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اعتماد منهجية كوزو ( )COSOيف التدقيق ال�شرعي الداخلي

1

الأ�ستاذ امل�شارك الدكتور �سعيد بوهراوة 2والدكتور فار�س جعفري

3

مقدمة
�إن التطور الذي �شهدته املالية الإ�سالمية �أدى اىل تطور الهيكل التنظيمي لهذه امل�ؤ�س�سات ال�سيما فيما يتعلق بتعزيز
مفهوم الإلتزام/االمتثال ملبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وتع ّد الرقابة ال�شرعية/التدقيق ال�شرعي �شكال من �أ�شكال الرقابة الإدارية التي يتم من خاللها الت�أكد والتحقق من
�أن املعامالت التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة متوافقة لأحكام ال�شريعة وممتثلة لها .ونظرا لأهمية االلتزام واالمتثال لأحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع �أن�شطة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،دعت هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية (�أيويف) يف معيارها التا�سع للحوكمة ،واملتعلق بوظيفة االمتثال لأحكام ومبادئ ال�شريعة� ،إىل
�ضرورة اعتماد نظام رقابة �شامل ومتكامل لإدارة املخاطر التي ميكن �أن تواجه �إدارة امل�ؤ�س�سة .واقرتحت منوذج كوزو
“ ”COSOك�أحد منهجيات �أو �أطر الرقابة الداخلية املتطورة وال�شاملة ،ودعت �إىل دمج وظيفة االلتزام مببادئ
و�أحكام ال�شريعة �ضمن هيكل كوزو ال�شامل الدارة املخاطر.
هذا الإقرتاح الذي ُطرح من طرف �أيويف �أدى �إىل �إثارة �إ�شكالية جدوى �إعمال �إطار كوزو يف التدقيق ال�شرعي ،الذي
تفرعت عنه جمموع �أ�سئلة منها:
ما مدى كفاءة وفعالية منهجية كوزو لتحقيق �أهداف الرقابة ال�شرعية؟
ما جدوى الإعمال ملنهجية كوزو يف الرقابة ال�شرعية الداخلية؟
هل تغني منهجية كوزو عن الإعتماد على منهجية الرقابة ال�شرعية الداخلية املعمول بها يف م�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي؟
هل ميكن املواءمة والتكامل بني مقاربة كوزو وتطبيقات الرقابة ال�شرعية الداخلية؟
للإجابة على هذه الأ�سئلة جاء هذا البحث للتعريف مبنهجية كوزو ،ومكوناتها ومبادئها ودرا�سة مدى امكانية اعتمادها
يف التدقيق ال�شرعي الداخلي للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وحتقيقا لذلك فقد جاء هذا البحث لدرا�سة املو�ضوع من
خالل املباحث الآتية:
• املبحث الأول :احلوكمة وعالقتها بالتدقيق ال�شرعي.
• املبحث الثاين� :إطار كوزو للرقابة/للتدقيق الداخلي.
• املبحث الثالث :التدقيق ال�شرعي الداخلي وتطبيقاته يف امل�صارف الإ�سالمية.
 -1ورقة مقدمة مل�ؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�شرعي ،مب�سقط – �سلطنة عمان� 6-8 ،أكتوبر .2019
 -2مدير ق�سم البحوث والتطوير واالبتكار بالأكادميية العاملية للبحوث ال�شرعية يف املالية الإ�سالمية (�إ�سرا) ،ماليزيا.
 -3باحث بالأكادميية العاملية للبحوث ال�شرعية يف املالية الإ�سالمية (�إ�سرا) ،ماليزيا.
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• املبحث الرابع :التدقيق ال�شرعي و�إدارة املخاطر ال�شرعية.
• املبحث اخلام�س :منهجية التدقيق ال�شرعي وفقا لإطار احلوكمة ال�شرعية لأيويف والبنك املركزي املاليزي.
• املبحث ال�ساد�س :مدى �إمكانية تطبيق منهجية كوزو يف التدقيق ال�شرعي الداخلي.
املبحث الأول :احلوكمة ال�شرعية وعالقتها بالتدقيق ال�شرعي
املطلب الأول :تعريف احلوكمة
عرفت احلوكمة يف الإطار الو�ضعي بتعريفات كثرية منها �أنها« :جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على �إدارة
ال�شركة وجمل�س الإدارة وحملة الأ�سهم وغريهم من امل�ساهمني « ،4.و»النظام الذي يتم من خالله �إدارة ال�شركات
والتحكم يف �أعمالها « 5.وعرفها البنك الأهلي امل�صري ب�أنها جمموع «قواعد اللعبة» التي ت�ستخدم لإدارة ال�شركة
من الداخل ،ولقيام جمل�س الإدارة بالإ�شراف عليها حلماية امل�صالح واحلقوق املالية للم�ساهمني « ،6.و»الأ�ساليـ ـ ــب
التي تدار بها ال�شرك ـ ــات من خالل جمل�س االدارة واالدارة التنفيذيـ ــة العليا والتي حتدد كيفية و�ضع �أهـ ـ ــداف
ال�شرك ـ ـ ــة و�أ�ساليب ت�شغيلها والرقابـ ــة الذاتية على �أن�شطت ــها حلمايـ ـ ــة �أ�صولها وممتلكاتـ ــها وحماية امل�ساهميـ ـ ـ ــن
( )Shareholdersوحقوق �أ�صح ـ ـ ـ ــاب امل�صالح ( )Stakeholdersمع االلتزام بالعمل وفقا للقوانني والنظم
ال�سائدة” ،7.والتعريف الأخري يبني موقع التدقيق ال�شرعي من احلوكمة ،فهو يعد جزءا مهم ًا منها ،وميثل �أحد وظائف
االدارة التى تهدف �إىل الت�أكد من اجناز الأهداف املعتمدة واحلد من املخاطر التي ميكن �أن تواجه امل�ؤ�س�سة.
املطلب الثاين :طبيعة احلوكمة ،و�أهدافها ومبادئها
ال تختلف احلوكمة ال�شرعية عن حوكمة ال�شركات التقليدية �إال فيما يتعلق بالقانون الذي يحكمها .فاحلوكمة ال�شرعية،
كما هو باد من ت�سميتها ،م�ستمدة من ال�شريعة الإ�سالمية بينما احلوكمة التقليدية مبنية على القوانني الو�ضعية.
وهو ما �أكدته هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ) (AAOIFIحني �أ�شارت �إىل �أن احلوكمة
يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تتجاوز بكثري حدود احلوكمة لدى امل�ؤ�س�سات التقليدية ،نظرا ملا للأوىل من �أبعاد
4- Freeland, C. (2007). Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: Coorporate Governance

and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo,
May 7 – 8.

5- Alamgir, M. (2007). Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the
Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.

 -6البنك الأهلي امل�صري� ،أ�سلوب ممار�سة �سلطات الإدارة الر�شيدة يف ال�شركات :حوكمة ال�شركات .الن�شرة االقت�صادية ،العدد الثاين ،املجلد ال�ساد�س واخلم�سون.2003 ،
 -7يو�سف جا�سم العبيد ،نائب حمافظ بنك الكويت املركزي  ،ورقة مقدمة يف “م�ؤمتر احلوكمة يف دولة الكويت :الإطار الت�شريعي واملايل والإداري” املنعقد يف بتاريخ – 10
� 11أكتوبر .2017
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�إجتماعية ودينية �أي�ضا 8.فهي يف مفهوم جمل�س خدمات املالية الإ�سالمية )“ :(IFSBجمموعة من الرتتيبات
امل�ؤ�س�سية والتنظيمية التي من خاللها ت�ضمن م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية �أن هناك رقابة �شرعية فعالة
وم�ستقلة على كل وحدة من الهياكل والعمليات التالية:
(�أ)	�إ�صدار الفتاوى والقرارات ذات ال�صلة التي حتكم عمل امل�ؤ�س�سات املالية.
(ب) ن�شر املعلومات املتعلقة بتلك الفتاوى والقرارات بني املوظفني يف م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية الإ�سالمية
الذين وكل �إليهم مراقبة الأن�شطة اليومية للت�أكد من االمتثال للفتاوى والقرارات.
(ج) املراجعة والتدقيق ال�شرعي الداخلي للتحقق من موافقة املعامالت التي �أجريت يف امل�ؤ�س�سة املالية
للأحكام ال�شرعية.
(د) املراجعة ال�شرعية ال�سنوية من �أجل الت�أكد ب�أن املراقبة والتدقيق ال�شرعي الداخلي مت تنفيذه ب�شكل
9
منا�سب وعلى النحو املطلوب.
واحلوكمة تهدف �إىل الربط بني خمتلف الأطراف ذات ال�صلة باعتبارها متثل جمموعة العالقات �أو النظم امل�ستخدمة
يف التوجيه والإدارة ،حتديد ًا للم�س�ؤوليات و�ضبط ًا للأهداف وال�سيا�سات املالية وغريها .وت�شمل �آلية حوكمة ال�شركات
الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سات وحما�سبة امل�ؤ�س�سة املالية �أمام امل�ساهمني حتقيقا لأهداف ال�شركة وتعزيز ًا لأدائها
10
وللت�أكد من توافق �أن�شطتها و�أعمالها مع القواعد والقوانني.
وتقوم احلوكمة على �أربعة مبادئ �أ�سا�سية هي :الإف�صاح وال�شفافية ،وهي تعني الو�ضوح يف البيانات املالية املن�شورة
والتقارير املالية ال�سنوية ،وكذلك الإف�صاح عن كافة �أعمال و�أن�شطة امل�صرف والإدارة� .أما امل�س�ؤولية وامل�ساءلة فتعني
�أن الإدارة م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة وجمل�س الإدارة م�س�ؤول �أمام امل�ساهمني ،وتتحقق من خالل �ضمان كفاءة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني ومتتعهم بالت�أهيل الكامل؛ و�أخريا العدالة وت�شمل حتقيق االن�صاف جلميع �أ�صحاب
امل�صلحة يف امل�ؤ�س�سة.
املطلب الثالث� :إلزامية احلوكمة ال�شرعية
�إن �إلزامية احلوكمة ال�شرعية على م�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تتمثل يف لزوم قرارات هيئة الرقابة ال�شرعية ،خ�صو�صا
بالن�سبة �إىل الأمور �أو امل�سائل ال�شرعية املتعلقة بامل�صرف وحتقيق املبادئ ال�شرعية املت�ضمنة يف احلوكمة ال�شرعية
كالعدل ،وال�صدق ،والأمانة ،ومنع الظلم ،وحفظ احلقوق ،والدقة ،والو�ضوح .فلذلك يعترب دور الهيئة �أكرث من دور
ا�ست�شاري ،بل يت�ضمن الإر�شاد والإ�شراف والرقابة من �أول الإن�شاء �إىل موعد ح�ساب املكا�سب �أو اخل�سارة �أو �إىل
 -8هئية املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،معيار ال�ضبط رقم  ،6بيان مبادئ ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
 -9جمل�س خدمات املالية الإ�سالمية  -الن�سخة االنكليزية (� ،)2009ص.2 3-

