �صحة التعامل مع ال�صالحيات من خالل امل�صاهدة اأو من خالل 

التقارير املرفوعة للم�صتويات الإدارية املنا�صبة.

5. فل�صفة الإدارة والنمط الت�صغيلي Management Philosophy & Operating Style فالإدارة التي 

تتبنى �صيا�صة قبول خماطر هامة تختلف نظرتها للرقابة الداخلية عن اإدارة تتبنى �صيا�صة متحفظة، ولهذا فاإن 

على الإدارة تزويد العاملني باإر�صادات وا�صحة حول �صيا�صاتها الت�صغيلية واأنواع املخاطر املقبولة.

  Board of Directors & Audit Committee  Participation 6. دور اأع�صاء جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق

ويتمثل يف وجود جمل�س اإدارة وجلنة تدقيق منبثقة عن املجل�س يت�صفان بالكفاءة والفعالية مما يوؤدي اإىل اإ�صراف 

هام �صمن البيئة الرقابية للموؤ�ص�صة،

ويعتمد حجم وقوة هذا الدور على عدة عوامل منها:

• مدى ال�صتقاللية التي تتمتع بها جلنة التدقيق عن الإدارة التنفيذية.

• اخلربات واملعارف املتوفرة لدى جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق.

• مدى التفاعل بني جمل�س الإدارة / جلنة التدقيق مع املدققني الداخليني واخلارجيني. 

7.  الهيكل التنظيمي Organizational Structure ويتمثل يف وجود هيكل تنظيمي منا�صب لدى املوؤ�ص�صة 

يبني املناطق الرئي�صية لل�صلطات وامل�صوؤوليات ويو�صح خطوط الت�صال والتبعية ملختلف امل�صتويات الإدارية ومبا 

ميكن املوؤ�ص�صة من حتقيق اأهدافها.

�صعيها  اأثناء  تواجهها  التي  املخاطر  و  املوؤ�ص�صة  اأهداف  وتت�صمن   Risk Assessment املخاطر  تقييم  ثانيًا: 

لتحقيق اأهدافها ، وهذه املخاطر يكون م�صدرها داخليًا اأو خارجيًا، اأما بالن�صبة لأهداف املوؤ�ص�صة �صمن مفهوم: 

COSO فتت�صمن ما يلي:
1. و�صع اأهداف عامة على م�صتوى املوؤ�ص�صة.   

2. و�صع اأهداف على م�صتوى الأن�صطة.    

3. وجود اآلية لإي�صال اأهداف املوؤ�ص�صة للموظفني.    

4. �صرورة الن�صجام بني الأهداف العامة والأهداف على م�صتوى الأن�صطة.    
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5. ان�صجام الأهداف على م�صتوى الأن�صطة بع�صها مع بع�س.    

6. وجود معايري قيا�س لالأهداف.    

7. كفاية املوارد الالزمة لتحقيق الأهداف.    

.Critical Success Factors 8. حتديد عوامل النجاح احلرجة للموؤ�ص�صة

9. م�صاركة كافة امل�صتويات الإدارية يف و�صع الأهداف.     

اأما بالن�صبة لتقييم املخاطر فتت�صمن ما يلي: 

	   .وجود اآلية كفوؤة لتحديد املخاطر ودرا�صتها وحتليلها

	    .وجود الآليات املتعلقة بتحديد املخاطر املتاأتية من امل�صادر الداخلية واخلارجية

	    .خماطر املعرفة ويتم حتليلها بطريقة تت�صمن احتمالية حدوثها ودرجة تاأثريها

	    .وجود وحدات خا�صة باإدارة املخاطر �صمن الهيكل التنظيمي

	    .خماطر الحتيال ويتم حتديدها وادارتها ب�صكل منا�صب

	    .الخذ بالعتبار احتمال اإ�صاءة التقديرات املحا�صبية كاأحد ا�صاليب الحتيال املايل

PIPS ثالثًا: الأن�صطة الرقابية، وتت�صمن اأربعة جوانب رئي�صية اأو ما يعرف بـ

- مراجعة الأداء Performance: مراجعة الأداء الفعلي مقارنًا مع املخطط اأو مقارنة الوحدة مع غريها، اأو 

املقارنة التاريخية لأداء الوحدة

- معاجلة املعلومات: Information Processing ال�صوابط املعنية ب�صحة ودقة ترحيل واكتمال وتفوي�س 

العمليات

- ال�صوابط املادية: Physical Controls وهي ال�صوابط املادية املتعلقة بحماية واأمن املوجودات وال�صجالت

- ف�صل الواجبات: Segregation of Duties الف�صل بني املهام املتعار�صة مثل ف�صل وظيفة تفوي�س احلركة 

عن وظيفة ترحيلها اأو وظيفة م�صغل احلا�صوب عن وظيفة املربمج.

