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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبة �أجمعني وبعد:
مقدمة
ت�شهد ال�صناعة املالية الإ�سالمية قفزة نوعية على �صعيد اجلانب الت�شريعي والقانوين مثل تعليمات حوكمة البنوك
الإ�سالمية ال�صادرة عن العديد من البنوك املركزية وهيئات �أ�سواق املال يف الكثري من الدول كالكويت والبحرين
وعمان وماليزيا وذلك لتنظيم �أعمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية و�أعمال الهيئات ال�شرعية والتعليمات اخلا�صة
بالتدقيق ال�شرعي الداخلي والتدقيق ال�شرعي اخلارجي.
حتاول هذه الورقة بيان اجلهود الواجب بذلها لتحديد خ�صائ�ص اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي عالوة على
حتديد العوامل التي ت�ضمن ا�ستمرارية هذه اجلودة �أثناء �أعمال التدقيق ،من خالل اال�ستعانة مبا وقف علية الباحث
من مراجع وم�صادر ،ومن البحث يف مفهوم اجلودة يف التدقيق الداخلي من خالل التعليمات ال�صادرة عن اجلهات
الرقابية واملعايري ال�صادرة ،ويعترب مفهوم �ضمان اجلودة يف التدقيق من املراحل املتطورة واملتقدمة يف مفهوم التدقيق
ال�شرعي.
�إن جودة �أي منتج �أو خدمة ت�شري �إىل مدى تلبية املنتج �أو اخلدمة لتوقعات امل�ستهلكني �أو بتعبري �آخر درجة التطابق
مع التوقعات .وينبغي �أن يكون التدقيق ال�شرعي الداخلي متوافق ًا مع الهدف امل�صمم من �أجله لتوفري اخلدمة ح�سب
امل�ستوى املتوقع من قبل جلنة التدقيق والرئي�س التنفيذي والإدارة العليا.
�أهداف الورقة
 -١بيان مدى �أهمية التوافق بني التدقيق ال�شرعي و معايري احلوكمة اخلا�صة بالتدقيق ال�شرعي ال�صادرة عن الأيويف
�أو اجلهات الرقابية واال�شرافية.
 -٢ت�سليط ال�ضوء على التوقعات اخلا�صة مب�ستوى التدقيق ال�شرعي الداخلي التي حتددها جلنة التدقيق و الإدارة
العليا وما �إذا كان يتم حتقيق هذه التوقعات.
 -٣املهارات واملعرفة واخلربة الالزمة للتدقيق ال�شرعي.
 -٤املقارنة مع �أن�شطة التدقيق الداخلي يف امل�ؤ�س�سات بهدف قيا�س م�ستوى ن�ضج ن�شاط التدقيق ال�شرعي الداخلي.
م�شكلة البحث
 .1الذي مييز مهنة التدقيق الداخلي املحا�سبي �أو املايل عن مهنة التدقيق الداخلي ال�شرعي ب�شكل عام هو وجود
معايري معرتف بها دوليا ،وهي املعايري الدولية للممار�سة املهنية للتدقيق ،وهذه املعايري معرتف بها من جميع
الكيانات �سواء الر�سمية �أو البنوك �أو ال�شركات �أو مكاتب التدقيق اخلارجي ،ولكن ال توجد معايري موحدة
معرتف بها عامليا تنظم مهنة التدقيق ال�شرعي وجتدر الإ�شارة اىل �أن بداية ا�صدار املعايري الداخلية املحا�سبية
مل تكن مب�ستواها احلايل حيث كانت يف البدايات غري معرتف بها وغري مكتملة.
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 .2وب�سبب عدم وجود معايري دولية معرتف بها (�أو غري ملزم بها من قبل اجلهات اال�شرافية) تنظم عملية التدقيق
ال�شرعي مت االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على معايري التدقيق الداخلي لتكون مرجع ًا �أ�سا�سي ًا لتنظيم عملية التدقيق
ال�شرعي ولعل الناظر �إىل الت�شريعات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية يلحظ هذا ال�شيء ،بل �إن بع�ض الت�شريعات
ال�صادرة عن بع�ض اجلهات الرقابية قامت بتهمي�ش �أحد �أبرز مكونات الرقابة ال�شرعية مثل كيان هيئة الرقابة
ال�شرعية.
وي�ؤكد ذلك ما ذكره د .فهد العطوان 1من �أن مهنة التدقيق واملراجعة ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات املالية التي تقدم منتجات
مطابقة لل�شريعة تعر�ضت يف البدايات لالجتهادات الفردية واملحاوالت اجلادة يف ابتكار الآليات واملمار�سات املالئمة
لهذه املهنة حماولة اال�ستفادة من مهنة املراجعة املالية من حيث الإجراءات والتنظيم نظر ًا ملا متلكه من جتربة
متقدمة يف جمال املراجعة والتدقيق.
 .3لعل الهدف الأ�سا�سي جلميع الكيانات ال�شرعية يف البنوك وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية هو �ضمان التزام امل�ؤ�س�سات
والبنوك ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ولعل الناظر �إىل واقع البنوك و امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يالحظ
ب�أنه ال يوجد نظام موحد مطبق عامليا يكون م�س�ؤو ًال وب�شكل مبا�شر عن الهدف الأ�سا�سي لهذه الكيانات ،لذلك
ن�شهد اليوم تو�سع ًا كبري ًا وهائ ًال يف ت�شكيل كيانات �شرعية من ذلك هيئة الفتوى و الرقابة ال�شرعية ،التدقيق
الداخلي ال�شرعي ،التدقيق ال�شرعي اخلارجي ،االمتثال 2ال�شرعي هيئة الرقابة ال�شرعية املركزية� ،أمانة الهيئة
ال�شرعية ،ويف كثري من الأحيان يكون هنالك تداخ ًال ب�شكل كبري يف املهام وامل�س�ؤوليات.
�أهمية البحث
تربز �أهمية البحث يف زيادة الوعي واالهتمام بتطوير �أداء مهنة التدقيق ال�شرعي الداخلي ،من خالل و�ضع برنامج
لتح�سني وتطوير و�ضمان اجلودة يف عملية التدقيق ال�شرعي الداخلي والتي �سوف تخدم ال�صناعة املالية الإ�سالمية
وتطور من �أداء احلوكمة ال�شرعية.
يعتمد نظام اجلودة ب�شكل �أ�سا�سي على وجود معايري ملمار�سة املهنة ،يتم قيا�س مدى التزام العاملني مبتطلبات املهنة.