10- Choudhary Slahudin, (2008), Review of Islamic Economics, OECD Principles and the Islamic Perspective on Corporate Governance,
International Association for Islamic Economics, p. 31.
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يوم ت�صفية �أو انهاء �أعمال امل�صرف ،ناهيك عن تطوير املنتجات ومراجعتها وتدقيقها .وجدير بالذكر �أن الأ�صل يف
الرقابة ال�شرعية يف امل�صارف الإ�سالمية هو الرقابة على كل �أعمال امل�صرف ،ال يف تطوير املنتجات �أو متابعة تنفيذها
فح�سب ،بل �أن تكون كافة �أعمال وجوانب امل�صرف مطابقة ملبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وقد و�ضعت هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بع�ض املعايري لهذا الأمر .منها �أن تكون ال�شريعة
ملزمة للم�ؤ�س�سة 11و�أن االلتزام بال�شريعة من واجب امل�ؤ�س�سة 12وكذلك يف معيار رقم ( 29معيار الفتوى) ،ذكر املعيار
�أنه من واجب هيئة الرقابة ال�شرعية �أن تقدم الفتاوى للم�صرف بناء على العالقة القائمة فيما بينهما و�أنه من واجب
امل�ؤ�س�سة �إ�ستفتاء الهيئة يف امل�سائل ال�شرعية .ومع �أن ب�إمكان امل�ستفتي �أو امل�صرف بذل ق�صارى جهده يف اختيار
الفتاوى �أو الآراء الأح�سن� ،إال �إنه وح�سب قوانني امل�ؤ�س�سة ،عليه الأخذ والعمل بالفتاوى ال�صادرة من هيئة الرقابة
ال�شرعية للم�ؤ�س�سة 13.و�أ�ضافت هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف معيارها ال�شرعي رقم “”29
�أن امل�صرف ملزم ب�إتباع قرارات هيئة الرقابة وال ميكنه الإ�ستفتاء واالعتماد على قرارات هيئات فتوى �أخرى �إال ب�إذن
14
هيئة الرقابة لديه.
املطلب الرابع :التدقيق ال�شرعي و�أهميته يف حتقيق احلوكمة ال�شرعية
تهتم احلوكمة باملمار�سات والنظم وال�س ـ ـ ــيا�س ـ ـ ــات واالجراءات والتدابري التي يتم من خاللها �ضبط �أداء امل�ؤ�س�سة
والرقابة عليها ومعاجلة م�شاكلها .من هنا تظهر عالقة احلوكمة بالرقابة ال�شرعية الداخلية ،فهي تع ّد جزءا مهم ًا
من حوكمة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وتهدف �إىل الت�أكد والتحقق من �أن املعامالت التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة متوافقة
و�أحكام ال�شريعة وممتثلة لها ،بالإ�ضافة �إىل احلد من خماطر عدم الإمتثال ال�شرعي التي ميكن �أن تواجه امل�صارف
الإ�سالمية .وهو ما �أ�شار له �أي�ضا الدكتور عبد الباري م�شعل ،يف ورقته املعنونة “بالإطار العام املتكامل حلوكمة
ال�صناعة املالية الإ�سالمية” واملقدمة مل�ؤمتر �أيويف الرابع ع�شر� ،إىل �أن احلوكمة تع ّد تطور ًا للرقابة وترتكز على ثالثة
حماور رئي�سية تتمثل يف :ال�سلوك الأخالقي وعملية ادارة املخاظر وعملية الرقابة وامل�ساءلة عليهما ،وي�سهر على ذلك
جهات رقابية �شرعية داخلية تقوم بتحديد خماطر عدم االلتزام ال�شرعي والتعامل معها والتقليل منها 15.وملا كانت
الرقابة الداخلية جزءا مهم ًا من حوكمة امل�ؤ�س�سات ومتثل احدى وظائف االدارة التى تهدف �إىل الت�أكد من اجناز
الأهداف املعتمدة واحلد من املخاطر التي ميكن �أن تواجه ادارة امل�ؤ�س�سة� ،سيتناول املبحث القادم ماهية الرقابة
الداخلية ،مبادئها و�أهدافها وفق مفهوم كوزو.
 -11هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،معايري املحا�سبة و املراجعة و ال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،2004 ،البند  5من معيار ال�ضبط رقم .2
 -12هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،معايري املحا�سبة و املراجعة و ال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،2004 ،البند  6من معيار ال�ضبط رقم .2
 -13هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املعايري ال�شرعية ،2007 ،البند  3من املعيار ال�شرعي رقم .29
 -14هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املعايري ال�شرعية ،2007 ،البند  6من املعيار ال�شرعي رقم .29
 -15عبد الباري م�شعل .الإطار العام املتكامل حلوكمة ال�صناعة املالية الإ�سالمية .ورقة مقدمة يف امل�ؤمتر  14للهيئات ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية لهيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .2015 ،
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املبحث الثاين� :إطار كوزو للتدقيق الداخلي
كوزو ” ”COSOهي اخت�صار ل ـ «Committee of Sponsoring Organizations of the
” ،Treadway Commissionوتعني جلنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي .وقد مت �إن�شائها برئا�سة جيم�س

تريدواي ،املفو�ض ال�سابق لهيئة الأوراق املالية والبور�صة الأمريكية عام  .1985وت�شمل اللجنة الهيئات املهنية العاملة
يف احلقل املحا�سبي واملايل يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وت�ضم يف ع�ضويتها �أكرب خم�س منظمات من القطاع
اخلا�ص يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهم :املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني املعتمدين ( ،)AICPAمعهد
املدققني الداخليني ( ،)IIAمعهد املدراء التنفيذيني املاليني ( ،)FEIجمعية املحا�سبني الأمريكيني (،)AAA
ومعهد املحا�سبني الإداريني ( ،)IMAويطلق عليها جمتمعة جلنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي ،وهذه املنظمات
هي التي ت�ضطلع بتمويل اللجنة .وقد كلفت بت�صميم متكامل و�شامل للرقابة الداخلية والذي مت تبنيه الحق ًا على نطاق
وا�سع يف الواليات املتحدة الأمريكية 16.وقد مت ت�صميم هذا االطار ،املعروف ب�إطار كوزو ،مل�ساعدة ال�شركات على
�إن�شاء وتقومي وحت�سني نظام الرقابة الداخلية .وتع ّد الرقابة الداخلية ح�سب هذا الإطار مهمة يف العمليات الت�شغيلية
اً
معقول» ب�أن
والتقارير املالية للم�ؤ�س�سة وال ميكن جتاوزها لأنها حتدد جودة البيانات املالية .كما �أنها توفر «�ضما ًنا
املبالغ املعرو�ضة يف القوائم املالية �صحيحة وميكن االعتماد عليها التخاذ قرارات �سليمة 17.وي�ساهم تطبيق �إطار
الرقابة الداخلية ،وفق مفهوم ”� ،”COSOإىل توفري �أ�سا�س متني لتحديد درجة ال�ضمان التي توفرها ال�ضوابط
الرقابية امل�صممة على م�ستوى امل�ؤ�س�سات.
18

وتعرف جلنة املنظمات الراعية الرقابة الداخلية ب�أنها:
عملية تت�أثر مبجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة و�إدارتها التنفيذية وغريهم من الأفراد ،م�صممة لتوفري ت�أكيد معقول حول حتقيق
امل�ؤ�س�سة لأهدافها املتعلقة بالعمليات الت�شغيلية و�إعداد التقارير واالمتثال/االلتزام للقوانني واللوائح التنظيمية.
ويعك�س هذا التعريف بع�ض املفاهيم الأ�سا�سية للرقابة الداخلية واملتمثلة يف �أنها:
• و�سيلة موجهة لتحقيق الأهداف وبلوغها .فهي و�سيلة لتحقيق غاية ولي�ست غاية يف حد ذاتها.
• تت�أثر بالأ�شخا�ص  -لي�س فقط بال�سيا�سات والإجراءات والنظم  ،-فالإجراءات التي يتخذوها الأ�شخا�ص على كل
م�ستوى من م�ستويات املنظمة هي من ت�ؤثر يف الرقابة الداخلية .ومن هنا كان لزاما �أن تنجز من طرف �أ�شخا�ص
م�ؤهلني و�أكفاء.
16-

Oduware Uwadiae (2015). COSO - An Approach to Internal Control Framework. Retrieved from: Deloitte, https://www2.deloitte.
com/ng/en/pages/audit/articles/financial-reporting/coso-an-approach-to-internal-control-framework.html.

17- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Ed.). (2013). Internal Control, Integrated Framework: Executive Summary. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

18- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Ed.). (2013). Internal Control, Integrated Framework: Execu-

tive Summary. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Retrieved from: https://www.coso.org/
Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf.
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• توفر الرقابة الداخلية ت�أكيد ًا و�ضمان ًا معقو ًال فقط فيما يتعلق بتحقيق امل�ؤ�س�سة لأهدافها ولي�س ت�أكيدا مطلق ًا
للإدارة وجمل�س الإدارة.
وتتمثل �أهداف الرقابة الداخلية وفق �إطار كوزو يف الآتي:
الأهداف الت�شغيلية :وتتعلق باال�ستخدام الكف�ؤ والفعال لكل موارد امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك �أهداف الأداء الت�شغيلي
واملايل ،وحماية الأ�صول من اخل�سارة.
�أهداف �إعداد التقارير :تتعلق بالتقارير املالية وغري املالية الداخلية واخلارجية منها والتي توجه ال�ستخدام الإنتاج
وتوثيقه بتقارير ترفع �إىل الإدارة ويجب �أن تت�سم باملوثوقية وال�شفافية.
�أهداف االمتثال/االلتزام :وتتعلق بااللتزام بالقوانني واللوائح التي تخ�ضع لها امل�ؤ�س�سة.
ويف �ضوء ما �سبق ذكره يتبني �أن الرقابة الداخلية وفق اطار كوزو نظام �شامل م�صمم لتحقيق �أهداف املن�ش�أة من
خالل اال�ستخدام الكف�ؤ والفعال لكل موارد امل�ؤ�س�سة ومن خالل معايري ومفاهيم ومبادئ حمددة يتم اال�ستناد �إليها
لتقومي نظام الرقابة الداخلية وذلك من خالل حتقيق كفاءة العمليات الت�شغيلية ،الت�أكد من تطبيق القوانني والتعليمات
وااللتزام بها ،ومن ثم امكانية االعتماد على التقارير املالية و�ضمان �إعدادها وفقا للمعايري الدولية و املحا�سبية.
املطلب الأول :مراحل تطور �إطار كوزو COSO Framework -

�أ�شرنا �سابقا �إىل �أن العمل الرئي�س الذي �أُوكل للجنة املنظمات الراعية هو ت�صميم اطار متكامل مل�ساعدة ال�شركات على
ت�أ�سي�س وتقومي وحت�سني نظام الرقابة الداخلية .وقد مت �إ�صدار �أول ن�سخة لإطار الرقابة الداخلية �سنة  1992وقد القت
قبو ًال وا�سعا ال�سيما يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أ�صدرت يف �سنة  2013ن�سخة معدلة ومنقحة الطار كوزو للرقابة
الداخلية احتوى على املكونات املطبقة يف اطار كوزو لعام  1992مع �إ�ضافة جمموعة من املبادئ واملفاهيم .ويف �سنة 2004
�أ�صدرت كوزو الإطار املتكامل لإدارة املخاطر ،ومت حتديث هذا الإطار با�صدار جديد �صدر �سنة  2017بعنوان �:إدارة
خماطر امل�ؤ�س�سة :التكامل بني اال�سرتاتيجيات والأداء ) 19.(Enterprise Risk Management - ERMومبا
�أن مو�ضوع بحثنا يتعلق بالرقابة الداخلية ،ف�سرنكز على مراحل تطور �إطار الرقابة الداخلية لإطار كوزو .

19- Retrieved from: https://www.coso.org/Pages/default.aspx
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• �إطار كوزو للرقابة الداخلية – ن�سخة 1992
ارتكز �إطار تقومي وتفعيل نطام الرقابة الداخلية يف ن�سخته الأوىل ال�صادرة �سنة  1992على خم�سة مكونات مرتابطة
تتمثل يف :بيئة الرقابة ،تقومي املخاطر� ،أن�شطة الرقابة ،املعلومات واالت�صاالت ،واملتابعة .وكان الهدف العام من
هذا الإطار توفري �ضمان معقول فيما يتعلق بتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة على امل�ستويات الآتية :فعالية وكفاءة العمليات
الت�شغيلية ،وموثوقية التقارير املالية ،واالمتثال للقوانني واللوائح التنظيمية .والنموذج التايل يو�ضح مكونات �إطار كوزو
20
ل�سنة .1992

امل�صدر :مت �إعداده من طرف الباحثني.
• �إطار كوزو 2013-الن�سخة املعدلة
منذ �إ�صدار االطار الأول لكوزو �سنة  1992حدثت الكثري من التغريات التي عرفتها بيئة العمل والقوانني التنظيمية
والت�شغيلية لعمل امل�ؤ�س�سات .وهو ما دفع جلنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي ملراجعة وتعديل اطار كوزو وفق
للتطورات التي عرفها نظام الرقابة الداخلية .ويف �سنة  2013مت �إ�صدار �إطار كوزو للرقابة الداخلية املعدل واملطور
والذي يحتوي على املكونات نف�سها املطبقة يف اطار كوزو لعام  1992مع �إ�ضافة جمموعة من املبادئ التي متثل املفاهيم
21
الأ�سا�سية ملكونات الرقابة اخلم�س التي ُيعتمد عليها يف تقومي نظام الرقابة الداخلية.
20-

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Ed.). (1992). Internal Control, Integrated Framework:
Executive Summary. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

21-

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Ed.). (2013). Internal Control, Integrated Framework:
Executive Summary. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
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وركزت الن�سخة املعدلة لكوزو  2013على عملية �إدارة املخاطر ،والتي ت�شمل �إدراك �أهمية حتول �إدارة املخاطر من
ن�شاط منف�صل �أو يف بع�ض الأحيان موزع بني عدد من �أق�سام ووحدات امل�ؤ�س�سة �إىل ن�شاط ذي كفاءة ً�إدارية متكاملة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�شار �إطار كوزو � 2013إىل �أن �إدارة املخاطر تع ّد جزء ال يتجز�أ من عملية �صنع القرار يف جميع
ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ،كما �أنها تع ّد مهمة للغاية من �أجل حتقيق الأهداف وحت�سني الأداء .و�أ�شار �إطار كوزو � 2013إىل �أن
وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ال يتطلب االلتزام ال�صارم بال�سيا�سات والإجراءات فح�سب ،بل يتعداه �إىل ا�ستخدام
االجتهاد والتقدير ،وهي م�س�ألة ن�سبية تتطلب كفاءة من قبل امل�ضطلعني بالعمل .فمجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
واملوظفون على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ي�ستخدمون اجتهادهم/تقديرهم لتحديد حدود الرقابة الالزم والفعالة .كما يتم
ا�ستخدام اجتهادهم/تقديرهم للأ�شياء ب�صورة م�ستمرة لتطوير نظام الرقابة على م�ستوى املن�ش�أة.
و َي ْف ِرت�ض �إطار كوزو � 2013أن املبادئ  ،17والتي مت �إ�ضافتها ،متثل املفاهيم الأ�سا�سية ملكونات الرقابة اخلم�س ولها
�صلة وثيقة بكيان امل�ؤ�س�سة ككل ،كما �أنها تعمل مع بع�ضها البع�ض يف �إطار ديناميكي متكامل ،وذلك بهدف تقلي�ص
املخاطر �إىل حد معقول وم�ستويات مقبولة ،وهو ما ينعك�س على فعالية نظام الرقابة الداخلي وكفاءته .والنموذج الآتي
يو�ضح مكونات �إطار كوزو ل�سنة .2013

امل�صدر :من �إطار كوزو  2013مع الرتجمة.
وميثل ال�شكل �أعاله مكعب كوزو ال�صادر ل�سنة  2013وهو الن�سخة الأخرية الطار الرقابة الداخلية والذي مت تعديله
ومراجعته بناء على اطار كوزو ل�سنة  1992الذي مت الغاءه بتاريخ  15دي�سمرب  .2014وتبني اجلهة العلوية للمكعب
�أهداف امل�ؤ�س�سة التنظيمية واملتمثلة يف (العمليات ،واعداد التقارير ،واالمتثال) ،وميثل الوجه اجلانبى حمل الرقابة
(الوظيفة والوحدة والق�سم وامل�ؤ�س�سة) ،وميثل الوجه الأمامي مكونات �أو مكونات الرقابة الداخلية واملتمثلة (بيئة
الرقابة ،تقومي املخاطر� ،أن�شطة الرقابة ،املعلومات واالت�صاالت ،و�أن�شطة املتابعة).