رابعًا: املعلومات والت�صالت، ومن �صفات املعلومات اجليدة :اأن تكون مالئمة للموؤ�ص�صة، احل�صول عليها يف الوقت 

املنا�صب، اأن تكون دقيقة. وميكن ا�صتخدامها لحقًا، و�صهولة الو�صول اليها، ول �صك ان حتقيق هذه ال�صفات يتطلب 

ما يلي:
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اإيجاد اآليات للح�صول على املعلومات اخلا�صة بالبيئة اخلارجية.  . 1

حتديد املعلومات اخلا�صة بالبيئة الداخلية ورفع التقارير اخلا�صة بها. . 2

و�صع اآلية لتزويد املدراء باملعلومات الالزمة لهم يف لوقت املنا�صب.   . 3

يوجد قنوات ات�صال مفتوحة بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. . 4

و�صع خطة ا�صرتاتيجية لتطوير اأنظمة املعلومات. . 5

توفري و�صائل ات�صال منا�صبة يف املوؤ�ص�صة. . 6

توفري قنوات ات�صال متكن املوظفني من تو�صيل املعلومات اخلا�صة باأية خمالفات واخرتاقات. . 7

وجود اآلية لدرا�صة اقرتاحات املوظفني.  . 8

وجود قنوات ات�صال مفتوحة مع الأطراف اخلارجية.  . 9

وجود قنوات ات�صال بديلة يف حالة اإخفاق و�صائل الت�صال العادية.. 10

خام�صًا: املراقبة وتعني مراقبة نظام الرقابة الداخلية على مدار ال�صاعة من خالل تقييم نوع وجودة الأداء، وتتم هذه 

العملية بطريقتني:

- املراقبة امل�صتمرة لالأن�صطة Ongoing Monitoring Activities وهي �صوابط يتم ت�صميمها �صمن 

امل�صار الطبيعي لالأن�صطة الت�صغيلية ويتم تطبيقها ب�صكل فعلي وحلظي وتتمتع باملرونة لت�صتجيب لأية تغريات يف 

الظروف املحيطة.

Separate Evaluations وهي جمموعة من الأن�صطة الرقابية توؤدى ب�صكل  - التقييمات الدورية املنف�صلة 

منف�صل عن �صري العمليات الت�صغيلية، وتتم لحقًا بعد اإمتام العمليات. ويقوم بهذه التقييمات عادة املدققون 

الداخليون.

املطلب الرابع: الرقابة ال�سرعية وماهيتها ومكوناتها وتفا�سيلها ح�سب اإطار كوزو

وبعد ا�صتعرا�س تعريف الرقابة وماهيتها ومكوناتها وتفا�صيلها ح�صب اإطار كوزو  COSO  ل بّد من التطرق اىل 

مفهوم الرقابة ال�صرعية ومكوناتها ا�صتنادًا اإىل مكونات الرقابة الداخلية ال�صادرة عن جلنة رعاية املوؤ�ص�صات كوزو 

.COSO
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فالرقابة ال�صرعية نظام متكامل و�صامل، ذو مقومات اأ�صا�صية واأهداف حمددة، واأ�صاليب واأدوات، يق�صد بها املتطلبات 

 وقيا�صًا على تعريف 
28

ال�صرعية التي يجب على املوؤ�ص�صة املالية اعتبارها لتحقيق اللتزام ال�صرعي يف جميع عملياتها.

:
29

كوزو ميكن تعريف الرقابة ال�صرعية بالآتي

الرقابة ال�صرعية الداخلية هي نظام متكامل يهدف اإىل حتقيق المتثال ال�صرعي من خالل فح�س العقود والعمليات 

املنفذة و�صيا�صات واآليات توزيع الأرباح حلماية حقوق اأ�صحاب امل�صالح وكتابة التقارير بغية تعزيز النوعية ال�صرعية 

وهي عمليات تتاأثر مبجل�س اإدارة املوؤ�ص�صة والإدارة والأفراد الآخرين يف املوؤ�ص�صة يتم ت�صميمها لتعطي تاأكيدًا معقوًل 

حول حتقيق املوؤ�ص�صة لأهدافها وفق النواحي التالية:

1. �صالمة املنتجات وال�صيا�صات والإجراءات من املخالفات ال�صرعية )قوة النظام(.

2. �صالمة التنفيذ واآليات التطبيق.

3. كفاءة وحدات العمل ومدى اللتزام بقرارات الهيئة ال�صرعية ومعايري اأيويف والإر�صادات وال�صوابط ال�صادرة عن 

البنك املركزي.

4. كفاءة نظام التدقيق ال�صرعي الداخلي.

وبناء على ما �صبق بيانه من مكونات الرقابة الداخلية وفق مفهوم كوزو COSO ميكن بيان مكونات الرقابة ال�صرعية 

الإ�صالمية وكرثة  املالية  املوؤ�ص�صة  ال�صرعية يختلف ح�صب حجم  الرقابة  اأن مكونات نظام  الآتية، علمًا  البنود  ح�صب 

يتعني على  بلد  الإ�صرافية يف كل  اإر�صادات و�صوابط �صادرة عن اجلهات  وتعقدها ومدى خ�صوعها ملعايري  عملياتها 

:
30

البنك الإ�صالمي يلتزم بها

1. بيئة الرقابة ال�صرعية: اعتماد اإجراءات ودليل �صيا�صات ولوائح عمل الهيئة ال�صرعية واللجنة التنفيذية ال�صرعية 

اإدارة  عمل  اجراءات  ودليل  ال�صرعية  امللحوظات  و�صيا�صة  ال�صرعية  املخاطر  و�صيا�صة  ال�صرعي  التدقيق  ولئحة 

اللتزام ال�صرعي و�صيا�صة ت�صارب امل�صالح بني الهيئة ال�صرعية وجمل�س الإدارة وهذه تعك�س توجهات هيئة الرقابة 

ي�صدر من معايري  الإ�صالمية، ومبا  ال�صريعة  ومبادئ  باأحكام  بالمتثال  العليا  والإدارة  الإدارة  ال�صرعية وجمل�س 

واإر�صادات �صرعية، و�صمولها على القيم والكفاءة وا�صتقاللية هيئة الرقابة ال�صرعية، وو�صوح خطوط الت�صال، واأن 

م�صوؤولية تطبيق قرارات وفتاوى الهيئة تعق على عاتق اجلميع. حيث ن�س الإطار التنظيمي والرقابي للم�صارف 

:
31

الإ�صالمية على اأنه

28  - اأنظر العمراين-نادر ال�صنو�صي-اأثر املعايري ال�صرعية يف كفاءة التدقيق ال�صرعي-�س153-موؤمتر التدقيق ال�صرعي اخلام�س-20-21 ابريل 2015 البحرين.

