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مقدمة

اإن تو�صع العمل الرقابي وتطوره يجعل التخطيط ال�صليم عاماًل مهمًا يف توجيه العمل الرقابي وتعبئة املوارد املتاحة 

وا�صتخدامها ال�صتخدام الأمثل، وهو اأمر مهم من اأجل تقييم وتقومي اجلودة النوعية للرقابة ال�صرعية فاأي عمل تريد 

تقييمه و/اأو تقوميه ل بد من اأن يكون من�صبطًا اأوًل ، وقاباًل للقيا�س والتقييم ثانيًا، وذو اأوزان حمددة، وذو مرجعية 

وا�صحة وحمددة ومعتربة ومتفق عليه بني اأهل ال�صنعة اأخريًا، بحيث ميكن فح�صه ومراجعته ب�صكل دوري وم�صتمر 

ب�صهولة وي�صر .

املفاهيم والإجراءات والأهداف وبالمكان  اأي مكتوبة وحمددة  الأداء من�صبطة  اأن تكون معايري جودة  بد  وعليه ل 

تنفيذها ، وكذلك اأن تكون قابلة للقيا�س مع وجود طريقة للحكم على هذه املعايري بناًء على درجة حتقيقها لالأهداف 

املرجوة، ثم ل بد من وجود جهة م�صتقلة معتمدة ملراقبة اجلودة وفح�صها وتطويرها كلما لزم الأمر.

 ويعد غياب هذه املعايري موؤ�صرًا على تدهور اجلودة النوعية للرقابة ال�صرعية، وتكون النتيجة اأن ي�صود احلد الأدنى 

منها ولي�س احلد الأعلى املطلوب، وكذلك �صعف املقدرة على مواكبة التطور والإرتقاء امل�صتمر بنوعية وجودة العمل. 

ولفح�س مدى توفر اجلودة النوعية يف الأداء ال�صرعي من حيث �صمان الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية. 

وكذلك توافر ال�صفات التي حتقق هذا املطلب، �صواء من حيث وجود اآليات ال�صبط ال�صرعي، اأو �صالمة الإجراءات، 

مع  وتعار�صها  ت�صاربها  وعدم  الفتوى،  وتوحيد  واخلارجي،  الداخلي  ال�صرعي  بالتدقيق  اخلا�صة  املراحل  وحتديد 

املعايري ال�صرعية، ومالئمتها للبيئة واملجتمع التي تعمل بها هذه املوؤ�ص�صات، وقيام التدقيق ال�صرعي بتقدمي اخلدمة 

توافر  �صمان  درا�صة  من  لنا  بد  ل  كان  والإن�صجام،  والإلتزام  واملهنية  الكفاءة  م�صتويات  اأعلى  �صمن  منه  املطلوبة 

اجلودة يف اأداء الهيئات ال�صرعية واملدققني ال�صرعيني على امل�صتوى الداخلي واخلارجي .

ويف ظل ال�صعي لالإرتقاء مبهنة الرقابة و التدقيق ال�صرعي كونها ال�صمة البارزة للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية 

للراغبني يف  يتيح  املوؤ�ص�صات مبا  تعامالت هذه  �صرعية  تاأكيد  الأمان يف  �صمام  كونها  عملها،  الفارقة يف  والعالمة 

ال�صتثمار و/اأو التعامل مع املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية الطمئنان على �صرعية معامالتهم وتعامالتهم، جاء موؤمتر 

، فكما هو  ال�صرعي  التدقيق  البناء ويتطرق ل�صمان اجلودة يف  لبنًة يف هذا  لي�صع  ال�صرعي  للتدقيق  الثامن  �صورى 

احلال يف اأي منتج ترغب ب�صرائه فاإنك تتاأكد من قدرة هذا املنتج على توفري متطلباتك ومن حتقيق املنتج لأق�صى 

قراءة  فورًا  ذهنك  اإىل  يتبادر  ما  منتج  على  يدك  و�صع  مبجرد  حيث  والكفاءة،  النوعية  حيث  من  اجلودة  درجات 

املوا�صفات الفنية التي حققها هذا املنتج وال�صهادات احلائز عليها مثل اليزو وغريها ... فاإذا كان هذا احلال مع 

منتجات ب�صيطة ل توؤثر اإل يف ال�صخ�س الذي ي�صتخدمها اأو جمموعة اأ�صخا�س ل اأكرث، فما بالكم يف اأعمال اأجهزة 

الرقابة ال�صرعية على موؤ�ص�صات مالية تعترب ال�صريان الذي يتدفق فت�صل نتائج اأعماله اإىل كل بيت وموؤ�ص�صة، ناهيك 