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

�أ.د� .سعيد بوهراوة و د .فار�س جعفري

اعتماد منهجية كوزو ( )COSOيف التدقيق ال�رشعي الداخلي

104
22

املطلب الثاين :مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية وفق مفهوم كوزو :2013
 .1مكونات الرقابة الداخلية
تتكون الرقابة الداخلية ح�سب �إطار كوزو من خم�سة مكونات متكاملة وهي:

 1.1البيئة الرقابية:
ومتثل جمموعة من املعايري والعمليات والهياكل التي تعتمد عليها امل�ؤ�س�سة لتنفيذ الرقابة الداخلية .وتت�ضمن بيئة
الرقابة النزاهة والقيم الأخالقية للم�ؤ�س�سة واملعايري التي متكن جمل�س الإدارة من اال�ضطالع مب�س�ؤولياته يف الإ�شراف
على احلوكمة والهيكل التنظيمي وحتديد ال�سلطات وامل�س�ؤوليات وعملية جذب وا�ستقطاب الكفاءات وتطويرهم وتنمية
قدراتهم والدقة يف مقايي�س الأداء واحلوافز واملكاف�آت لتنمية ال�شعور بامل�س�ؤولية وحت�سني فعالية الأداء .ومن نتائج
التحكم يف البيئة الرقابية �أن �أثرها ينعك�س على النظام ال�شامل للرقابة الداخلية .بعبارة �أخرى متثل بيئة الرقابة
فل�سفة ور�ؤية امل�ؤ�س�سة �أو احلوكمة التي حتكم الإدارة وهي من ت�ؤثر على فعالية مكونات الرقابة الداخلية الأخرى.
 1.2تقومي املخاطر
عرف �إطار كوزو املخاطر على �أنها :احتمال حدوث �شيء قد ي�ؤثر �سل ًبا على حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة .وي�شري هذا
العن�صر �إىل �أن كل م�ؤ�س�سة قد تواجه جمموعة متنوعة من املخاطر �سواء من م�صادر خارجية �أو داخلية .وتقومي
املخاطر ح�سب مفهوم كوزو عملية ديناميكية م�ستمرة لتحديد املخاطر التي تهدد حتقيق �أهداف املن�ش�أة وتقوميها.
وتقا�س املخاطر املتعلقة بتحقيق الأهداف وتقوميها يف كافة �أنحاء امل�ؤ�س�سة بالن�سبة لدرجة حتمل املخاطر املحددة،
وي�شكل تقومي املخاطر الأ�سا�س الذي يحدد كيفية �إدارتها .كما يتطلب تقومي املخاطر درا�سة التغريات املحتملة يف
البيئة اخلارجية والداخلية للم�ؤ�س�سة ،وهو ما يجعل الرقابة الداخلية لوحدها غري فعالة.
� 1.3أن�شطة الرقابة
�أن�شطة الرقابة هي الإجراءات املو�ضوعة من خالل ال�سيا�سات والرتتيبات التي ت�ساعد على �ضمان تنفيذ توجيهات
الإدارة لتخفيف املخاطر املتعلقة بتحقيق �أهداف املن�ش�أة .ويتم تنفيذ هذه الأن�شطة على جميع امل�ستويات وعلى مراحل
خمتلفة �ضمن عمليات امل�ؤ�س�سة ونظام املعلومات .وقد تكون هذه الأن�شطة ذات طبيعة وقائية �أو ك�شفية وقد ت�شمل
جمموعة من الأن�شطة اليدوية والآلية والتي من بينها احل�صول على الرتاخي�ص والتحقيقات والت�سويات ومراجعات
الأداء.
22-

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Ed.). (2013). Internal Control, Integrated Framework:
Executive Summary. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Retrieved from: https://www.coso.
org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf.
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 1.4املعلومات واالت�صاالت
تع ّد املعلومات �ضرورية للم�ؤ�س�سة من �أجل القيام مب�س�ؤوليات الرقابة الداخلية وحتقيق �أهدافها .وتقوم الإدارة
باحل�صول على املعلومات ذات ال�صلة واجلودة وا�ستخدامها من امل�صادر الداخلية واخلارجية ،وذلك لدعم عمل
املكونات الأخرى للرقابة الداخلية .وميثل التوا�صل؛ العملية امل�ستمرة واملتكررة لتوفري املعلومات ال�ضرورية وم�شاركتها
واحل�صول عليها .ويع ّد التوا�صل الداخلي الو�سيلة التي يتم من خاللها ن�شر املعلومات يف جميع �أق�سام امل�ؤ�س�سة ،والتي
من �أهم م�صادره التغذية املرتدة للعاملني وتقارير التدقيق الداخلي ،فمن خاللها يتمكن املوظفون من تلقي ر�سال
وا�ضحة من الإدارة العليا لأخذ م�س�ؤوليات الرقابة على حممل اجلد.
� 1.5أن�شطة املتابعة
تتم �أن�شطة املتابعة وفق عملية تقومي م�ستمرة �أو منف�صلة �أو اجلمع بينهما للت�أكد من �أن كل مكون من مكونات الرقابة
الداخلية اخلم�سة  -مبا يف ذلك ال�ضوابط الرقابية لتفعيل املبادئ �ضمن كل مكون – موجود ويعمل بال�شكل املنا�سب.
والتقوميات امل�ستمرة للعمليات التجارية على م�ستويات خمتلفة من امل�ؤ�س�سة توفر املعلومات الالزمة يف الوقت املنا�سب.
بينما التقوميات املنف�صلة التي تجُ رى ب�شكل دوري تختلف من حيث جمال التقومي وتردداته الزمنية ،وذلك بح�سب
تقومي املخاطر وفعالية الرقابة عليها ،وغريها من االعتبارات الأخرى .ويتم تقومي النتائج وف ًقا للمعايري املو�ضوعة
من ِقبل اجلهات الرقابية والإ�شرافية �أو ح�سب هيئة معايري معرتف بها �أوجمل�س الإدارة ،ويتم تو�صيل �أوجه النق�ص
والق�صور والإبالغ عنها للإدارة ح�سب االقت�ضاء.
 .2مبادئ �إطار كوزو:
يف ن�سخته الأخرية والتي �صدرت �سنة  2013مت تقدمي جمموعة من املبادئ ع ّدت ركائز يعتمد عليها يف تقومي نظام
الرقابة الداخلية .وا�شتملت على �سبعة ع�شر مبد�أً متثل املفاهيم الأ�سا�سية املرتبطة بكل مكون من مكونات الرقابة
الداخلية وتنطبق على الأهداف الت�شغيلية و�إعداد التقارير واالمتثال .كما مت دعم املبادئ  17مبجموعة من النقاط
أوجب الرتكيز عليها كونها متثل الإر�شادات التي ت�ساعد يف عملية ت�صميم تنفيذ �إجراء الرقابة الداخلية
( 87نقطة) � ِ
وتقومي ما �إذا كانت هذه املبادئ معتمدة وم�ستخدمة 23.وفيما ي�أتي جدول يلخ�ص املبادئ  17الداعمة ملكونات الرقابة
الداخلية:

23- Deloitte, COSO 2013 Framework on Internal Control. Retrieved from: https://chapters.theiia.org/Orange%20County/IIA%20OC%20
Presentation%20Downloads/COSO%20Placemat_Deloitte.pdf
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املكونات
بيئة الرقابة

املبادئ
 .1التزام امل�ؤ�س�سة بالنزاهة والقيم الأخالقية
 .2ا�ستقاللية جمل�س الإدارة عن الإدارة العامة
� .3إن�شاء هياكل وتقارير �إبالغ وحتديد امل�س�ؤوليات
 .4التزام امل�ؤ�س�سة بالكفاءة وتطويرها (املوارد الب�شرية)
 .5تعزيز امل�ساءلة وحتمل كل فرد م�س�ؤولياته املتعلقة باملن�ش�أة

�إدارة املخاطر

 .6حتديد �أهداف امل�ؤ�س�سة بو�ضوح وب�شكل منا�سب
 .7حتديد املخاطر وحتليلها
 .8الأخذ بعني الإعتبار امكانية االحتيال وتقوميها
 .9حتديد وتقومي املتغريات املهمة وحتليلها

�أن�شطة الرقابة � .10إختيار �أن�شطة الرقابة وتطويرها
 .11اختيار وتطوير �أن�شطة الرقابة العامة التي تعتمد على التكنولوجيا
 .12ن�شر �أن�شطة الرقابة (ال�سيا�سات واالجراءات) التي حتدد ما هو متوقع وما
هي �إجراءات التنفيذ
 .13ا�ستخدام معلومات ذات �صلة وم�صداقية
املعلومات
 .14التوا�صل الداخلي من خالل ن�شر املعلومات على امل�ستوى الداخلي
والإت�صاالت
 .15التوا�صل اخلارجي فيما يتعلق بامل�سائل التي ت�ؤثر على �سري الرقابة الداخلية
�أن�شطة املتابعة

ر�ؤية امل�ؤ�س�سة �أو احلوكمة التي حتكم الإدارة

عملية �إدارة وتقومي املخاطر

عمليات املراقبة واملتابعة

� .16إجراء عمليات تقومي م�ستمرة �أو منف�صلة
 .17تقومي �أوجه النق�ص والق�صور والإبالغ عنها.