29  - تعريف خا�س بالباحث بحكم اخلربة التي تزيد عن 20 عاما باملجال وينظر اأي�صًا تعريف قريب منه للباحث عبداهلل عطية-مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة 

والمتثال ال�صرعي بني النظرية والتطبيق-�س 11-12-املوؤمتر ال�صاد�س للتدقيق ال�صرعي 7 ني�صان 2016-تركيا تنظيم �صورى لال�صت�صارات ال�صرعية.

30  - اأنظر بحث عبداهلل عطية-مفاهيم الرقابة واملراجعة والمتثال ال�صرعي بني النظرية والتطبيق-املوؤمتر ال�صاد�س للتدقيق ال�صرعي – 2016/4/7 – تركيا �س 

11-13-تنظيم �صورى لال�صت�صارات ال�صرعية مع مزيد من الت�صرف.

31  - الإطار التنظيمي والرقابي لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية-الباب 2 مادة 2.1.4-اللتزامات العامة واحلوكمة �س5.
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اإدارة  عاتق جمل�س  على  عليها  املحافظة  مع  ال�صرعية  للحوكمة  قوي  اإطار  اإيجاد  النهائية يف  امل�صوؤولية  تقع   «

املوؤ�ص�صة املرخ�صة ل�صمان اللتزام ال�صرعي لعملياتها، يوافق املجل�س على جميع �صيا�صات واإجراءات املوؤ�ص�صة 

تنفيذ  اآلية ل�صمان  اأن ي�صع  ال�صرعية، وعليه  الرقابة  بالت�صاور مع جلنة  ال�صرعية  بامل�صائل  املت�صلة  املرخ�صة 

ال�صيا�صات والإجراءات بفعالية«.

2. تقييم املخاطر ال�صرعية: حتديد املخاطر ال�صرعية جلميع الأن�صطة والعمليات وتقييمها وو�صع ال�صوابط  الرقابية 

الكفيلة بتجنبها حيث ن�صت معايري الإطار التنظيمي  والرقابي للم�صارف الإ�صالمية ال�صادرة عن البنك املركزي 

 على اأهمية  اأن يت�صمن اللتزام ال�صرعي اأي�صًا مراقبة املخاطر ال�صرعية حيث تقوم جهة عليا ومنا�صبة ) 
32

العماين

بتوجيه من املراجع ال�صرعي الداخلي( بتحديد وقيا�س ور�صد ومراقبة واإدارة اأي خطر حقيقي اأو حمتمل من عدم 

اللتزام ال�صرعي للموؤ�ص�صة املرخ�صة عرب املوؤ�ص�صة باأكملها مبا يف ذلك الأن�صطة والعمليات والوظائف املهمة ) اأو 

الأ�صا�صية(، بالإ�صافة اإىل الأن�صطة والعمليات واملهام املتقدمة ) اأو امل�صاعدة( قد تكون مثل هذه اجلهة العليا جزءًا 

من دائرة اإدارة املخاطر للموؤ�ص�صة مع تقدمي تقريرها للمراجع ال�صرعي الداخلي والتوقيع عليها.

3. الأن�صطة الرقابية ال�صرعية: تطوير هياكل وظيفية لديها القدر الكاف من ال�صتقاللية تعمل على مراقبة العمليات 

التنظيمي  الإطار  عليه  ن�س  ما  الهياكل  ومن هذه  بالطرق  الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صة  اأهداف  لتحقيق  والأن�صطة 

:
33

والرقابي ال�صادر عن البنك املركزي العماين

ال�صرعية  للرقابة  نظام  يت�صمن  ال�صرعية  لل�صوابط  ونظام  وم�صتقلة،  ال�صرعية مالئمة  الرقابة  )هيئة(  اأ. جلنة 

الداخلية، وذلك من خالل التاأكد اأن هناك اإ�صرافا �صرعيًا كاماًل و�صاماًل وم�صتقاًل على كل وحدات العمل وعلى 

اأعلى امل�صتويات.

ب. مدقق �صرعي خارجي م�صتقل لديه الكفاءة الالزمة لتقدمي راأي �صرعي حمايد وم�صتقل عن مدى التزام املوؤ�ص�صة 

باأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية والفتاوى ال�صادرة عن هيئتها ال�صرعية حيث يقدم املدققون اخلارجيون 

تقرير الفح�س ال�صرعي لأنظمة و�صوابط املوؤ�ص�صة الإ�صالمية فيما يتعلق باللتزام ال�صرعي اإىل املدقق ال�صرعي 

34

الداخلي، والذي يقوم برفعه للجنة الرقابة ال�صرعية.

ي�صمن  الوظيفي  ال�صلم  يف  املنا�صبة  املكانة  عليه  للقائمني  يكون  بحيث  الداخلي:  ال�صرعي  التدقيق)املراجع(  ج. 