عن كون هذا العمل فيه اإر�صاء هلل �صبحانه وتعاىل بتطبيق ال�صرع احلنيف واأحكام املعامالت املالية الإ�صالمية يف 

وىَل الأعمال التي يجب اأن يتوفر فيها الإتقان والدقة واجلودة م�صداقًا حلديث 
َ
كافة مناحي احلياة ، فهذا العمل من اأ

نْ ُيْتِقَنُه.« رواه الطربانى 
َ
َحُدُكْم َعَمال اأ

َ
 َجلَّ َوَعزَّ ُيِحبُّ اإَِذا َعِمَل اأ

َ َّ
احلبيب امل�صطفى �صلوات ربي و�صالمه عليه «اإِنَّ اهلل

يف ) الأو�صط ( ) 891 (.



6-8 أكتوبر 2019 - مسقط – ُعمان

 �شمان اجلودة يف التدقيق ال�رشعي

169

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

ال�شتاذ/ با�شم بدر

 اإننا َنطمح كذلك اأن يكون للمتعاملني مع املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية واملراقبني والباحثني ما ميكنهم من 

احلكم على جودة الرقابة والتدقيق ال�صرعي يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية واحلكم على قوتها ومتانتها من خالل 

معايري معينة بوجود ت�صنيف معتمد للجودة يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية و/اأو على م�صتوى الدولة، بحيث ي�صهم 

هذا الت�صنيف يف م�صاعدة الراغبني بالتعامل و/اأو اجلهات الرقابية اأو موؤ�ص�صات املجتمع املدين من فح�س اجلودة 

النوعية لأعمال الرقابة والتدقيق ال�صرعي يف هذه املوؤ�ص�صات، وفيما يتعلق باملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية نف�صها فاإن 

توافر هذه املتطلبات وال�صوابط والإجراءات املكتوبة )غري امللزمة والقابلة للقيا�س( مُيكن هذه املوؤ�ص�صات من ال�صعي 

ب�صكل م�صتمر  اأدائها  وت�صتطيع حت�صني م�صتوى  املتطلبات  النوعية بتحقيقها لهذه  اأعلى درجات اجلودة  اإىل حتقيق 

ورفع اجلودة لديها وقيا�صها وتقوميها ب�صكل دائم، وعلى م�صتوى الأفراد والعاملني يف مهنة الرقابة والتدقيق ال�صرعي 

يكون هذا حافزًا لهم للتعليم والتطوير امل�صتمر والإرتقاء الدائم والبتكار يف طرق وو�صائل العمل �صمن اأف�صل معايري 

اجلودة .

الرقابة  التعرف على املطلوب حتقيقه يف هذا املجال على م�صتوى نظام  اإىل  �صاعيًا  البحث  املنطلق جاء  ومن هذا 

ال�صرعية يف املوؤ�ص�صة ب�صقيه الداخلي واخلارجي .

اأهمية وجود الرقابة والتدقيق ال�سرعي

ل نود احلديث بتف�صيل عن دور واأهمية جهات الرقابة والتدقيق ال�صرعي و�صرورة وجودها يف كل موؤ�ص�صة مالية تعمل 

ب�صرورة  املوؤ�ص�صات  األزمت هذه  التطبيق  الواجبة  واملعايري  الناظمة  القوانني  اأن  ال�صرع احلنيف، ذلك  اأحكام  وفق 

وجود هيئات رقابة �صرعية ووحدات ودوائر التدقيق ال�صرعي، اإىل اأن امتد الإلزام يف بع�س الدول اإىل مكاتب التدقيق 

ال�صرعي اخلارجي وهذا ما يتما�صى مع �صرورات العمل والتطور امل�صطرد احلا�صل يف عمل التدقيق ال�صرعي على 

املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية نظرًا لتو�صع اأعمالها وتنوعها من جهة، وتعدد اجلهات الرقابية من جهة اأخرى، ورغبة 

احلوكمة،  ومعايري  ال�صرعية  املعايري  مع  املوؤ�ص�صات  هذه  اأعمال  تطابق  عن  اأكرث  الإطمئنان  يف  واملودعني  املالك 

والإلتزام التام باأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية الغراء، فاأ�صبحت هذه امل�صاألة )وجود اأجهزة رقابة �صرعية تعمل 

وفق اأحكام ال�صرع وملتزمة باملعايري ال�صرعية يف اأداء اأعمالها( اأمرًا بدهيًا ل مفر منه، واإمنا جمال حديثنا هو جودة 

اأعمال اجلهات الرقابية ومدى توافرها، واملعايري واملتطلبات الالزمة لتحقيق اجلودة النوعية، والعوامل التي توؤثر يف 

حتقيق وتطبيق اجلودة اأثناء تنفيذ اأعمال التدقيق ال�صرعي، بالإ�صافة اىل الرقابة على اجلودة واأثرها على كفاءة 

اأعمال التدقيق ال�صرعي.