املبحث الثالث :التدقيق ال�شرعي الداخلي وتطبيقاته يف امل�صارف الإ�سالمية
املطلب الأول :تعريف التدقيق ال�شرعي:
تناول معيار �أيويف التدقيق ال�شرعي �ضمن معيار الرقابة ال�شرعية الداخلية ،فبني ب�أنها فح�ص وتقييم مدى التزام
امل�ؤ�س�سة ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة ،والفتاوى ،والإر�شادات ،والتعليمات ال�صادرة عن هيئة الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة
(ي�شار �إليها فيما بعد ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية) .وف�صل املعنى يف �سياق �آخر عند تناوله ملو�ضوع نظام
الرقابة ال�شرعية الداخلية  ،Shariah Internal Controlحيث جاء ن�صه� ”:إن الغر�ض من فح�ص كفاية نظام
الرقابة ال�شرعية الداخلية هو معرفة ما �إذا كان النظام القائم يوفر ت�أكيد ًا معقو ًال ب�أن �أهداف امل�ؤ�س�سة يف االلتزام
ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية قد مت حتقيقها بكفاية وفعالية .كما �أن الغر�ض من فح�ص فعالية نظام الرقابة
ال�شرعية الداخلية هو معرفة ما �إذا كان النظام يعمل وفقا ملا هو مق�صود منه .ولذا ف�إن املراقبني ال�شرعيني الداخليني
م�س�ؤولون عن تخطيط وتنظيم وتوجيه العمليات للو�صول �إىل ت�أكد معقول ب�أن هدف االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية
24
وغريه من الأهداف والأغرا�ض يتم حتقيقها”.
 -24هئية املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،معيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم .3
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�أما البنك املركزي املاليزي ،فقد عرف التدقيق ال�شرعي الداخلي ب�أنه :تقدمي تقومي م�ستقل جلودة وفعالية الرقابة
الداخلية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�أنظمتها و�إدارة املخاطر وعمليات احلوكمة بالإ�ضافة �إىل االمتثال العام
25
لعمليات امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�ش�ؤونها التجارية و�أن�شطتها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وبني ب�أن وظيفة التدقيق ال�شرعي يجب �أن تت�ضمن على الأقل:
(�أ) و�ضع منهجية تدقيق لتقومي ملف املخاطر ونقاط ال�ضعف يف كل منطقة قابلة للتدقيق؛
(ب) �إن�شاء خطة تدقيق للمهام التي يتعني القيام بها؛
(ج) �إن�شاء برامج تدقيق موثقة وا�ضحة تقدم التوجيه للمدققني الداخليني يف جمع املعلومات و�إجراءات
التدقيق والتقومي؛
(د) رفع النتائج �إىل جمل�س الإدارة واللجنة ال�شرعية من خالل :تقرير التدقيق ،يت�ضمن بالتف�صيل نتائج
التدقيق وتو�صيات تدابري الت�صحيح ،بالإ�ضافة �إىل ردود وخطط عمل اجلهة اخلا�ضعة للتدقيق.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه عند تناول مو�ضوع التدقيق ال�شرعي وامل�صطلحات ذات ال�صلة الحظنا وجود التبا�س يف
بع�ض الكتابات عند تناول م�صطلح الرقابة ال�شرعية والرقابة ال�شرعية الداخلية واملراجعة ال�شرعية والتدقيق
ال�شرعي ،و�سبب هذا االلتبا�س يف تقديرنا ،عدم و�ضوح �إطالقات �أيويف لهذه امل�صطلحات و�إيراد بع�ضها مبعاين
خمتلفة ،ووجود بع�ض اللب�س ب�سبب عدم �إيراد �أيويف مل�صطلح «التدقيق» املتداول يف التطبيقات احلالية .ويف
اجلدول الآتي خمت�صر للم�صطلحات الواردة يف ن�ص معيار �أيويف باللغتني:
الرتجمة االجنليزية

امل�صطلح العربي
هيئة الرقابة ال�شرعية
الرقابة ال�شرعية
الرقابة ال�شرعية الداخلية
جلنة املراجعة وال�ضوابط

Shariah Supervisory Board
Shariah Review
Internal Shariah Review
Audit and Control

رقابة
رقابة
رقابة
املراجعة
ال�ضوابط

املح�صلة

Supervisory
Review
Review
Audit

ميكن القيام بعمل الرقابة ال�شرعية
الداخلية عن طريق �إدارة املراجعة
الداخلية � /إدارة الرقابة الداخلية

Internal Shariah Review May be carried
out by the Internal Audit Department/
Internal Control Department

جلنة املراجعة وال�ضوابط

Audit and Governance Committee

Audit Committee

درا�سة �إجراءات الرقابة الداخلية

Review of Internal controls

Internal controls

مبا يف ذلك املراجعة الداخلية

Including Internal Audit

Internal Audit

http://www.bnm.gov.my/index.

from:

Retrieved

Draft.

Exposure

Internal Shariah Review

الرقابة ال�شرعية الداخلية

Internal Audit department
�إدارة املراجعة الداخلية
Internal Control Department

�إدارة الرقابة الداخلية
جلنة املراجعة

�إجراءات الرقابة الداخلية
مراجعة داخلية

25BNM
(2017),
Shariah
Governance
php?ch=57&pg=144&ac=648&bb=file
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ومبراجعة ا�صطالحات خرباء �صناعة التدقيق ،تبني للباح َثني �أن ثمة فوارق وا�ضحة بينها .واجلدول �أدناه يو�ضح
الفارق بني معاين امل�صطلحات الثالثة الرئي�سة يف مو�ضوع التدقيق ال�شرعي وهي :الرقابة ال�شرعية ،واملراجعة
ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي:
الفرق بني الرقابة ال�شرعية واملراجعة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي
�إجراءات الرقابة الداخلية
Internal Control

املفهوم

• ال�ضوابط التي يتم و�ضعها
ل�ضمان الفعالية والكفاءة
الت�شغيلية ،ورفع تقارير
مالية موثوقة.
• تهمتم بالنظم والأدلة
وال�سيا�سات واملواثيق...
• الرقابة الداخلية نظام
• �أيويف ترتجمها ب�إجراءات
الرقابة الداخلية

املراجعة/الرقابة ال�شرعية
Shariah Review

التدقيق ال�شرعي

Shariah Audit

• فح�ص منهجي وم�ستقل للدفاتر واحل�سابات • فح�ص منهجي وم�ستقل للدفاتر
ومراجعة ال�ضوابط التي يجري تنفيذها.
واحل�سابات ومراجعة ال�ضوابط
التي يجري تنفيذها.
• التحقق مما �إذا كانت مراجعة املخالفات
ال�سابقة غري متكررة.
• التحقق مما �إذا كانت مراجعة
املخالفات ال�سابقة غري متكررة.
• املراجعة ال�شرعية وظيفة
• التدقيق ال�شرعي وظيفة
• ي�سميها معيار �أيويف رقابة �شرعية وي�سميها
البنك املركزي املاليزي مراجعة ويتفقان على • معيار �أيويف يرتجمها مراجعة
داخلية
اال�صطالح عليها بالإجنليزي ب ــReview :
• مراجعة ت�ضطلع بها هيئة الرقابة ال�شرعية
�أ�صالة وجلنة �أو ق�سم الرقابة ال�شرعية
الداخلية نيابة عن الهيئة و�ضمانا ل�شرعية
املعامالت

جمال العمل

يتم فح�ص عمل� /شخ�ص /يتم التحقق من كل عن�صر من عنا�صر العمل
ق�سم�/إدارة من قبل �شخ�ص/
ق�سم�/إدارة �آخر

الأهداف

�ضمان االمتثال ل�سيا�سات ك�شف الأخطاء واملخالفات ال�شرعية قبل مبا�شرة ك�شف الأخطاء واملخالفات ال�شرعية
الإدارة لتحقيق االمتثال تنفيذها و�أثناءها وبعدها (مراجعة قبلية و�آنية بعد تنفيذها مراجعة بعدية
وبعدية)
لل�شريعة الإ�سالمية.

اجلهة املكلفة م�س�ؤولية
الت�شغيلية.
الإطار
الزمني/
الرتدد

ووظيفة

الإدارة وظيفة الهيئة ال�شرعية واملراجعة الداخلية.

يتم التحقق من كل عن�صر من
عنا�صر العمل

وظيفة املدققني.