داخل  موظف  اأي  مع  والت�صاور  والت�صال  واملعلومات  ال�صجالت  جميع  اإىل  الو�صول  حق  و�صمان  ا�صتقالليته، 

املوؤ�ص�صة، اإعداد التقارير دون اأي تدخل خارجي، و�صرورة توفر ميثاق للتدقيق ال�صرعي الداخلي، يت�صمن مهام 

امل�صرف  اأن�صطة  لكل  ال�صرعي  التدقيق  �صمول  والتحقق من  ال�صرعي،  التدقيق  اإدارة  وم�صوؤوليات  و�صالحيات 

.
35

الإ�صالمي

32  - الإطار التنظيمي والرقابي لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية-الباب 2 مادة 2.4.1.5-اللتزامات العامة واحلوكمة �س17.

33  - اأنظر الباب الثاين-اللتزامات العامة واحلوكمة – ال�صفحات من 40-5-

34  - اأنظر الباب الثالث-املعايري املحا�صبية وتقارير املدققني-مادة 1.4.5 �س5

35  -  ن�س الإطار التنظيمي والرقابي ال�صادر عن البنك املركزي العماين  يف الباب الثاين- اللتزامات العامة واحلوكمة - �س15  مادة 2.3.1 التعيني والعزل- على اأن 

تعيني املراجع ال�صرعي الداخلي يكون من قبل الإدارة بالت�صاور مع جلنة الرقابة ال�صرعية، واعتماد هذا التعيني من قبل جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة املرخ�صة، ويجوز لالإدارة 
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د. المتثال / اللتزام ال�صرعي: ويعني وجود ق�صم اأو وحدة متثل دائرة اللتزام تعنى بفح�س مدى المتثال ال�صرعي 

للموؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية ومدى توافقها مع القوانني والتعليمات والإر�صادات وال�صوابط ال�صادرة عن اجلهات 

36

ذات العالقة.

هـ. اإدارة املخاطر ال�صرعية: وجود ق�صم اأو وحدة تعنى بتحديد وتقييم املخاطر ال�صرعية وتعمل على و�صع ال�صوابط 

ال�صرعية جلميع الإجراءات والعمليات التي تطبقها املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية، وهذا ما متيز به الطار التنظيمي 

والرقابي ال�صادر عن البنك املركزي العماين على ما ذكر  يف البند )2( اأعاله.

النوعية  تعزيز  ل�صمان  امل�صتمر  والتوا�صل  الكامل  الن�صجام  لديها  يكون  اأن  يجب  تكاملية  اأعاله  والوظائف 

ال�صرعية واللتزام ال�صرعي بامل�صرف الإ�صالمي.

4. املعلومات والت�صال: وهذا يعني �صهولة اي�صال املعلومات اخلا�صة بنظام الرقابة ال�صرعي اإىل اجلهات ذات العالقة 

بالوقت املنا�صب.

5. ن�صاط املراقبة ال�صرعية: يهدف اإىل تطوير اأدوات وتقنيات كافية وب�صكل م�صتمر لتقييم مكونات الرقابة ال�صرعية، 

الإجراءات  لتخاذ  العليا  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  وجمل�س  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  اإىل  النتائج  هذه  واإي�صال 

الت�صحيحية الالزمة، مع �صرورة متابعتها من خالل التدقيق ال�صرعي وق�صم املخاطر ال�صرعي بالإدارة ال�صرعية 

وموافاة الهيئة بها لحقا من خالل تقرير التدقيق ال�صرعي بو�صع خانة بالتقرير ملتابعة امللحوظات والإجراءات 

الت�صحيحية التي متت ب�صاأنها.

اأمثلة عملية تطبيقية على تقرير املخاطر ال�صرعية

تقرير  ح�صب  ال�صرعية  بال�صوابط  بال�صتثمار  الوكالة  اأجل  ومتديد  والإجارة  املرابحة  جدولة    : �س  م�صنع  معاملة 

املراجعة املرفق

راأي الهيئة :

فيما يتعلق بزيادة املدة لأق�صاط املرابحة والإجارة فتوؤكد الهيئة على قرارها ال�صابق رقم )5000000( أ. 

والوارد بتقرير املراجعة ال�صرعية والذي ن�س على الآتي:

الإجارة  اأما  العميل،  على  القائم  املبلغ  يف  زيادة  اأي  دون  املرابحة  متويل  يف  الأق�صاط  تاأجيل  من  مانع  “ل 
فيمكن متديد الأجارة مع زيادة الأجرة للفرتة الالحقة،اأما اأجرة الفرتات ال�صابقة التي مل تدفع فت�صبح دينًا 

على امل�صتاأجر ول يجوز ا�صرتاط زيادتها، اأما اإجارة اخلدمات فال يجوز زيادة معدل الأجرة لالأق�صاط  التي 

اإنهاء توظيفه مبوافقة جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة بالت�صاور مع جلنة الرقابة ال�صرعية، ويجب على املوؤ�ص�صات املرخ�صة اإخطار البنك املركزي عن ا�صتقالة اأو انهاء خدمات 

املراجع ال�صرعي الداخلي فورًا عندما حتدث اأو عندما يتم معرفة ال�صبب اأيهما اأ�صبق، وعلى املوؤ�ص�صات اأي�صًا ذكر اأ�صباب ال�صتقالة اأو الإنهاء والرتتيبات البديلة للفرتة 

الإنتقالية، واأن تتخذ الرتتيبات الالزمة للقاء ر�صمي اأخري للمراجع امل�صتقيل اأو املنهاة خدماته مع البنك املركزي اإذا طلب ذلك.