 -1د .فهد بن �سليمان العطيوي� ،أثر املعايري ال�شرعية يف كفاءة التدقيق ال�شرعي ،امل�ؤمتر اخلام�س للتدقيق ال�شرعي التي تنظمها �شركة �شورى لال�ست�شارات والتدريب.2015،
 -2عمر م�صطفى ال�شريف ،واقع و م�ستقبل التدثيق ال�شرعي يف اململكة الأردنية الها�شمية ،م�ؤمتر �شورى ال�سابع للتدقيق ال�شرعي .2018
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تعريف اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي املبحث الأول:
ورد م�صطلح اجلودة النوعية يف معيار احلوكمة 3للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم ( )2واخلا�ص بالرقابة ال�شرعية
حيث بني املعيار ب�أنه:
 يجب على هيئة الرقابة ال�شرعية تطبيق �سيا�سات و�إجراءات كافية للجودة النوعية للت�أكد من �أنه مت �إجراءالرقابة ال�شرعية لهذا املعيار.
 قد ي�شمل �إجراءات اجلودة النوعية على مراجعة جميع �أوراق العمل للت�أكد من �أنه مت �إجراء الرقابة وتنفيذهاب�صورة �سليمة .كذلك يجوز �إجراء مناق�شات �إ�ضافية مع �إدارة امل�ؤ�س�سة عند ال�ضرورة للت�أكد من �أنه مت بحث
جميع الأمور املهمة خالل الرقابة.
كما ناق�ش املعيار الثالث من معايري احلوكمة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ال�صادرة عن الأيويف يف معيار الرقابة
ال�شرعية الداخلية مو�ضوع اجلودة النوعية للرقابة ال�شرعية فبني ب�أنه:
يتعني على رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية و�ضع برنامج فعال للجودة النوعية للرقابة ال�شرعية؛ بغر�ض تقييم عمليات
الرقابة ال�شرعية الداخلية ب�صورة كافية ،واملحافظة على هذا الربنامج.
ولعل املعايري ال�شرعية ال�صادرة عن الأيويف يف و�ضعها احلايل مل تتناول بالتف�صيل مفهوم اجلودة النوعية يف التدقيق
ال�شرعي و�آلياتها و�أدواتها و�أهدافها ومن امل�س�ؤول عن حتقيقها و�ضماناتها ويعترب مفهوم �ضمان اجلودة يف التدقيق
ال�شرعي من امل�صطلحات احلديثة يف التدقيق ال�شرعي.
مفهوم اجلودة من امل�صطلحات املتعارف عليها يف مهنة التدقيق الداخلي حيث ذكر م�صطلح اجلودة  4يف املعايري
الدولية للممار�سة املهنية للتدقيق الداخلي يف البند رقم  1300برنامج ت�أكيد وحت�سني اجلودة حيث بني املعيار ب�أنه
يجب «على الرئي�س التنفيذي للتدقيق �أن ي�ضع ويحافظ على برنامج لت�أكيد وحت�سني اجلودة بحيث يغطي كافة جوانب
ن�شاط التدقيق الداخلي.
وقد ف�سر املعيار املق�صود من الربنامج حيث بني ب�أنه يتم ت�صميم برنامج ت�أكيد وحت�سني اجلودة للتمكن من ثالثة �أمور
�أ�سا�سية وهي على النحو التايل:
 .1تقييم مدى توافق ن�شاط التدقيق الداخلي مع املعايري.
 .2تقييم ما �إذا كان املدققون الداخليون يطبقون مبادئ �أخالقيات املهنة.
 .3يت�ضمن هذا الربنامج �أي�ضا تقييم كفاءة وفاعلية ن�شاط التدقيق الداخلي وحتديد فر�ص التح�سني املتاحة فيه.
ولكي يعطى الربنامج �أهمية وا�ستقاللية حبذ املعيار على الرئي�س التنفيذي للتدقيق الداخلي �أن ي�شجع عملية الإ�شراف
من قبل جمل�س الإدارة يف برنامج ت�أكيد وحت�سني اجلودة.
 -3معايري املحا�سبة و املراجعة و احلوكمة و االخالقيات  ،هيئة املحا�سبة و املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 2015،
 -4املعايري الدولية للممار�سة للتدقيق الداخليThe Institute of Internal Auditors، 2017 ،
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وعلى هذا التف�صيل قامت بع�ض الت�شريعات والتي تنظم مهنة التدقيق الداخلي ب�سنِّ ت�شريعات بخ�صو�ص �ضمان
اجلودة حيث جاء يف الالئحة التنفيذية ال�صادرة عن هيئة �أ�سواق املال يف الكويت الكتاب اخلام�س ع�شر حوكمة
ال�شركات يف القاعدة اخلام�سة :و�ضع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية املادة  6-9ما ن�صه:
“يجب تكليف مكتب تدقيق م�ستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية و�إعداد تقرير يف هذا ال�ش�أن
 Internal Control Reportويتم موافاة الهيئة به ب�شكل �سنوي.
كما يجب �أن بقوم مكتب تدقيق �آخر مبراجعة وتقييم �أداء �إدارة  /مكتب  /وحدة التدقيق الداخلي وذلك ب�شكل دوري
كل ثالث �سنوات ،على �أن يتم موافاة كل من جلنة التدقيق الداخلي وجمل�س الإدارة بن�سخة من هذا التقرير”.
وتهدف التقارير املطلوبة من ال�شركات �إىل تقييم نظم الرقابة الداخلية وهو تقرير �سنوي يقدم �إىل اجلهات الرقابية
والتقرير الآخر وهو تقرير ي�صدر كل ثالث �سنوات يهدف �إىل مراجعة وتقييم �أداء التدقيق الداخلي .وهذه التقارير
لقيا�س مدى توافق ن�شاط التدقيق الداخلي مع املعايري وتقييم ما �إذا كان املدققون الداخليون يطبقون مبادئ �أخالقيات
املهنة كما حتتوي التقارير تقييم كفاءة وفاعلية ن�شاط التدقيق الداخلي وجتديد فر�ص التح�سني املتاحة.
ومت تعريف اجلودة يف املذكرة اخلا�صة بربنامج املراقب واملدقق ال�شرعي ب�أن :اجلودة النوعية تطبيق �سيا�سات
و�إجراءات كافية للت�أكد من �إجراء املراجعة ال�شرعية طبقا ملعايري اجلودة (احلوكمة)  /ال�ضبط والأخالقيات اخلا�صة
باملراجعة ال�شرعية الداخلية واخلارجية واالخالقيات (.)5
وبالنظر �إىل معايري احلوكمة ال�شرعية والتعليمات ال�صادرة من اجلهات الرقابية جندها تركز على �أن دور الهيئات
ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي هو الرتكيز على هدف واحد وهو مدى التزام امل�ؤ�س�سة ب�أحكام ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية ،وال يوجد تقرير ي�صدر بتقييم جودة احلوكمة ال�شرعية ونظم الرقابة الداخلية ال�شرعية و�أداء
التدقيق الداخلي ومدى االلتزام باملعايري ال�صادرة وااللتزام مببادئ الأخالقيات.