الهدف من البحث يف م�ساألة �سمان اجلودة يف الرقابة والتدقيق ال�سرعي

وفق املاأمول يف هذا البحث ن�صعى لأن يكون هناك معايري خا�صة بجودة الأداء ملهنة الرقابة والتدقيق ال�صرعي، . 1

وكذلك توفر جهة تدقيق �صرعي م�صتقلة تراقب اجلودة وتهتم بتقومي العمل وتقييمه والتح�صني امل�صتمر يف 

والتدقيق  الرقابة  اأجهزة  درجات اجلودة يف عمل  باأق�صى  الإلتزام  الإ�صتمرار يف عملية  ي�صمن  الأداء، مبا 

ال�صرعي، وكذلك توفر ت�صنيف للعاملني يف هذا املجال عن مدى الإلتزام باجلودة النوعية يف اأدائهم ملهامهم.
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اأن يكون جلهاز الرقابة ال�صرعية يف املوؤ�ص�صة �صواء )الداخلي اأواخلارجي( القدرة على تقدمي خدمة التدقيق . 2

ال�صرعي �صمن اأعلى م�صتويات اجلودة من حيث تقدمي خدمة التدقيق ال�صرعي بكفاءة ومهنية عالية مبا يخدم 

الإ�صالمية،  املالية  املوؤ�ص�صات  مع  املتعاملني  وجمهور  الرقابية،  للجهات  املتطلبات  ويلبي  املوؤ�ص�صة،  م�صلحة 

بالإ�صافة اإىل املراقبني والباحثني يف امل�صرفية الإ�صالمية، كل ذلك مع الإلتزام التام باأحكام ال�صرع احلنيف 

واملعايري ال�صرعية ومعايري احلوكمة واملمار�صات الف�صلى. 

فمتى حتقق ذلك وفق ال�صوابط والإجراءات ال�صحيحة فاإن امل�صاهمني والعمالء وموؤ�ص�صات املجتمع املدين . 3

ميكنهم العتماد على ذلك يف اإطالق احلكم على مدى اإلتزام املوؤ�ص�صات املالية ال�صالمية بالأحكام ال�صرعية 

اإلتزام املوؤ�ص�صة واأجهزتها الرقابية  ذات العالقة باخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية، ومدى 

الهوية  حتقيق  يف  الأهم  هو  ال�صرعي  اجلانب  اأن  اإذ  اأعمالها،  تنفيذ  يف  النوعية  اجلودة  م�صتويات  باأعلى 

الإ�صالمية للموؤ�ص�صات واملنتجات املالية املطابقة لل�صريعة وهو ما مييزها عن غريها من املوؤ�ص�صات.

على . 4 رئي�س  ب�صكل  يعتمد  �صفاف،  تقييم  نظام  وجود  على  ترتكز  ما  موؤ�ص�صة  ال�صرعية يف  فاجلودة  هنا  ومن 

عدة عنا�صر كاملو�صوعية وعدم التحيز والإ�صتقاللية، ووجود اجراءات �صبط وقائية وت�صحيحية مبهنية ذات 

يتطلبه وجود جهة  ما  وم�صتمر، وهذا  ب�صكل دوري  الرقابة على اجلودة  وتوافر  جودة عالية يف الجراءات، 

تدقيق �صرعي اأو اأكرث لدى املوؤ�ص�صة متتاز بالقوة والثقة واملقدرة الفنية واملهنية يف اأداء عملها ، وجهاز رقابي 

اآخر م�صتقل ملتابعة ملف اجلودة النوعية يف التدقيق ال�صرعي.

ويتطلب ذلك �صرورة حتديد نطاق العمل اخلا�س بالتدقيق ال�صرعي لتمييزه ومتايزه عن اجلهات الخرى.. 5

وتوؤ�صل هذه املعايري ما يجب اأن تكون عليه اجلودة النوعية يف التدقيق ال�صرعي �صواء الداخلي او اخلارجي . 6

بغية حتقيق الأهداف املن�صودة واملرجوة من العاملني يف هذا املجال .