36  - ن�س الإطار التنظيمي والرقابي ال�صادر عن البنك املركزي اللتزامات العامة واحلوكمة – الباب الثاين �س17 املادة )2.4( – يطلب من املوؤ�ص�صات املرخ�صة اأن 

تدخل وحدة اللتزام ال�صرعي كجزء من اإطار حوكمتها ال�صرعية وتقدم تقاريرها اإىل املراجع ال�صرعي الداخلي.
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اأ�صبحت دينا على العميل، وهي اأق�صاط الفرتات ال�صابقة التي مل تدفع، اأما الفرتات امل�صتقبلية فيجوز التفاق 

ل الإجارة ما دامت اخلدمة قائمة”. على زيادة معدَّ

اأما ما يتعلق بالوكالة بال�صتثمار مل�صنع ) �س(  والذي لديه وكالة بال�صتثمار ملدة 5 �صنوات  حيث عادة ما ب. 

يذكر يف عر�س الوكيل وقبول املوكل  تاريخ واحد  لبدء ا�صتثمار  وتاريخ  واحد لأجل ال�صتحقاق ، لكن جهة 

العمل توقع العميل على جدول ا�صرتداد دفعات حمدد التواريخ ي�صرتد البنك فيها  كل �صنة مثال ق�صطًا من 

مبلغ ال�صتثمار وربحه اإن وجد ح�صب البيانات املالية للعميل وي�صتمر ال�صتثمار باملتبقي ، وحيث اإن العميل 

حلَّ عليه الأجل املتوقع لل�صريحة الثانية ومل يدفعها فتطلب اجلهة متديد اأجل الوكالة بال�صتثمار، فهل 

نعترب اأن اأجل هذه الدفعة ال�صتثمارية قد حلَّ / انتهى وعليه اأ�صبح مبلغ ال�صتثمار لهذه ال�صريحة والربح 

العميل، فال يتم تدويرها )تبقى  العميل دينًا على  مة من  املالية املقدَّ البيانات   اإن وجد ح�صب  املتحقق 

م�صتثمرة(، اأم تدور مع مبلغ ال�صتثمار وينتظر اأجل ال�صتحقاق النهائي ؟

“ترى الهيئة ال�صرعية اأنه اإن حَل اأجل اإحدى ال�صرائح ومل يتمكن الوكيل من ردِّ املبلغ املحدد وربحه فاإنه 
يعطى اأجاًل اآخر لال�صرتداد ولي�س للبنك اأن يلزمه بالدفع من ماله )مال الوكيل( لأنها لي�صت دينا بالذمة 

ولأن هذه الآجال اآجال متوقعة، ول يعترب دينًا اإل اإذا حتقق حت�صيل اأ�صل املال وربحه. وميكن متديد اأجل 

ال�صتثمار النهائي بالتفاق )اإيجاب الوكيل وقبول املوكل(، اأو دمج الفرتة الأوىل بالثانية”اهـ.

اأجلها م�صتحقه على العميل دون  املخاطر: عدم اللتزام بقرار الهيئة واعتبار املبالغ لل�صرائح التي حل 

النظر لأجل ال�صتثمار النهائي ومطالبة العميل بدفعها علمًا اأن بياناتها املالية ل ت�صري لوجود ربح اأو عدم 

قدرته حينها على حت�صيل امل�صتحقات واملطالبات على عمالئه.

تقرير املدقق ال�صرعي وفق اأ�صلوب املخاطر

على الت�صور ال�صابق وح�صب ما ذكر يف املبحث الثاين من هذا البحث ميكن اإعداد تقرير املدقق ال�صرعي وفق اأ�صلوب 

املخاطر ال�صرعية وذلك بت�صنييف ال�صوابط ال�صرعية ال�صادرة عن الهيئة ودرجة خمالفتها ح�صب الأثر املرتتب على 

املخالفة مثال متويل الإجارة:
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الرقم

ال�صوابط اخلا�صة 

بال�صروط والأحكام

درجة اللتزام / و�صع و�صف ال�صابط 

اللتزام )يرجى التاأ�صري(

الأهمية )درجة اخلطر (

النعم

يف مرحلة اتفاقية الت�صهيالت: على البنك تزويد امل�صتندات1

العميل باملعلومات الكافية وال�صروط والأحكام قبل 

تنفيذ العقد لتجنب الغرر واجلهالة

مقرتح نوع امل�صتند

متويل

اتفاقية 

ت�صهيالت

منخف�س متو�صط عايل

اأن يكون مباحًا �صرعًاالغر�س2 التمويل يجب  الغر�س من 

ِل......... العميل  متويل 

بغر�س......  اعتماد  فتح  منح خطاب �صمان/ 

منخف�س متو�صط عايل

اأ. الأ�صل املوؤجر يجب اأن يتملكه امل�صرف ويتحمل اأ�صول الإجارة3

تبعات �صمانه من التاأمني وال�صيانة الأ�صا�صية

ب. يجب و�صف الأ�صل املوؤجر بالعقد و�صفًا نافيًا 

للجهالة

ج. اأي خ�صارة حت�صل اأو تلف كلي اأو جزئي لالأ�صل 

يتحمله املوؤجر ما مل يكن ب�صبب تعدي وتق�صري 

امل�صتاأجر

منخف�س متو�صط عايل

يجب اأن تكون الأجرة معلومة للم�صتاأجر وميكن ربط معدل الأجرة4

دفعات الإجارة للفرتات الالحقة مبوؤ�صر من�صبط معلوم 

على اأن ليزيد عن حد معني واأن ل يقل عن حد معني .

منخف�س متو�صط عايل

اأو تعهد التعهد بال�صتئجار 5 اأن يوقع العميل على وعد  ميكن للبنك 

بال�صتئجار وهو وعد ملزم من جانب واحد وهو 

العميل.