تقومي منتظم للت�أكد من حتقيق املراجعة ال�شرعية عملية يومية منتظمة و�شاملة .التدقيق ال�شرعية عملية دورية بعدية
تتم يف �أوقات حمددة وتعتمد نظام
الكفاءة والفعالية الت�شغيلية من
العينات.
خالل ال�سيطرة على املخاطر.
يقول بع�ض خرباء املخاطر �أن
الرقابة الداخلية هي جزء من
الإدارة اليومية للإدارة لل�شركة.
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وبناء على هذه املقارنة يت�ضح �أن التدقيق ال�شرعي يق�صد به التدقيق الداخلي الدوري الذي يتم فح�ص كل عن�صر
من عنا�صر العمل بناء على �إجراءات الرقابة الداخلية ” ”Internal Controlsالتي تتناول �أحكام ومبادئ
ال�شريعة ،والفتاوى ،والإر�شادات ،والتعليمات ال�صادرة عن هيئة الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة للتحقق مما �إذا كانت
�أعمال امل�ؤ�س�سات املالية ملتزمة ب�إجراءات الرقابة الداخلية وما �إذا كانت ثمة �أخطاء يف تطبيق هذه الإجراءات مع
الرتكيز على املخالفات ال�سابقة وما �إذا تكررت.
املبحث الرابع :التدقيق ال�شرعي و�إدارة املخاطر ال�شرعية
التدقيق ال�شرعي وثيق ال�صلة مبو�ضوع �إدارة املخاطر .فهما ميثالن مكونني رئي�سني لالمتثال لل�شريعة الإ�سالمية،
وخطوط دفاع رئي�سة ل�ضمان �سالمة امل�ؤ�س�سة ،ف�إدارة املخاطر متثل خط الدفاع الثاين للتحكم يف املخاطر ال�شرعية،
والتدقيق ال�شرعي ميثل خط الدفاع الثالث لت�صحيح الأخطاء واملخالفات ال�شرعية التي وقعت فيها امل�ؤ�س�سة وجتنب
تكرار هذه املخالفات.
وقد عرف البنك املركزي املاليزي «�إدارة املخاطر ال�شرعية ب�أنها :وظيفة تقوم بتحديد منهجي للأخطار الناجمة
عن عدم االلتزام بال�شريعة وقيا�سها ومراقبتها و�إدارتها ،وتهدف �إىل التقليل من �أية حوادث نا�شئة عن عدم االلتزام
بال�شريعة .هذه الطريقة املنهجية للتحكم يف الأخطار الناجمة عن عدم االلتزام بال�شريعة جتعل امل�ؤ�س�سة قادرة على
موا�صلة عملياتها و�أن�شطتها ب�شكل فعال ومن دون تعري�ض امل�ؤ�س�سة �إىل م�ستويات غري مقبولة من املخاطر» .وبني ب�أنه:
«يجب �أن تكون مراقبة املخاطر ال�شرعية و�إدارتها جزءا من �إطار متكامل لإدارة املخاطر يف امل�ؤ�س�سة» .و�أنه»:نظرا
للمهنية والتعقيد يف �إدارة املخاطر املتعلقة بالأمور ال�شرعية ف�إن هذه الوظيفة يجب �أن يقوم بها موظفو �إدارة املخاطر
26
ممن لديهم م�ؤهالت وخربات منا�سبة يف �إدارة املخاطر».
27
�أما بالن�سبة لوظيفة �إدارة املخاطر ال�شرعية ،فبني الإطار ب�أنها ت�شمل ما ي�أتي:
ت�سهيل عملية حتديد الأخطار امل�صاحبة لعدم االلتزام بال�شريعة يف �أن�شطة امل�ؤ�س�سة وقيا�سها ومراقبتها ور�صدها فيما
ي�أتي:
• حتديد املخاطر املت�أ�صلة الناجمة عن عدم االلتزام ب�أحكام ال�شريعة يف امل�ؤ�س�سة مع مراعاة ال�ضوابط احلالية
التي مت و�ضعها ومراقبة مدى فاعليتها يف التخفيف من هذه املخاطر.
• قيا�س الأثر املحتمل ملثل هذه املخاطر على امل�ؤ�س�سة بناء على اال�ستبعاد التاريخي والفعلي من الدفاتر املحا�سبية
للإيرادات الناجمة عن الأن�شطة املخالفة لل�شريعة.
26- BNM (2017), Shariah Governance Exposure Draft. Retrieved from: http://www.bnm.gov.my/index
php?ch=57&pg=144&ac=648&bb=file

 -27نف�س املرجع.
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• ر�صد املخاطر الناجمة عن عدم االلتزام بال�شريعة من �أجل �إدارتها بالفعالية والكفاءة املنا�سبة .ويجب رفع
تقارير دورية عن م�ؤ�شرات خماطر عدم االلتزام بال�شريعة �إىل الإدارة وجمل�سها والهيئة ال�شرعية.
• و�ضع �ضوابط لتفادي التكرار ويت�ضمن ذلك تتبع الدخل غري املعرتف به يف ال�سجالت املحا�سبية ،والناجم
عن الأن�شطة غري املتوافقة مع ال�شريعة وتقييم احتمال حدوثها يف امل�ستقبل .وا�ستنادا على املراجعة التاريخية
واملجاالت املحتملة لعدم االلتزام ال�شرعي ف�إنه ميكن للم�ؤ�س�سة املالية تخمني مقدار الأرباح املحتملة والتي ال
ميكن االعرتاف بها يف ال�سجالت على �أنها �أرباح ل�صالح امل�ؤ�س�سة.
• �صياغة �سيا�سات وو�ضع �أدلة �إر�شادية منا�سبة لإدارة املخاطر التي تن�ش�أ من عدم االلتزام بال�شريعة.
• �إقامة ن�شاطات للتوعية باملخاطر الناجمة عن عدم االلتزام بال�شريعة يف امل�ؤ�س�سة وتطويرها.
واملخاطر ال�شرعية التي يتوجب على امل�ؤ�س�سة �إدارتها ،و�إن ح�صرت يف بع�ض الكتابات يف املخاطر ال�شرعية �أو خماطر
خمالفة ال�شريعة ،غري �أنها يف احلقيقة تدخل يف جمع ن�شاطات امل�ؤ�س�سة املالية ،فهي تتناول :خماطر املنتج �أو النموذج،
وخماطر الت�سويق والتوزيع ،واملخاطر التنظيمية ،وخماطر اال�ستثمار ،وخماطر املوارد الب�شرية ،واملخاطر الت�شغيلية،
خماطر التقارير املالية ،فكل هذه الأق�سام معر�ضة ملخاطر خمالفة ال�شريعة ،وبطبيعة احلال تتناول خماطر �أخرى
غري املخاطر ال�شرعية.
وفيما يخ�ص العالقة بني التدقيق ال�شرعي و�إدارة املخاطر ال�شرعية ،فكثري من املقاربات احلديثة يف التدقيق الداخلي
تقوم على التدقيق القائم على املخاطر ،وهو ميثل جمموعة من الإجراءات املتبعة لدى �إدارة التدقيق الداخلي لتوجيه
جهود التدقيق نحو املناطق الأكرث خطورة يف امل�ؤ�س�سة� ،سواء على م�ستوى مراكز العمل من دوائر وفروع و�شركات تابعة
�أو على م�ستوى الأن�شطة �ضمن مركز العمل الواحد .والأمر ينطبق على التدقيق ال�شرعي القائم على املخاطر ،فهو
منهجية تربط التدقيق ال�شرعي بالإطار ال�شامل لإدارة املخاطر ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سة لتقدمي �ضمان �إىل جمل�س الإدارة
ب�أن عمليات �إدارة املخاطر ال�شرعية تدار ب�شكل فعال.
املبحث اخلام�س :منهجية التدقيق ال�شرعي وفقا لإطار احلوكمة ال�شرعية لأيويف والبنك املركزي املاليزي
�إنه ملن ال�ضروري قبل تقومي منهجية كوزو �أو �إطار كوزو للتدقيق ال�شرعي من عر�ض منهجية �أبرز اجلهات الت�أطريية
والرقابية يف التدقيق ال�شرعي .ولأن الورقة ال ت�سمح بعر�ض ودرا�سة مناذج كثرية ،فقد مت االقت�صار على منهجية �أيويف
والبنك املركزي املاليزي يف التدقيق ال�شرعي:
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املطلب الأول :منهجية التدقيق ال�شرعي وفقا ملعيار احلوكمة لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية
تنطلق منهجية هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية للتدقيق ال�شرعي من جمموعة نقاط عامة
28
ت�أ�سي�سية تتناول التدقيق ال�شرعي الداخلي �أو الرقابة ال�شرعية الداخلية وتقوم على مبدئني رئي�سني وهما:
�أوال :اال�ستقاللية واملو�ضوعية ،من خالل و�ضع الرقابة ال�شرعية الداخلية يف الهيكل التنظيمي يف موقع ال ينخف�ض
عن م�ستوى �إدارة الرقابة الداخلية .و�أن يح�صل املراقبون ال�شرعيون الداخليون على دعم كامل وم�ستمر من الإدارة
وجمل�س الإدارة .وت�شتمل املو�ضوعية على ا�ستقاللية املوقف الفكري والتو�صل اىل ا�ستنتاجات مو�ضوعية تكون مبنية
على �أ�سا�س العمل الذي قاموا ب�أدائه ونتائجه.
ثانيا :الإتقان املهني ،وذلك من خالل اتقان التوظيف والإ�شراف على الرقابة ال�شرعية الداخلية ،وااللتزام مبيثاق
االخالقيات ،واملعرفة واملهارات واالن�ضباط ،والتعليم والتدريب املتوا�صل ،واحلر�ص املهني الالزم.
�أما منهجيتها فتقوم على:
 .1تخطيط كل مهمة من مهام الرقابة ال�شرعية الداخلية من خالل جتميع املعلومات املتعلقة بالن�شاط الذي �سيتم
مراقبته ،ومن �أمثلة ذلك:
• حتديد هدف الرقابة ال�شرعية الداخلية ونطاق عملها.
• احل�صول على كل من فتاوى وار�شادات وتعليمات هيئة الرقابة ال�شرعية ،ونتائج الرقابة ال�شرعية الداخلية
واخلارجية لل�سنة ال�سابقة ،واملرا�سالت ذات العالقة مبا يف ذلك املرا�سالت مع اجلهات الإ�شرافية والرقابية.
• حتديد املوارد ال�ضرورية الجناز الرقابة ال�شرعية الداخلية.
• االت�صال داخل امل�ؤ�س�سة بكل الأفراد الذين يلزمهم معرفة الرقابة ال�شرعية الداخلية.
• �إجراء م�سح للمجاالت التي يجب الرتكيز عليها يف الرقابة ال�شرعية الداخلية ،وفقا ملا هو منا�سب ،بهدف التعرف
على الأن�شطة واملخاطر و�ضوابط الرقابة ،ودعوة اجلهات التي يتم مراقبتها لتقدمي مالحظاتها ومقرتحاتها
• �إعداد برامج الرقابة ال�شرعية الداخلية.
• حتديد طريقة وموعد الإبالغ بنتائج الرقابة ال�شرعية الداخلية.
• اعتماد خطة العمل املتعلقة بالرقابة ال�شرعية الداخلية من اجلهات امل�صرح لها مبا فيها هيئة الرقابة ال�شرعية
للم�ؤ�س�سة.
 28هئية املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،معيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم .3
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 .2فح�ص وتقييم املعلومات املتعلقة بالرقابة ال�شرعية الداخلية.
 .3رفق تقرير مو�ضوعي لنتائج الرقابة ال�شرعية الداخلية.
 .4متابعـة ما �إذا قد اتخذ ب�ش�أن النتائج النهائية للرقابة ال�شرعية الداخلية �إجراءات منع تكرار حاالت عدم
االلتزام بالتو�صيات ،والت�أكد من تنفيذها.
�أما بالن�سبة لإطار التدقيق ال�شرعي الداخلي بالن�سبة لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية فيقوم
29
على:
• مراجعة �إجراءات الرقابة الداخلية (مبا يف ذلك املراجعة الداخلية).
• مراجعة املمار�سات املحا�سبية وخطة املراجعة (.)Audit plan
• درا�سة احل�سابات والتقارير املالية املرحلية وال�سنوية املقدمة (مبا يف ذلك الأمور النا�شئة عن عملية املراجعة)
• التدقيق على الأخالقيات.
• مراقبة االلتزام ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
• مراقبة ا�ستخدام �أموال ح�سابات اال�ستثمار املقيدة.
30