 -5برنامج املراقب و املدقق ال�شرعي ،هيئة املحا�سبة و املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
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املبحث الثاين� :أهداف اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي.
م�ضى على ظهور امل�صرفية الإ�سالمية ما يقارب �أكرث من ن�صف قرن وهي اليوم تعي�ش تطورا كبريا ،اذ حتقق معدالت
منو عالية ويتزايد عدد امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وتلك التي تقدم اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية يوم بعد يوم ،ولكن
�إىل اليوم ال يوجد نظام موحد ينظم عملية احلوكمة ال�شرعية ،وبالنظر �إىل الواقع جند �أنه يف بع�ض الأحيان يوجد
�أكرث من نظام للحوكمة ال�شرعية يف البلد الواحد فعلى �سبيل املثال يتكون نظام حوكمة الرقابة ال�شرعية يف البنوك
الكويتية الإ�سالمية ( )6والتي تخ�ضع للبنك املركزي الكويتي من:
 .1هيئة الرقابة ال�شرعية.
 .2التدقيق ال�شرعي الداخلي.
 .3التدقيق ال�شرعي اخلارجي.
كما يتكون نظام حوكمة الرقابة ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية اخلا�ضعة لهيئة �أ�سواق املال يف الكويت �إىل ما جاء
يف الالئحة التنفيذية الكتاب اخلام�س من:
 .1وحدة تدقيق �شرعي داخلي.
 .2مكتب تدقيق �شرعي خارجي.
 .3ويجوز تعيني هيئة رقابة �شرعية.
وبالنظر �إىل العنا�صر الرئي�سية لإطار احلوكمة ال�شرعية ال�صادرة عن البنك املركزي العماين ( )7جندها تت�ألف من:
 .1جلنة الرقابة للم�ؤ�س�سة املرخ�صة.
 .2املراجعة ال�شرعية الداخلية.
 .3وحدة االلتزام ال�شرعي.
 .4وحدة التدقيق ال�شرعي.
وعلى هذا التنوع والتف�صيل ي�صعب �إيجاد نظام موحد ل�ضمان اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي الختالف الأ�شكال
والت�شريعات اخلا�صة باحلوكمة ال�شرعية ،وعليه �سوف يركز هذا البحث على �ضمان اجلودة ال�شرعية يف التدقيق
الداخلي ح�سب معايري الأيويف.

 -6تعليمات ب�ش�أن حوكمة الرقابة ال�شرعية يف البنوك الكويتية الإ�سالمية ،بنك الكويتي املركزي2016 ،
 -7الإطار التنظيمي و الرقابي لأعمال امل�صرفية الإ�سالمية ،البنك املركزي العماين2012 ،
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والهدف من �إن�شاء نظام ل�ضمان اجلودة ال�شرعية يتلخ�ص بالآتي:
 .1الت�أكد من �أن العاملني يف مهنة التدقيق ال�شرعي الداخلي ملتزمون باملعايري واملتطلبات النظامية ال�صادرة عن
اجلهات الرقابية.
 .2الت�أكد من �أن التقارير ال�صادرة من �إدارة �أو وحدة التدقيق ال�شرعي الداخلي قد متت وا�ستوعبت جميع التعليمات
ال�صادرة.
 .3حماية امل�صرفية الإ�سالمية من الزلل واخللل.
 .4مواكبة التطور الذي ت�شهده امل�صرفية على �صعيد التو�سع واالنت�شار بتطور مماثل على �صعيد احلوكمة وال�ضبط
والتقومي.
 .5خدمة اجلمهور وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على حد �سواء برفع م�ستوى امل�صداقية يف التوجه (.)8
 .6حماية امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية من املخالفات ال�صادرة من اجلهات الرقابية.
تقوم اجلهات الرقابية الت�شريعية حاليا مبتابعة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وقد �صدرت جمموعة من املخالفات والتي
تخت�ص بعدم االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،كما �صدرت خمالفات تخت�ص بعدم االلتزام بالت�شريعات ال�صادرة
بتطبيق حوكمة الرقابة ال�شرعية ،اجلدول التايل يو�ضح جمموعة من املخالفات ال�صادرة بحق جمموعة من ال�شركات
الإ�سالمية والتي تخ�ضع لرقابة هيئة �أ�سواق املال يف الكويت.
التاريخ
 20اكتوبر 2016

�سبب املخالفة
عدم االلتزام بتعيني م�س�ؤول التدقيق ال�شرعي الداخلي

العقوبة
�إنذار ال�شركة املخالفة

 20نوفمرب 2017

عدم االلتزام بتعيني م�س�ؤول التدقيق ال�شرعي الداخلي

تغرمي ال�شركة  3000دينار كويتي

 23نوفمرب 2018

عدم قيام وحدة التدقيق ال�شرعي برفع تقارير دورية �إىل جلنة التدقيق

تغرمي ال�شركة مبلغ  1000دينار

 25نوفمرب 2018

عدم القيام ب�إعداد دليل بال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالرقابة ال�شرعية

تنبيه ال�شركة املخالفة

 3يناير 2019

عدم ادراج املدقق ال�شرعي الداخلي واخلارجي �ضمن الأ�شخا�ص املطلعني

تغرمي ال�شرعة مبلغ  2000دينار

وبالنظر �إىل جميع املخالفات الواردة جند �أن هذه ال�شركات مل تخالف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ولكنها تعترب
خمالفة يف تطبيق احلوكمة ال�شرعية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ،وهنا ي�أتي دور تطبيق اجلودة النوعية يف التدقيق
الداخلي ليتم الت�أكد من �أن الإجراءات وال�سيا�سات املتبعة كافية لتطبيق احلوكمة ال�شرعية.