منخف�س متو�صط عايل

هام�س اجلدية/ 6

ال�صمان

ميكن للم�صرف طلب هام�س جدية من العميل عند 

تنفيذ العقد والهدف هو �صمان جدية العميل بحيث يف 

حال الإخالل ونكول العميل يعو�س البنك عن ال�صرر 

الفعلي واخل�صائر املبا�صرة ويعاد للعميل الباقي.

منخف�س متو�صط عايل

تعهد بالبيع وتعهد 8

ال�صراء

ميكن توقيع تعهد البيع من البنك وتعهد ال�صراء 

من العميل على اأن يكون بوثيقة منف�صلة عن عقد 

الجارة ول ي�صمل نف�س احلدث ويكون ملزم لطرف 

واحد فقط.

منخف�س متو�صط عايل

العمولت / الر�صوم 9

على الدرا�صة 

الئتمانية

ميكن للبنك اأخذ مبلغ يعادل 1% من مبلغ الت�صهيل 

كعمولة هيكلة وترتيب مقابل الدرا�صة الئتمانية 

ودرا�صة اجلدوى على اأن يح�صل العميل على ن�صخة 

منها حال طلبه وملرة واحدة تقتطع مع اأو عملية 

تنفيذ اأو على فرتات حمددة.

منخف�س متو�صط عايل

التعوي�س عن التاأخر 10

اأو التربع بالت�صدق 

حال التاأخري بال�صداد  

اأي تعوي�س عن التاأخر يجب اأن يحول حل�صاب الأعمال 

اخلريية وي�صرف للجهات املعتمدة ح�صب �صيا�صة 

الأعمال اخلريية املعتمدة من الهيئة.

منخف�س متو�صط عايل
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اأو ميكن اأن يكون التقرير وفق امل�صامني الآتية على �صبيل املثال:

عنا�صر التدقيق م

درجة اأهمية 

العن�صر

ن�صبة النحراف%

ن�صبة كفاءة تقييم 

العن�صر %

   عنا�صر تدقيق املنتج ) التمويل الإ�صايف( 

H100.00%0%التاأكد من عدم قيام امل�صرف بتاأجيل دفعات ال�صداد بعد اإبرام عقد التمويل1

2

يف حال كون التمويل اإ�صايف للعمالء، يجوز للم�صرف اأن يخري العميل بني البدء ب�صداد اأق�صاط 

 التمويل الإ�صايف من حني التوقيع، اأو تاأجيل ال�صداد اإىل حني انتهاء العميل

 من �صداد اأق�صاط املديونية ال�صابقة ما دام هذا التخيري قبل اإبرام العقد، فاإذا اأبرم العقد على 

اأحدهما فال يجوز النتقال اإىل خيار التاأجيل اإل اإن كان بدون زيادة على العميل؛ لأن الزيادة يف 

الدين بعد ثبوته يف الذمة ربا

L20.00%80%

تاأكد من اأن امل�صرف ل ميول العميل ل�صداد دين �صابق لغري امل�صرف اإذا كانت هذه املعاملة 3

نا�صئة لأجل زيادة يف الدين على املدين ل�صالح الدائن الأول

H100.00%0%

تاأكد من اأن امل�صرف ل ي�صتويف ر�صوم التمويالت النمطية حتت م�صمى »ر�صوم اإدارية« اأو 4

»م�صروفات تعاقد« اإل عند اإبرام العقد بني امل�صرف والعميل

M33.33%67%

5
تاأكد من اأن امل�صرف يف�صح عن اأثر ر�صوم عقود التمويالت النمطية لالأفراد مثل »ر�صوم 

اإدارية« اأو »م�صروفات تعاقد« يف ربح التمويل قبل التعاقد؛ لئال ينطوي التعامل على تدلي�س اأو 

تغرير للمتعاملني

L20.00%80%

%45  ن�صبة التقييم العام للمنتج % 
     

درجة التقييم:

اأكرب من 90   %   اىل   100 % ي�صاوي   5

1

اأكرب من 85   %   اىل   90 %    ي�صاوي   4

اأكرب من   75 %    اىل    85 %     ي�صاوي 3 

اأكرب من 60 %   اىل    75 %     ي�صاوي 2

مــن        0 %    اىل    60 %     ي�صاوي 1
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نسبة 
=االنحراف

تكرار المالحظة في العينة
÷

العينة الفعلية
÷

الوزن
=100.00%

50501

نسبة 
=االنحراف

تكرار المالحظة في العينة
÷

العينة الفعلية
÷

الوزن
=20.00%

50505

نسبة 
=االنحراف

تكرار المالحظة في العينة
÷

العينة الفعلية
÷

الوزن
=100.00%

50501

نسبة 
=االنحراف

تكرار المالحظة في العينة
÷

العينة الفعلية
÷

الوزن
=33.33%

50503

نسبة 
=االنحراف

تكرار المالحظة في العينة
÷

العينة الفعلية
÷

الوزن
=20.00%

50505

-100=تقييم العنصر
نسبة 

%0=االنحراف
100%100.00%

-100=تقييم العنصر
نسبة 

%80=االنحراف
100%20.00%

-100=تقييم العنصر
نسبة 

%0=االنحراف
100%100.00%

-100=تقييم العنصر
نسبة 

%67=االنحراف
100%33.33%

-100=تقييم العنصر
نسبة 

%80=االنحراف
100%20.00%

1Hالوزن
3M
5L
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اخلامتة والتو�سيات: 

بعد هذا العر�س املوجز فاإن هناك عالقة تكاملية بني اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، اأما الرقابة 

الداخلية فتتكون من الإجراءات التي  ت�صتخدمها املوؤ�ص�صة يف مراقبة املخاطر قبل وبعد العمليات، اأما التدقيق الداخلي 