املطلب الثاين :منهجية التدقيق ال�شرعي وفقا لإطار احلوكمة للبنك املركزي املاليزي

ين�ص �إطار احلوكمة ال�شرعية للبنك املركزي املاليزي على �أنه يعتمد مقاربة �شاملة للتدقيق ال�شرعي ،وتظهر هذه
املقاربة يف تعريفه للتدقيق ال�شرعي الذي تناول كل عنا�صر عمل امل�ؤ�س�سة املالية ب�أنه« :تقدمي تقومي م�ستقل جلودة
وفعالية الرقابة الداخلية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�أنظمة الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر وعمليات احلوكمة
بالإ�ضافة �إىل االمتثال العام لعمليات امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�ش�ؤونها التجارية و�أن�شطتها مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية».
و�إطار البنك املركزي املاليزي يف التدقيق ال�شرعي ي�ؤكد على �أنه يعمل �ضمن مقاربة �شاملة .فالتدقيق ال�شرعي ين�ضوي
�ضمن �إطار الرقابة ال�شرعية التي تهدف �إىل �ضمان االمتثال لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ويعمل بالتكامل مع �إدارة
املخاطر ال�شرعية .فهو ي�ؤكد �أن الإدارة الفعالة ملخاطر عدم االمتثال لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية تعتمد ب�شكل كبري
على:
 29هئية املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،معيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم .3
30- BNM (2017), Shariah Governance Exposure Draft. Retrieved from: http://www.bnm.gov.my/index.
php?ch=57&pg=144&ac=648&bb=file
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(�أ) نهج �شامل ومتكامل لإدارة املخاطر على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ،وذلك بالتكامل بني معاجلة املخاطر النا�شئة عن
عدم االمتثال لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية �إىل جانب املخاطر الأخرى مثل االئتمان وال�سوق والت�شغيل وال�سيولة؛
(ب) التكامل الفعال بني مهام الرقابة يف ظل احلوكمة ال�شرعية وترتيبات الرقابة على �إدارة املخاطر
واالمتثال والتدقيق الداخلي على م�ستوى الكيان واملجموعة.
�أما عن منهجية التدقيق فقد ن�ص على �أن وظيفة التدقيق ال�شرعي يجب �أن تت�ضمن على الأقل:
(�أ) و�ضع منهجية تدقيق لتقومي ملف املخاطر ونقاط ال�ضعف يف كل منطقة قابلة للتدقيق؛
(ب) �إن�شاء خطة تدقيق للمهام التي يتعني القيام بها؛
(ج) �إن�شاء برامج تدقيق موثقة وا�ضحة تقدم التوجيه للمدققني الداخليني يف جمع املعلومات و�إجراءات
التدقيق والتقومي؛
(د) رفع النتائج �إىل جمل�س الإدارة واللجنة ال�شرعية من خالل :تقرير التدقيق ،يت�ضمن بالتف�صيل نتائج
التدقيق وتو�صيات تدابري الت�صحيح ،بالإ�ضافة �إىل ردود وخطط عمل اجلهة اخلا�ضعة للتدقيق.
31