 -8مرجع �سابق برنامج املراقب و املدقق ال�شرعي ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
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املبحث الثالث :معايري اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي
�سوف يتم الرتكيز يف هذا البحث على معيار احلوكمة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم ( )3الرقابة ال�شرعية
الداخلية ،وهنا جندد الدعوة للجهات الرقابية واال�شرافية اىل تبني واعتماد املعايري ال�صادرة عن الأيويف ملا لها من
اعتبار وقوة وثقة يف نفو�س العاملني يف جمال التدقيق ال�شرعي.
ومت حتليل معيار التدقيق ال�شرعي الداخلي ومت و�ضع معايري للجودة يف التدقيق الداخلي وفق اجلدول التايل:
املعايري الرئي�سية  /الداعمة
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2

الأهداف
يوجد ق�سم م�ستقل للرقابة ال�شرعية الداخلية
الرقابة ال�شرعية الداخلية
يوجد دليل للرقابة ال�شرعية الداخلية يو�ضح الأغرا�ض وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات.
مت اعتماد الدليل من هيئة الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة.
مت اعتماد الدليل من جمل�س الإدارة.
يتم مراجعة الدليل بانتظام.
ين�ص الدليل على �أن املراقبني ال�شرعيني الداخليني لي�س لديهم �صالحية �أو م�س�ؤولية تنفيذية جتاه
الأعمال التي يراجعونها.
اال�ستقاللية واملو�ضوعية
م�ستوى الرقابة ال�شرعية يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة كافية لإجناز امل�س�ؤوليات.
م�ستوى الرقابة ال�شرعية الداخلية يف امل�ؤ�س�سة مب�ستوى �إدارة الرقابة الداخلية� /إدارة املراجعة الداخلية.
يح�صل املراقبون ال�شرعيون الداخليون على دعم كامل وم�ستمر من جمل�س الإدارة.
للمراقبني ال�شرعيني الداخليني ات�صال مبا�شر ومنتظم مع جميع امل�ستويات الإدارية.
للمراقبني ال�شرعيني الداخليني ات�صال مبا�شر ومنتظم مع هيئة الرقابة ال�شرعية.
للمراقبني ال�شرعيني الداخليني ات�صال مبا�شر ومنتظم مع املراجعني اخلارجيني.
ال يوجد حدود لنطاق عمل املراقبني ال�شرعيني الداخليني وال تقييد الطالعهم على امل�ستندات والتقارير �أو
�أي وثائق �أخرى.
الإتقان املهني
التوظيف و الإ�شراف
للمراقبني ال�شرعيني خلفية �أكادميية منا�سبة.
يح�صل املراقبون ال�شرعيون على تدريب مالئم على مهام الرقابة ال�شرعية الداخلية.
توجد مقايي�س لتلبية االتقان املهني واخللفية الأكادميية والتدريب املنا�سب.
يقوم رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية بالإ�شراف املالئم على الرقابة ال�شرعية الداخلية.
يحتفظ رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية ب�أدلة منا�سبة بعملية الإ�شراف.
االلتزام مبيثاق الأخالقيات
يلتزم املراقبون ال�شرعيون الداخليون مبيثاق �أخالقيات املحا�سب واملراجع اخلارجي للم�ؤ�س�سات املالية
اال�سالمية ال�صادر عن الأيويف.
املعرفة واملهارات واالن�ضباط
يتقن املراقبون ال�شرعيون �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
يتقن املراقبون ال�شرعيون فقه املعامالت املالية الإ�سالمية.

يتوافق
ب�شكل
عام

ال
يتوافق جزئيا يتوافق
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4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.5.1
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.4
6.4.1
6.4.2
7
7.1
7.2
7.3