فهو يعنى بتقييم منتظم لعمليات الوحدة القت�صادية وتقاريرها املالية، وهذا متحقق اأي�صًا بني الرقابة ال�صرعية والتي 

تتكون من الإجراءات وال�صوابط ال�صرعية التي ت�صعها الهيئة لتحقق اللتزام ال�صرعي، اأما التدقيق ال�صرعي فيعنى 

املخاطر  ق�صم  تقرير  على  اعتمادا  لت�صحيحها  للجهة  النحرافات  وتوجيه  بالبنك  املنفذة  للعمليات  منتظم  بتقييم 

ال�صرعية ح�صب ما مت بيانه بالبحث والذي يعنى بتعيني وحتديد وتقييم ومتابعة املخاطر ال�صرعية.

ق�سم املخاطرال�سرعية/ اإدارة املخاطر

الرقابة ال�سرعية/ الرقابة الداخلية

التدقيق ال�سرعي/ 

التدقيق الداخلي

امل�صدر: هيا مروان اإبراهيم-مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي يف تقومي اإدارة املخاطر وفق 

اإطار COSO -�س68 – بت�صرف.
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والتدقيق ال�صرعي بال �صك هو جزء من نظام احلوكمة ال�صرعية والذي ت�صعى من خالله املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية 

لتوفيق اأن�صطتها طبقًا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية، وال�صوابط ال�صرعية هي ال�صمة التي متيز امل�صارف الإ�صالمية عن 

اإطار  اأ�صحاب امل�صالح وخا�صة امل�صاهمني واإدارة امل�صرف الإ�صالمي تعزيز  نظرياتها التقليدية، ومن واجب جميع 

ال�صوابط ال�صرعية للموؤ�ص�صات اخلا�صة بهم.

نظام  ال�صرعية  فالرقابة  بيانه،  مت  ما  على  البنك  يف  الداخلية  ال�صرعية  الرقابة  نظام  من  جزء  ال�صرعي  فالتدقيق 

متكامل و�صامل، ذو مقومات اأ�صا�صية واأهداف حمددة، واأ�صاليب واأدوات، يق�صد بها املتطلبات ال�صرعية التي يجب 

على املوؤ�ص�صة املالية اعتبارها لتحقيق اللتزام ال�صرعي يف جميع عملياتها، اأما املراجعة ال�صرعية والتدقيق ال�صرعي 

فهي اإحدى مكونات الرقابة ال�صرعية، ويق�صد بها العمل الذي تقوم به وحدة اإدارية متخ�ص�صة، للتاأكد من التزام 

املوؤ�ص�صة باأحكام ال�صريعة الإ�صالمية باأعمالها.

وعليه فاإن التدقيق ال�صرعي هو عملية مكونة من ثالثة اأ�صالع متوازية ومتكاملة وهي الهيئة ال�صرعية والتدقيق ال�صرعي 

اخلارجي والتدقيق ال�صرعي الداخلي.

ومدى  وتعقدها  عملياتها  وكرثة  الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صة  حجم  ح�صب  يختلف  ال�صرعية  الرقابة  نظام  مكونات  اإن 

خ�صوعها ملعايري اإر�صادات و�صوابط �صادرة عن اجلهات الإ�صرافية يف كل بلد يتعني على البنك الإ�صالمي يلتزم بها، 

وبناء على ما �صبق بيانه من مكونات الرقابة الداخلية وفق مفهوم كوزو COSO ميكن بيان مكونات الرقابة ال�صرعية 

الأ�صا�صية هي ح�صب الآتي: 

• بيئة الرقابة ال�صرعية 

• تقييم املخاطر ال�صرعية

• الأن�صطة الرقابية ال�صرعية

• اإدارة املخاطر ال�صرعية

• املعلومات والت�صال

• ن�صاط املراقبة ال�صرعية

اإن مق�صود املخاطر ال�صرعية هي تلك الأ�صرار التي قد حتدث نتيجة عدم التزام املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية بال�صوابط 

واملعايري ال�صرعية، والتي قد توؤدي اإىل التاأثري ال�صلبي على �صمعة املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية، وفقدان ثقة املتعاملني 

معها، وانخفا�س ح�صتها ال�صوقية، وحتقيق خ�صائر مالية، وميكن تق�صيم املخاطر ال�صرعية اعتمادًا على ال�صوابط 

ال�صرعية التي ت�صعها الهيئة العامة اأو ح�صب كل منتج، ويقوم ق�صم املخاطر ال�صرعي بتحديد املخاطر وتقييمها ح�صب 

اأهميتها واأثرها املادي واأثرها على �صمعة البنك ال�صرعي، ثم الك�صف عن الأخطاء ورفعها للجهات املخت�صة  درجة 

ومتابعة ت�صحيحها وا�صتخدام الأدوات املنا�صبة لتخفي�س م�صتوى اخلطر وتخفي�س ومنع حدوث اخل�صائر املحتملة ما 

اأمكن.
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التو�سيات:

 COSO على التدقيق ال�صرعي اأن يتماهى مع غايات املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية من خالل اعتماد منهجية كوزو -

يف عملياته لتحقيق اأهداف املوؤ�ص�صة و�صمان القيام باأعماله على اأ�ص�س فنية ومهنية معتربة وحديثة.

- �صرورة تفعيل اأق�صام املخاطر ال�صرعية يف البنوك الإ�صالمية وتاأهيلها لتكون قادرة على حتقيق اأهداف املوؤ�ص�صة 

املالية الإ�صالمية من حيث �صبط اللتزام ال�صرعي.