املبحث ال�ساد�س :مدى �إمكانية تطبيق منهجية كوزو يف التدقيق ال�شرعي الداخلي
جدير بالذكر قبل بحث �إمكانية تطبيق منهجية �أو �إطار كوزو يف التدقيق ال�شرعي الداخلي من الت�أكيد ب�أن �إطار كوزو
للرقابة و�إن �أكد وا�ضعوه على �أنه ميثل خطوة متقدمة لتدقيق فعال يف ظل تعقيدات مهام امل�ؤ�س�سات املعا�صرة ال�سيما
املالية منها وحتدياتها ،ف�إنهم مل يدعوا �أنه ميثل الن�سخة النهائية واملرجعية الوحيدة التي ال تقبل التعديل �أو التبديل يف
عملية التدقيق .فالإطار مت تطويره ب�سبب التطورات التي �شهدتها امل�ؤ�س�سات املختلفة ،وهو مفتوح لتعديالت م�ستقبلية.
�أما فيما يخ�ص �إمكانية تطبيق منهجية كوزو يف التدقيق ال�شرعي ،فرنى �أنها لي�ست فقط ممكنة بل حمبذة العتبارات
�شرعية وفنية ،وهي كالآتي:
�أما االعتبارات ال�شرعية ف�أهمها:
�أو ًال� :إطار كوزو للرقابة الداخلية الذي مت عر�ض تفا�صيله يف املباحث ال�سابقة يتفق ومقا�صد ال�شريعة يف اال�ستفادة
من �أف�ضل ما و�صل �إليه العقل الب�شري من تطوير الأدوات والآليات ،وهذا املق�صد تخدمه �أدلة متظافرة من القر�آن
وال�سنة ،وهو ما ن�صت عليه املجامع الفقهية من جواز اال�ستفادة من التطورات التقنية ما دامت غري خمالفة لل�شريعة
الإ�سالمية .واملعايري املحا�سبية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية قائمة على هذا الأ�سا�س.
 -31نف�س املرجع.
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ثاني ًا� :إن �إطار كوزو للرقابة الداخلية ميثل مقاربة فنية ل�ضمان جودة الأداء وفعاليته ،فهو ال مي�س القواعد الكلية
والت�صورات .وكل ما يتعلق بالو�سائل غري املف�ضية �إىل احلرام جائزة �شرعا.
ثالث ًا :العرف مبد�أ م�ؤ�صل يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وهو �أ�صل معترب ما دام هذا العرف ال يخالف ال�شرعية الإ�سالمية.
بل �أن بع�ض الأعراف التي ا�ستخدمت لأغرا�ض غري �شرعية ر�أى املجمع الفقهي ومعيار هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (�أيويف) الأخذ بهما ما دام هذا الأخذ ال يخالف ال�شريعة الإ�سالمية و�أو�ضح مثال
لهذا الإعمال ،اعتماد الاليبور (�سعر مرجعي قائم على الربا) �سعرا مرجعيا لقيا�س الأرباح يف امل�ؤ�س�سات املالية
32
الإ�سالمية.
رابع ًا :امل�صلحة ال�شرعية ال�سيما يف تطبيقاتها املعا�صرة تقت�ضي �إعمال �أف�ضل ما و�صلت �إليه علوم �إدارة امل�ؤ�س�سات
ال�سيما يف ظل �ضعف احلوكمة والتدقيق التي تعي�شه كثري من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وامل�صلحة معتربة �شرعا
وهي فحوى مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية كما بينها العلماء تتناول حتقيق م�صالح اخللق ودفع ال�ضرر عنهم.
�أما االعتبارات الفنية ف�أهمها:
�أو ًال� :إن الإطار جاء مبقاربة امتازت بال�شمول من حيث ا�ستيعابه جلميع جوانب الرقابة الداخلية ،كما امتاز بالتكامل
بني ن�شاطات امل�ؤ�س�سة يف اال�ضطالع مبهمة التدقيق و�إدارة املخاطر ،فالإطار �أكد على املقاربة الكلية للم�ؤ�س�سة من
حيث اال�ضطالع بجميع املهام والتداخل بني مهام امل�ؤ�س�سة ،ف�إدارة املخاطر مثال «تع ّد جزء ال يتجز�أ من عملية �صنع
القرار يف جميع ن�شاطات امل�ؤ�س�سة».
ثاني ًا� :إن الإطار ال يرى الآلية �أو احلرفية ال�شكلية يف تطبيق مبادئ الرقابة ،فهو يتجاوز ال�صرامة يف االلتزام
بال�سيا�سات والإجراءات �إىل االجتهادات التقديرية للم�ضطلعني بالتدقيق �شريطة �أن يكون لديهم التزام وكفاءة مهنية
عالية ونزاهة «لأن وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ال يتطلب االلتزام ال�صارم بال�سيا�سات والإجراءات فح�سب ،بل
يتعداه �إىل ا�ستخدام االجتهاد والتقدير ،وهي م�س�ألة ن�سبية تتطلب كفاءة من قبل امل�ضطلعني بالعمل».
ثالث ًا� :إن الإطار يويل �أولوية ق�صوى لإدارة املخاطر ،لأن عملية �إدارتها جزء ال يتجز�أ من عملية �صنع القرار يف جميع
ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ،كما �أنها تع ّد مهمة للغاية من �أجل حتقيق الأهداف وحت�سني الأداء .و�إدارة املخاطر يف امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية يعد حجر الزاوية يف �ضمان �إدارة فعالة لأ�صول امل�ؤ�س�سة واالمتثال العام لأحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية.
 ٣/٥ -32جاء يف ن�ص معيار �أيويف“ :يجوز اتخاذ م�ؤ�شر ،مثل معدل ليبور �أو م�ؤ�شر �أ�سعار �أ�سهم �أو �سلع حمددة� ،أ�سا�سا لتحديد الربح يف الوعد باملرابحة �شريطة �إبرام عقد
املرابحة على ربح معلوم ال يتغري بتغري ذلك امل�ؤ�شر( .وينظر املعيار ال�شرعي رقم ( )٨ب�ش�أن املرابحة البند  .٦/٤انظر ،املعيار ال�شرعي رقم � ،27ص.718
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رابع ًاِ :امتاز �إطار كوزو للرقابة بعر�ض منهجي متكامل للرقابة الداخلية ،وو�ضع خطوات ي�سهل تطبيقاها يف التدقيق
ال�شرعي على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .فقد بد�أ باملكونات �أو العنا�صر الكلية للرقابة ،ثم �أطرها يف مبادئ ناظمة،
ثم �أ�ضاف لها نقاط تركيز و�صلت �إىل �سبعة وثمانني نقطة ،وذلك بهدف ال�ضبط الدقيق لعمل امل�ضطلعني بالرقابة.
ففي �إطار التدقيق على مكون «بيئة الرقابة» تناولت �ضرورة جتلي مبد�أ االلتزام بالنزاهة والقيم الأخالقية يف امل�ؤ�س�سة،
ثم �أورد نقاط تركيز يف التدقيق على هذا املبد�أ منها� :إر�ساء مبد�أ القدوة  ،وهو ما ي�صطلح عليه باللغة الإجنليزية
« ، ”Set the tone at the topوحتديد معايري ال�سلوك ،وتقومي االلتزام مبعايري ال�سلوك ،ومعاجلة االنحرافات
يف الوقت املنا�سب.
خام�س ًا� :إن املوجود من �إطارات للرقابة ال�شرعية �سواء ما ورد يف معيار �أيويف �أو معيار البنك املركزي املاليزي ،يحتاج
�إىل تطوير وحتديث ،ونح�سب �أن �إطار كوزو للرقابة الداخلية ميثل �أف�ضل �أر�ضية �أو مرجعية لتحقيق هذا التطوير
والتحديث.
وثمة اعتبارات فنية �أخرى ال ت�سمح �صفحات هذا البحث ب�إيرادها .ويبقى �أن ننبه ب�أن تطبيقه لي�س �ضربة الزب ،وال
يقت�ضي احلرفية يف تطبيقه ،لأن �إطار الرقابة الداخلية وفق اطار كوزو جاء ا�ستجابة للتطورات احلا�صلة على نظام
احلوكمة و�شروط اجلودة ،والتقدم التكنولوجي ،وهو و�إن كان من حيث املبد�أ ي�صلح للتطبيق على جميع امل�ؤ�س�سات
مالية كانت �أم اقت�صادية �أم خدمية ،غري �أن تطبيقها بتفا�صيلها ال يلزم بع�ض امل�ؤ�س�سات التي لي�س فيها تعقيدات
امل�ؤ�س�سات احلديثة �أو مل ت�شهد التطور الذي �شهدته امل�ؤ�س�سات احلديثة.
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اخلامتة والتو�صيات
ميكن تلخي�ص نتائج الورقة وتو�صياتها يف الآتي:
1.1يعد التدقيق ال�شرعي جزءا مهم ًا من احلوكمة ،وميثل �أحد وظائف الإدارة الهادفة �إىل الت�أكد من اجناز
الأهداف املعتمدة واحلد من املخاطر التي ميكن �أن تواجه امل�ؤ�س�سة.
2.2الرقابة ال�شرعية الداخلية تع ّد جزءا مهم ًا من حوكمة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وتهدف �إىل الت�أكد والتحقق
من �أن املعامالت التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة متوافقة و�أحكام ال�شريعة وممتثلة لها ،بالإ�ضافة �إىل احلد من
خماطر عدم الإمتثال ال�شرعي التي ميكن �أن تواجه امل�صارف الإ�سالمية.
3.3مت ت�صميم �إطار كوزو مل�ساعدة ال�شركات على �إن�شاء وتقومي وحت�سني نظام الرقابة الداخلية .وتع ّد الرقابة
الداخلية ح�سب هذا الإطار مهمة يف العمليات الت�شغيلية والتقارير املالية للم�ؤ�س�سة وال ميكن جتاوزها لأنها
حتدد جودة البيانات املالية.
4.4الهدف العام من اطار كوزو هو توفري �ضمان معقول فيما يتعلق بتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة على امل�ستويات الآتية:
فعالية وكفاءة العمليات الت�شغيلية ،وموثوقية التقارير املالية ،واالمتثال للقوانني واللوائح التنظيمية.
5.5الرقابة الداخلية وفق اطار كوزو متثل نظاما �شامال م�صمما لتحقيق �أهداف املن�ش�أة من خالل اال�ستخدام
الكف�ؤ والفعال لكل موارد امل�ؤ�س�سة ،ومن خالل معايري ومفاهيم ومبادئ حمددة يتم اال�ستناد �إليها لتقومي
نظام الرقابة الداخلية.
6.6تتكون الرقابة الداخلية ح�سب �إطار كوزو من خم�س مكونات متكاملة وهي :بيئة الرقابة� ،إدارة املخاطر،
�أن�شطة الرقابة ،املعلومات والإت�صاالت و�أن�شطة املتابعة .وقد مت دعم هذه املبادئ ب�سبعة ع�شر مبد�أً متثل
املفاهيم الأ�سا�سية املرتبطة بكل مكون من مكونات الرقابة الداخلية ،وتنطبق على الأهداف الت�شغيلية و�إعداد
التقارير واالمتثال .ومت دعم املبادئ  17مبجموعة من النقاط ( 87نقطة تركيز) للم�ساعدة يف عملية ت�صميم
تنفيذ �إجراء الرقابة الداخلية وتقومي ما �إذا كانت هذه املبادئ معتمدة وم�ستخدمة.
7.7الحظنا وجود التبا�س يف بع�ض الكتابات عند تناول م�صطلح الرقابة ال�شرعية والرقابة ال�شرعية الداخلية
واملراجعة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي.
�8.8إطار كوزو للرقابة ال ميثل الن�سخة النهائية واملرجعية الوحيدة التي ال تقبل التعديل �أو التبديل يف عملية
التدقيق.
9.9ثمة �إمكانية لتطبيق منهجية كوزو يف التدقيق ال�شرعي ،العتبارات �شرعية وفنية.
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�أما ال�شرعية ف�أهمها:
• اتفاق �إطار كوزو ومقا�صد ال�شريعة يف اال�ستفادة من �أف�ضل ما و�صل �إليه العقل الب�شري من تطوير لأدوات و�آليات.
• �إطار كوزو للتدقيق ميثل مقاربة فنية ل�ضمان جودة الأداء وفعاليته ،فهو ال مي�س القواعد الكلية والت�صورات .وكل
ما يتعلق بالو�سائل غري املف�ضية �إىل احلرام جائزة �شرعا.
• العرف مبد�أ م�ؤ�صل يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وهو �أ�صل معترب ما دام ال يخالف ال�شرعية الإ�سالمية.
• امل�صلحة ال�شرعية ال�سيما يف تطبيقاتها املعا�صرة تقت�ضي �إعمال �أف�ضل ما و�صلت �إليه علوم �إدارة امل�ؤ�س�سات
ال�سيما يف ظل �ضعف احلوكمة والتدقيق التي تعي�شه كثري من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
�أما االعتبارات الفنية ف�أهمها:
• �إن الإطار جاء مبقاربة امتازت بال�شمول من حيث ا�ستيعابه جلميع جوانب الرقابة الداخلية ،كما امتاز بالتكامل
بني ن�شاطات امل�ؤ�س�سة يف اال�ضطالع مبهمة التدقيق و�إدارة املخاطر.
• �إن الإطار ال يرى الآلية �أو احلرفية ال�شكلية يف تطبيق مبادئ الرقابة ،فهو يتجاوز ال�صرامة يف االلتزام بال�سيا�سات
والإجراءات �إىل االجتهادات التقديرية للم�ضطلعني بالتدقيق �شريطة �أن يكون لديهم التزام وكفاءة مهنية عليه
ونزاهة.
• امتاز �إطار كوزو للرقابة بعر�ض منهجي متكامل للرقابة الداخلية ،وو�ضع خطوات ي�سهل تطبيقاها يف التدقيق
ال�شرعي على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وهو ما دعى العديد الهيئات ،كهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ،العتماد منوذج كوزو ك�أحد منهجيات �أو �أطر الرقابة الداخلية املتطورة وال�شاملة.
التو�صيات
 .1عقد درا�سات ت�ضطلع ب�إطار الرقابة ال�شرعية الداخلية «  ”Internal Shariah Controlلبحث �سبل
تطويرها وحتديثها.
 .2عقد درا�سات مقارنة لإطار كوزو مع �إطار هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (�أيويف)
و�إطار البنك املركي املاليزي لبحث موا�ضع الت�ضاد ،وفر�ص التكامل واملواءمة.
 .3عقد فعاليات ت�ضطلع ببحث مو�ضوع احلوكمة مع الت�أكيد على �أن تكون العرو�ض م�ستوفية لآخر التطورات
العاملية يف مو�ضوع الرقابة ال�شرعيةـ
واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