التعليم والتدريب املتوا�صل
يحافظ املراقبون ال�شرعيون الداخليون على كفائتهم الفنية من خالل الت�أهيل املتوا�صل.
يقوم املراقبون ال�شرعيون الداخليون بامل�شاركة يف تدريب موظفي امل�ؤ�س�سة.
يقوم املراقبون ال�شرعيون الداخليون بامل�شاركة يف تدريب اجلمهور العام املهتمني بال�صناعة الإ�سالمية.
يقوم املراقبون ال�شرعيون الداخليون بن�شر املعرفة اخلا�صة باملعامالت املالية الإ�سالمية من خالل طباعة
وتوزيع ن�شرات وكتيبات والفتاوى والإر�شادات ال�صادرة من هيئة الرقابة ال�شرعية حول املنتجات التي
تقدمها امل�ؤ�س�سة.
احلر�ص املهني الالزم
لدى املراقبني ال�شرعيني حر�ص مهني لإجناز عمليات الرقابة ال�شرعية الداخلية.
نطاق العمل
ي�شمل نطاق عمل الرقابة ال�شرعية الداخلية فح�ص وتقييم كفائة وفعالية نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية
يف مل�ؤ�س�سة.
�إجناز عمل الرقابة ال�شرعية الداخلية
�أمور عامة
يوجد لدى املراقبني ال�شرعيني الداخليني خطة لكل مهمة من مهام التدقيق ال�شرعي الداخلي.
فح�ص وتقييم املعلومات املتعلقة بالرقابة ال�شرعية الداخلية:
يقوم املراقبون ال�شرعيون الداخليون بجمع وحتليل وتف�سري وتوثيق املعلومات لت�أييد نتائج الرقابة
ال�شرعية.
التقارير
يقوم رئي�س الرقابة الداخلية مبناق�شة نتائج وتو�صيات التقرير الداخلي مع الأطراف الإدارية املنا�سبة قبل
�إ�صدار التقرير.
يقوم رئي�س الرقابة الداخلية بعر�ض تقرير كتابي معتمد من قبله ب�شكل ربع �سنوي يعر�ض على جمل�س
الإدارة.
يقوم رئي�س الرقابة الداخلية ب�إر�سال ن�سخة من التقرير الربع �سنوي �إىل هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية.
يقوم رئي�س الرقابة الداخلية ب�إر�سال ن�سخة من التقرير الربع �سنوي �إىل الإدارة.
يحتوي التقرير ال�شرعي الداخلي على غر�ض ونطاق ونتائج الرقابة ال�شرعية الداخلية.
يحتوي التقرير ال�شرعي الداخلي على ر�أي املراقبني ال�شرعيني.
يحتوي التقرير على تو�صيات حول التح�سينات امل�ستقبلية والعمل الت�صحيحي.
ي�شمل التقرير على �أراء اجلهات التي يتم مراجعتها ب�ش�أن النتائج �أو التو�صيات النهائية للرقابة ال�شرعية
الداخلية.
حتال �إىل الهيئة ال�شرعية جميع املنازعات التي تن�ش�أ بني الإدارة والرقابة ال�شرعية الداخلية ب�ش�أن الأمور
املتعلقة بالتف�سريات ال�شرعية.
املتابعة
يتابع املراقبون ال�شرعيون الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أن النتائج النهائية للتدقيق الداخلي.
يتابع املراقبون ال�شرعيون �أي تو�صية تتعلق بالأمور ال�شرعية التي مت تقدميها من الهيئة ال�شرعية.
�إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية
يقوم رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية بو�ضع خطط للقيام مب�س�ؤولية الرقابة ال�شرعية الداخلية.
يقوم رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية بو�ضع �سيا�سات و�إجراءات كتابية لإر�شاد موظفي الرقابة ال�شرعية
الداخلية.
يقوم رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية بو�ضع برنامج الختبار وتطوير �أداء موظفي الرقابة ال�شرعية
الداخلية
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9
9.1
9.1.1
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يقوم رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية بالتن�سيق بني جهود الرقابة ال�شرعية الداخلية وهيئة الرقابة
ال�شرعية ب�صورة منا�سبة.
اجلودة النوعية للرقابة ال�شرعية
يقوم رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية بو�ضع برنامج فعال للجودة النوعية للرقابة ال�شرعية.
عنا�صر النظام الفعال للرقابة ال�شرعية الداخلية
املوظفون
يوجد لدى امل�ؤ�س�سة نظام مالئم ي�ضمن عدم توظيف �أو االحتفاظ �إال باملوظفني امل�ؤهلني وامللتزمني.
يت�ضمن النظام التدريب والتطوير امل�ستمر للموظفني يف املعارف ذات العالقة وبخا�صة فقه املعامالت.
يتم تقييم �أداء املوظفني ب�صورة منتظمة مع اتخاذ الإجراءات الالزمة.
يتم احل�صول على موافقة الهيئة ال�شرعية على املوظفني الذين يراد تعيينهم يف جهاز الرقابة ال�شرعية.
ف�صل امل�س�ؤوليات
املراقبون ال�شرعيون الداخليون ال ي�شغلون �أي ن�شاط ت�شغيلي يف امل�ؤ�س�سة.
الإجراءات الرقابية
يوجد لدى امل�ؤ�س�سة �ضوابط و�سيا�سات و�إجراءات لتحقيق هدف امل�ؤ�س�سة يف االلتزام ب�أحكام ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية.

وميكن �أن يتم عمل معيار للجودة النوعية خا�ص بالهيئات ال�شرعية ومعيار للجودة خا�ص بالتقارير ال�شرعية وهذا ما
ا�ستحدثته �سلطة دبي للخدمات املالية  DFSAحيث طورت نظام جلودة التقارير ال�شرعية ال�صادرة عن الهيئات
ال�شرعية حيث يتم عند ت�سليم تقرير الهيئة ال�شرعية الإجابة على بع�ض الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي تتعلق بجودة
التقرير ومن اال�ستف�سارات:
املعايري
 1هل يت�ضمن التقرير بيانا وا�ضحا يفيد �أن القوائم املالية قد مت فح�صها من حيث مالئمة الأ�سا�س ال�شرعي الذي مت اال�ستناد
عليه يف توزيع الأرباح واخل�سائر بني حقوق امللكية و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار.
 2هل يت�ضمن التقرير بيانا وا�ضحا يفيد �أن جميع املكا�سب التي حتققت للم�ؤ�س�سة من طرق �أو من م�صدر حترمها �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ت�صرف لأغرا�ض خريية؟
 3هل يت�ضمن التقرير ال�شرعي بيان �أن الزكاة مت احت�سابها وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية؟
 4هل مت توقيع التقرير من جميع �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية؟
 5هل �أحد �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية ي�شغل من�صبا تنفيذيا يف امل�ؤ�س�سة؟