- تعديل الهيكل التنظيمي لي�صمل يف بنيانه وحدة خماطر عدم اللتزام ال�صرعي.

املدقق  تقارير  مع  جنب  اإىل  جنبًا  واحرتايف  مهني  باأ�صلوب  ال�صرعية  للمخاطر  خا�صة  تقارير  اإ�صدار  �صرورة   -

ال�صرعي وذلك مل�صاعدة املوؤ�ص�صة وهيئة الرقابة ال�صرعية يف اإعطاء تاأكيد معقول حول التزام املوؤ�ص�صة بال�صوابط 

ال�صرعية يف عملياتها.

واحلمد هلل رب العاملني
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امل�سادر واملراجع ح�سب ورودها بالبحث

ال�صرعي . 1 التدقيق  ال�صرعي-موؤمتر  التدقيق  كفاءة  يف  ال�صرعية  املعايري  ال�صنو�صي-اأثر  العمراين-نادر 

اخلام�س-20-21 ابريل 2015 البحرين.

معهد التدقيق الداخلي - مادة اأ�صا�صيات التدقيق الداخلي - اجلزء الأول – ط 2014/3م. الن�صخة العربية  . 2

.www.Powersresources.com 

البنك املركزي العراقي – دائرة مراقبة ال�صريفة-ق�صم مراقبة امل�صارف الإ�صالمية- �صوابط هيئة الرقابة . 3

ال�صرعية والتدقيق ال�صرعي الداخلي والمتثال ال�صرعي يف امل�صارف الإ�صالمية – 2018.

مو�صى اآدم عي�صى - التدقيق ال�صرعي واإدارة املخاطر - املوؤمتر الرابع للتدقيق ال�صرعي - �صورى لال�صت�صارات . 4

ال�صرعية - املنامة البحرين.

املوؤمتر . 5 التقليدية -  البنوك  لدى  الإ�صالمية  النوافذ  الداخلي يف  ال�صرعي  التدقيق  واقع  يا�صر -  الدهلوي - 

الرابع للتدقيق ال�صرعي - 2013/10/23 مو�صوعة �صورى لأبحاث التدقيق ال�صرعي.

للتدقيق 6.  الرابع  ال�صرعية لدولة الكويت املوؤمتر  الت�صريعات املنظمة للرقابة  اأحمد حلمي -   عبد املق�صود - 

ال�صرعي -2013/10/23 مو�صوعة �صورى لأبحاث التدقيق ال�صرعي.

ال�صرعي . 7 للتدقيق  الثالث  املوؤمتر   - اخلارجي  ال�صرعي  للمدقق  املهني  امل�صتقبل   - احل�صني  -عبد  الر�صيد 

2011/5/18م - مو�صوعة �صورى لأبحاث التدقيق ال�صرعي.

الإطار التنظيمي والرقابي لالأعمال امل�صرفية الإ�صالمية ال�صادر عن البنك املركزي العماين - الباب الثاين . 8

- اللتزامات العامة واحلوكمة.

معيار ال�صبط للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية رقم )1(، تعيني هيئة الرقابة ال�صرعية وتكويناتها وتقريرها.. 9

فرح - في�صل عبد العزيز - الرقابة ال�صرعية الواقع واملثال - املوؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد الإ�صالمي - . 10

والبحوث املقدمة باملوؤمتر .

للتدقيق . 11 الرابع  املوؤمتر   – ال�صتثمار  خماطر  التقليل  يف  وم�صاهمته  ال�صرعي  التدقيق   – �صمري  ال�صاعر- 

ال�صرعي - 2013/10/23م، مو�صوع �صورى لأبحاث التدقيق ال�صرعي.

هيا مروان اإبراهيم - مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي يف تقومي اإدارة املخاطر وفق اإطار COSO )درا�صة . 12

تطبيقية على القطاعات احلكومية يف قطاع غزة( - ر�صالة ماج�صتري اجلامعة الإ�صالمية - غزة - 2016.
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اخلرطوم . 13 وم�صتقباًل-ملتقى  حا�صرًا  الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صات  يف  ال�صرعية  النوباين-خولة-املخاطر 

للمنتجات املالية الإ�صالمية -اخلرطوم ال�صودان 2012.

14 . /21-20- ال�صرعي  للتدقيق  اخلام�س  املوؤمتر  املخاطر-  على  املبني  ال�صرعي  التدقيق   – عطية  عبداهلل 

2015/4- املنامة – البحرين – تنظيم �صورى لال�صت�صارات ال�صرعية.

15 . The Impact Of The Structure Of The Internal Control System In
 Accordance With The COSO Framework To Achieve The Control

Objective )a Case of NGOs in Gaza Strip(

16 . The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
 Commission )COSO )2013(، Internal Control-Integrated Framework،

Executive Summary، USA.

الق�صا�س-خليل حممد -الرقابة املالية يف �صركات ال�صرافة التحويل املايل -عمان – الردن.. 17

والتطبيق-املوؤمتر . 18 النظرية  بني  ال�صرعي  والمتثال  واملراجعة  والتدقيق  الرقابة  عطية-مفاهيم  عبداهلل 

ال�صاد�س للتدقيق ال�صرعي 7 ني�صان 2016-تركيا تنظيم �صورى لال�صت�صارات ال�صرعية.

املواقع االلكرتونية:

http//:aaoifi.com/announcement •

• هالة عو�س عبدالرحمن – مقال حول “ مفهوم واأهداف جلان املراجعة-موقع منتدى املراجعني الداخليني العرب 
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