نعم

ال

وال يق�صد من هذه اال�ستف�سارات الت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سة ملتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ولكن ليتم الت�أكد من جودة
التقرير ال�شرعي و�أنه �صدر وفق �سيا�سات و�إجراءات احلوكمة.
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املبحث الرابع :متطلبات حتقيق اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي
تعد مهنة التدقيق ال�شرعي من املهن امل�ستحدثة التي ن�ش�أت مت�أخرة ن�سبي ًا عن ن�ش�أة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية عموما
حيث �شهدت البدايات وجود م�صارف عديدة عملت برهة من الزمن بهيئة �شرعية بدون تدقيق �شرعي مت تطور الو�ضع
�إىل وجود تدقيق �شرعي داخلي ( )9ون�شهد اليوم تطور ًا �أكرث للمهنة بالإلزام باملدقق ال�شرعي اخلارجي ،والإلزام
بال�شهادات املهنية.
ومن امل�ؤكد ب�أن املهنة �سوف تتطور �أكرث يف امل�ستقبل ليتم ا�ستحداث نظام ل�ضمان جودة التدقيق ال�شرعي الداخلي
ونظام ل�ضمان جودة التدقيق ال�شرعي اخلارجي ونظام ل�ضمان جودة الهيئات ال�شرعية ،وامل�ستقبل �سيفر�ض بتحدياته
التغيري نحو املهنية البحتة واالخت�صا�ص الأ�شمل.
وهنالك جمموعة من املتطلبات والعوامل التي يجب �أن تراعى لي�ساعد ذلك يف حتقيق اجلودة النوعية ومن �أهمها:
 .1الإ�شراف وامل�ساءلة وامل�س�ؤولية
مهنة التدقيق ال�شرعي الداخلي مرتبطة ب�شكل �أ�سا�سي بكل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة
ال�شرعية ،وجمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول ب�شكل �شامل عن �إطار حوكمة الرقابة ال�شرعية كما هو املعمول به يف جميع
الدول ،وكما تن�ص على ذلك �أغلب املعايري وذلك من خالل و�ضع الآلية املنا�سبة للوفاء بامل�س�ؤوليات وتوفري اجلو
املنا�سب و�إقرار جميع ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بتطبيق احلوكمة ال�شرعية والتي منها �سيا�سات و�إجراءات عمل
�إدارة التدقيق الداخلي.
كما يجب على مدير التدقيق الداخلي امل�شاركة يف اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة ملناق�شة وعر�ض الأمور املتعلقة
بال�شريعة الإ�سالمية �سواء املتعلقة باملخاطر ال�شرعية �أو املتعلقة بالتدقيق ال�شرعي �أو املتعلقة باحلوكمة ويكون ع�ضو ًا
م�شارك ًا لي�س له حق الت�صويت.
للتدقيق الداخلي ال�شرعي عالقة وطيدة مع الهيئة ال�شرعية وذلك لكون هيئة الرقابة ال�شرعية هي اجلهة الأ�سا�سية
التي يعتمد عليها يف �إ�صدار القرارات والآراء ال�شرعية املتعلقة ب�أعمال امل�ؤ�س�سة ،وتكون هيئة الرقابة ال�شرعية م�س�ؤولة
عن كل قراراتها و�أراءها املتعلقة بالق�ضايا.
وتكون �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية م�سئولة عن الإ�شراف على الق�ضايا ومتابعة قرارات الهيئة من خالل التدقيق
الدوري ور�صد املالحظات وتقدمي التقارير ب�شكل دوري �إىل جمل�س الإدارة من خالل جلنة التدقيق وتقدمي التقارير
�إىل الهيئة ال�شرعية ،ويعتمد جمل�س الإدارة والهيئة ال�شرعية واملدقق ال�شرعي اخلارجي ب�شكل �أ�سا�سي على تقرير
املدقق ال�شرعي الداخلي مما يرتتب على ذلك م�سئولية كبرية تقع على عاتق املدقق ال�شرعي الداخلي.
 -9د .عمر م�صطفى ال�شريف ،ال�شهادات املعنية يف التدقيق ال�شرعي الواقع و الطموح ،م�ؤمتر �شورى ال�ساد�س للتدقيق ال�شرعي.2017 ،
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 .2اال�ستقاللية
ويق�صد باال�ستقاللية �إف�ساح املجال �أمام �إدارة التدقيق الداخلي بالتدقيق على جميع تعامالت امل�ؤ�س�سة دون م�ؤثرات
ومبا يكفل حتقيق الدور املنوط بها ،ويجب �أن تكون مكانة الرقابة ال�شرعية الداخلية يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة
كافية لل�سماح للرقابة ال�شرعية الداخلية ،ويجب �أال ينخف�ض امل�ستوى التنظيمي للرقابة ال�شرعية الداخلية عن م�ستوى
�إدارة الرقابة الداخلية �أو عن م�ستوى املراجعة الداخلية.
كما يجب �أن يح�صل املراقبون ال�شرعيون الداخليون على الدعم الكامل وامل�ستمر من جمل�س الإدارة والهيئة ال�شرعية
ويكون للمراقبني ال�شرعيني ات�صال دائم مع جمل�س الإدارة والهيئة ال�شرعية.
كما يجب �أ َّال يكون هنالك حدود لنطاق عمل �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية ويجب عليها االطالع على كافة التقارير
والوثائق والعقود وامل�ستندات مبا يكفل ويعزز �شمولية التدقيق وامل�س�ؤولية �أمام جمل�س الإدارة وهيئة الرقابة ال�شرعية.
التزام اال�ستقاللية يف �أي عمل يقوم به املراقب ال�شرعي الداخلي وعلى اخل�صو�ص اال�ستقاللية بر�أيه وجتنب التحيز
يف �إبداء الر�أي ولهذا املعيار جوانب �أخرى �أ�سا�سية:
اال�ستقالل املادي� :أي عدم وجود م�صالح مادية للمدقق يف امل�ؤ�س�سة التي يدقق عليها ك�أن يكون �شريك �أو له عالقة
تعاقدية مع ال�شركة.
اال�ستقالل ذاتي (ذهني)� :أي عدم وجود �ضغوط على املدقق الداخلي من الأطراف التي يدقق �أعمالها ومن �أهم هذه
ال�ضغوط :التعيني والعزل واالتعاب (.)10
وحماية املدقق الداخلي من �أهم قرارات وتو�صيات امل�ؤمتر اخلام�س للتدقيق ال�شرعي ل�شركة �شورى( )11حيث �أو�صى
امل�ؤمتر اجلهات الرقابية واال�شرافية ب�سن لوائح خا�صة حلماية مهنة التدقيق ال�شرعي الداخلي تت�ضمن حتديد معايري
تعيني املدقق ال�شرعي الداخلي يف امل�ؤ�س�سة ومتطلبات الت�أهيل والكفاءة ووجوب ت�سجيل املدقق ال�شرعي لدى اجلهات
الرقابية و�أخذ موافقتها عند تعيينه وف�صله.
 .3الكفاءة واملالئمة
ويق�صد بها امل�ؤهالت الأكادميية واخلربات العملية وال�سمعة احل�سنة لأع�ضاء �إدارة التدقيق الداخلي
وفيما يتعلق بامل�ؤهالت الأكادميية واخلربات والكفاءة يجب على العاملني يف �إدارة التدقيق الداخلي ال�شرعي احل�صول
على م�ؤهل بكالوريو�س يف ال�شريعة الإ�سالمية يف تخ�ص�ص الفقه �أو فقه املعامالت ويجب �أن يكون املراقبون ال�شرعيون
على وعي بالإطار القانوين والرقابي فيما يتعلق باملهام املكلفني بها.
مع �إجادة جيدة باللغة العربية واللغة الإجنليزية ،وا�ستيعاب اجلوانب الفنية واالقت�صادية واملنتجات الإ�سالمية التي
تقدمها امل�ؤ�س�سة.
� -10أ.د� .سمري ال�شاعر� ،أثر التدقيق ال�شرعي يف تعزيز بيئة احلوكمة ال�شرعية ،م�ؤمتر �شورى اخلام�س للتدقيق ال�شرعي.2015 ،
� -11شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية ،مو�سوعة �شورى لأبحاث التدقيق ال�شرعي 2017،
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كما جرت العادة يف املمار�سات العملية ا�شرتاط ال�سلطات الإ�شرافية مثل هيئة �أ�سواق املال يف دولة الكويت �أال يتم
تعيني م�س�ؤول التدقيق ال�شرعي الداخلي �إال بعد موافقة هيئة �أ�سواق املال على التعيني وذلك ليتم الـت�أكد من كفاءة
وقدرة ال�شخ�ص املعني كما هو احلال يف تعيني الرئي�س التنفيذي ومدير التدقيق الداخلي ومدير املخاطر وغريها من
املهن واجبة الت�سجيل.
ويف �سبيل احلفاظ على كفاءة املراقبني ال�شرعيني يجب تقييم �أداء املراقبني ال�شرعيني ب�شكل �سنوي.
املبحث اخلام�س :العوامل التي قد ت�ؤثر يف حتقيق اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي.
من البديهي �أن يرتبط حتقيق وجناح اجلودة النوعية بالتدقيق ال�شرعي مبوقف وا�ضح من اجلهات الرقابية واال�شرافية
ومت�سكها ب�أهمية التزام جميع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�أحكام ومبادي ال�شريعة الإ�سالمية وكذلك املعايري و
ال�ضوابط املنظمة لعمل اجلهات ال�شرعية ومن �أهمها التدقيق ال�شرعي الداخلي فكلما كان دور اجلهات الرقابية
حا�ضر ًا وفاع ًال يف التدقيق و اال�شراف و ا�صدار وتطوير تعليمات احلوكمة ال�شرعية كانت عملية التدقيق ال�شرعي �أكرث
ان�ضباطا وفاعلية( )12ومن املهم �أن تقوم اجلهات الرقابية بت�شريع تعليمات تخت�ص وتعالج اجلودة النوعية يف التدقيق
ال�شرعي.
ومن �أهداف الورقة ت�سليط ال�ضوء على املهارات واخلربات الالزمة للتدقيق ال�شرعي ،ويعترب املدقق ال�شرعي هو
العن�صر الأهم يف عملية التدقيق لذلك يجب �أن يت�صف مبجموعة من ال�صفات واملهارات و اخلربات ومن �أهمها:
 .1التوظيف واال�شراف
يعترب الإ�شراف عملية متوا�صلة تبد�أ بالتخطيط وتنتهي باكتمال عملية الرقابة ال�شرعية الداخلية ،وتقع على عاتق
رئي�س الرقابة ال�شرعية الداخلية م�س�ؤولية توفري �إ�شراف مالئم على الرقابة ال�شرعية الداخلية ،وعلية �أي�ضا �أن يت�أكد
من �أن عمليات الرقابة ال�شرعية الداخلية قد مت الإ�شراف عليها ب�صورة منا�سبة .وينبغي التوثيق واالحتفاظ ب�أدلة
منا�سبة لعملية اال�شراف.
 .2االلتزام مبيثاق الأخالقيات
يجب �أن يكون للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ميثاق خا�ص للعاملني يهتم مبيثاق الأخالق ،كما يجب �أن يحر�ص املراجع
اخلارجي واملدقق الداخلي على االلتزام مبيثاق الأخالق ال�صادر عن الأيويف.

 -12د .حممد الب�شري حممد الأمني� ،أثر التدقيق ال�شرعي يف تعزيز بيئة احلوكمة ال�شرعية ،م�ؤمتر �شورى اخلام�س للتدقيق ال�شرعي.2015،
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 .3املعرفة واملهارة واالن�ضباط
يعترب التدقيق الداخلي هو العن�صر الأهم يف احلوكمة ال�شرعية لكونه العن�صر الوحيد املتواجد ب�شكل دائم ويومي ومن
�ضمن الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة املالية لذلك يجب �أن يتوفر يف املراقبني ال�شرعيني الداخليني االن�ضباط واملعرفة
واملهارات الالزمة لإجناح عملية الرقابة ال�شرعية الداخلية ويعترب �إتقان �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ب�صفة
عامة وفقه املعامالت ب�صفة خا�صة� ،أمرا مطلوبا لإجناز عمليات الرقابة ال�شرعية الداخلية.
 .4التعليم والتدريب املتوا�صل.
يجب �أن حتر�ص امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واملراقبون ال�شرعيون على املحافظة على كفاءتهم الفنية من خالل
الت�أهيل املتوا�صل ،ومن خالل متابعة القرارات والت�شريعات ال�صادرة والتي تنظم مهنة التدقيق ال�شرعي ومن خالل
متابعة وح�ضور امل�ؤمترات والندوات واحللقات النقا�شية املتخ�ص�صة والفنية والتي تهتم مبو�ضوع التدقيق ال�شرعي على
�سبيل املثال م�ؤمترات الأيويف وم�ؤمترات �شركة �شورى وغريها من امل�ؤمترات والندوات والتي ت�ساعد على املحافظة على
الإتقان املهني واالطالع امل�ستمر على التح�سينات وكذلك التطورات احلالية يف جمال عملهم.
املبحث ال�ساد�س :تطبيق اجلودة النوعية �أثناء تنفيذ مراحل �أعمال التدقيق ال�شرعي.
تنق�سم مراحل تنفيذ التدقيق �إىل ثالث مراحل �أ�سا�سية ويف كل مرحلة هنالك جمموعة من معايري اجلودة التي يجب
�أن تراعى وت�ؤخذ بعني االعتبار.
 .1املرحلة الأوىل :قبل بداية �أعمال التدقيق وهي مرحلة تخطيط �إجراءات الرقابة والتدقيق ال�شرعي.
 .2املرحلة الثانية� :أثناء تنفيذ �أعمال التدقيق مرحلة التنفيذ وهي تنفيذ �إجراءات الرقابة و�إعداد ومراجعة �أوراق
العمل.
 .3املرحلة الثالثة :وهي بعد االنتهاء من مرحلة التدقيق وهي توثيق النتائج و�إ�صدار التقرير.
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املبحث ال�سابع :الرقابة على اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي
يجب �أن يت�ضمن برنامج �ضمان اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي على تقييمات داخلية وتقييمات خارجية من خارج
امل�ؤ�س�سة كما هو احلال مع �إدارة التدقيق املحا�سبي حيث �أ�شار املعيار  )13( 1300ب�أنه يجب �أن يحتوي برنامج ت�أكيد
وحت�سني اجلودة على تقييمات داخلية وتقييمات خارجية على ال�سواء.
ت�شكل الرقابة امل�ستمرة جزءا مكمال لأعمال الإ�شراف واملراجعة والقيا�س اليومية لن�شاط التدقيق الداخلي وميكن
�أن يقوم بهذا الدور رئي�س وحدة التدقيق الداخلي ،ويتم دمج تلك املراقبة امل�ستمرة �ضمن ال�سيا�سات واملمار�سات
الروتينية املعتادة امل�ستخدمة يف �إدارة ن�شاط التدقيق الداخلي ،وت�ستخدم فيها العمليات والأدوات واملعلومات التي
تعترب الزمة لتقييم التقيد مببادئ �أخالقيات املهنة واملعايري.
وميكن �أن يقدم رئي�س التدقيق ال�شرعي الداخلي تقريرا دوريا عن جودة التدقيق ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سة �إىل جمل�س
الإدارة �أو �إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة حيث تتابع جلنة التدقيق �سالمة الإجراءات املتعلقة بتطبيق
التدقيق ال�شرعي وتتابع الهيئة ال�شرعية التزام امل�ؤ�س�سة باجلوانب ال�شرعية وهنا يكون لكل جهة نوع خا�ص من التدقيق
واملتابعة والإ�شراف.
وت�شري املعايري الدولية للممار�سة املهنية للتدقيق ال�شرعي الداخلي ب�أنه يجب �إجراء تقييمات خارجية كل خم�س �سنوات
بوا�سطة مراجع �أو فريق مراجعة م�ؤهل وم�ستقل من خارج امل�ؤ�س�سة هذا فيما يتعلق مبو�ضوع التدقيق الداخلي املايل �أو
املحا�سبي وميكن �أن يقوم املدقق ال�شرعي اخلارجي بالتدقيق على �ضمان اجلودة يف التدقيق الداخلي كل ثالثة �سنوات
ويقوم مبناق�شة التقرير مع جمل�س الإدارة.
املبحث الثامن �أثر اجلودة النوعية على كفاءة �أعمال التدقيق ال�شرعي
ل�ضمان جناح عملية التدقيق ال�شرعي الداخلي وفق معايري احلوكمة العاملية و�أف�ضل املمار�سات والتطبيقات ال�سائدة
ال بد من ا�ستدراك وتطوير بع�ض الفجوات التي الزالت موجودة يف نظام احلوكمة والتدقيق ال�شرعي يف امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
احلوكمة تتعلق يف جمملها مببادئ الرقابة وال�ضبط والإدارة للم�ؤ�س�سة املالية ،وغالبا ما تناط عملية احلوكمة مبجل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة وجلنة التدقيق املنبثقة من جمل�س الإدارة ،ولكي يتم �إيجاد نظام ل�ضمان جودة التدقيق ال�شرعي يجب
�أن تكون لإدارة التدقيق الداخلي معايري ولوائح ودليل لل�سيا�سات والإجراءات بحيث ميكن تطبيق نظام اجلودة على
هذه املعايري.
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تطبيق اجلودة النوعية يف التدقيق ال�شرعي الداخلي ي�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف فك الرتابط بني اجلهات الإ�شرافية
والتي يقوم املراقب ال�شرعي الداخلي برفع التقرير لها حيث تن�ص �أغلب التعليمات ال�صادرة على �أن املراقب ال�شرعي
الداخلي يقوم برفع تقريره �إىل جلنة التدقيق املنبثقة من جمل�س الإدارة وهي لي�ست جلنة ذات تخ�ص�ص �شرعي ،ويف
نف�س الوقت يقوم املدقق ال�شرعي برفع تقريره �إىل الهيئة ال�شرعية ،فعند تطبيق نظام اجلودة النوعية يف التدقيق
ال�شرعي تكون جلنة التدقيق جهة �إ�شرافية للت�أكد من �سالمة �إجراءات عملية التدقيق وفق املعايري املتبعة ،وتكون
الهيئة ال�شرعية جهة �إ�شرافية للت�أكد من التزام امل�ؤ�س�سة باجلوانب ال�شرعية.
تطبيق نظام اجلودة ال�شرعية ي�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي بتو�ضيح وتف�سري الدور املطلوب من كل جهة من جهات احلوكمة
ال�شرعية (الهيئة ال�شرعية – التدقيق ال�شرعي الداخلي -التدقيق ال�شرعي اخلارجي) حيث يجب �أن يكون لكل جهة
دور يختلف عن دور اجلهة الأخرى.
ي�ساهم نظام اجلودة النوعية يف التدقيق بحماية املدققني ال�شرعيني وي�ؤمن �سالمة تعيينهم �أو ف�صلهم عن عملهم.
يرتبط جناح التدقيق ال�شرعي مبوقف وا�ضح من اجلهات الرقابية واال�شرافية مثل البنوك املركزية وهيئات �أ�سواق
املال ،ولقد مت مالحظة االهتمام بااللتزام ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف دولة الكويت بعد �أن قامت
اجلهات الإ�شرافية ب�إ�صدار نظام للحوكمة ومتابعة النظام من خالل عمليات التفتي�ش التي تقوم بها حيث �ساعد ذلك
يف �إعطاء دور وم�سئولية �أكرب للجهات ال�شرعية وي�أتي الدور حاليا يف تطبيق نظام ملتابعة اجلودة يف التدقيق ال�شرعي
الداخلي من جهات خارجية وجهات داخلية.
احلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�صاحلات
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �أله و�صحبة و�سلم
وكل ال�شكر والتقدير ل�شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية.