وير�صخ ذلك كله الهدف نحو حتقيق متاثل يف جودة الأداء يف جميع اأعمال التدقيق ال�صرعي على اختالف . 7

م�صتوياتها ، ولذا فال بد لهذه الجراءات اأن تكون اأوًل اختيارية لالرتقاء والتميز يف اخلدمة ، حيث ل بد من 

وجود احلد الأدنى والأ�صا�صيات الواجب اتباعها ل�صمان قيام التدقيق ال�صرعي بالتحقق من �صرعية و�صبط 

املعامالت وجهة الفتوى من الإلتزام مبعايريها ومتطلباتها، فال بد من توافر احلد الأدنى لدى الهيئة عند 

اأما هذه املعايري اخلا�صة بجودة الأداء فهي لتمييز  قيامها بعملها ب�صقيه الفتوى والتدقيق وتقدمي التقرير، 

دافعًا  هذا  ويكون  عملها،  يف  ومتيزًا  وحر�صًا  �صبطًا  اأكرث  اأخرى  جهة  عن  الأدنى  باحلد  تعمل  التي  اجلهة 

لالقتداء بها ويتطلب كذلك اأن تكون هذه ال�صوابط الختيارية مكتوبة، وقابلة للقيا�س لي�صهل احلكم عليها 

من قبل جمهور املتعاملني واملراقبني والباحثني وغريهم.
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ولي�سهل علينا احلديث عن جودة التدقيق ال�سرعي ال بد لنا من تعريف امل�سطلحات التالية :

اجلودة لغًة : بلوغ ال�صيء لدرجة عالية من النوعية اجليدة والقيمة الكبرية.

اجلودة مبفهومها العام : تعرف على اأنها اأداء العمل ال�صحيح بال�صكل ال�صحيح يف الوقت املطلوب، وذلك بالعتماد 

على تقييم ال�صخ�س امل�صتفيد من اخلدمة ومعرفة مدى حت�صن الأداء ب�صكل م�صتمر على كافة امل�صتويات.

وميكن تعريف اجلودة اأي�صًا باأنها مدى قدرة موا�صفات املنتج اأو اخلدمة على التطابق مع املوا�صفات املطلوبة.

وبعبارة اأخرى فهي مقدرة املنتج على الوفاء مبتطلبات وظيفته، و اأي�صا مطابقة املنتج للموا�صفات املو�صوعة اأثناء 

الت�صميم. اأو هي درجة ا�صتيفاء املتطلبات التي يتوقعها امل�صتفيد من اخلدمة اأو تلك املتفق عليها.

وتعد اجلودة اأحد املعايري املوثوق بها لتمييز اإجناز ما عن الإجنازات الأخرى املوجودة يف ال�صوق نف�صه.

مراقبة اجلودة :

تعرف على اأنها التقنيات والأن�صطة العملية التي ت�صتخدم لعمل الفح�س الدائم لكل مقومات الن�صاط.

اأما تعريف اجلودة يف الرقابة والتدقيق ال�سرعي فهي :

تطبيق �صيا�صات واجراءات تدقيق �صرعي كافية لإجناز عملية التدقيق ال�صرعي طبقًا للمعايري املو�صوعة بحيث تلبي 

وظيفة التدقيق ال�صرعي الهدف املن�صود من اإن�صائها وحتقق الغاية املرجوة من وجودها على كافة امل�صتويات )مهنة 

التدقيق ال�صرعي، وامل�صاهمني واملالك، واإدارة املوؤ�ص�صة ومن ثم املتعاملني مع املوؤ�ص�صة، واجلهات الرقابية واملجتمع( 

مع �صمان التح�صني امل�صتمر.

ِمني« 
َ
َجْرَت اْلَقِويُّ اْلأ

ْ
ول بد من الإ�صارة اإىل اأن جودة العمل تعتمد على ال�صدق فيه واتقانه »اإِنَّ َخرْيَ َمِن ا�ْصَتاأ

{الق�ص�س: 26}.

من وجهة نظر تقنية فيمكن تعريف اجلودة باأنها عبارة عن جمموعة من �صروط وموا�صفات حتدد مدى مالئمة جهاز 

الرقابة ال�صرعية لكي يقوم باأداء الوظيفة املطلوبة منه. فاملوا�صفات تعترب املحدد الأ�صا�صي جلودة اأن�صطة الرقابة 

ال�صرعية بحيث تعرب عن اخل�صائ�س املطلوبة يف الرقابة ال�صرعية لكي توؤدي الغر�س التي اأن�صاأت من اأجله واملرجو 

منها.

وتعرف �سيا�سة اجلودة ال�سرعية على النحو االآتي:

ال�صيا�صة يق�صد بها: اتخاذ كافة التدابري الالزمة ل�صمان دوام الإتقان للعمل املطابق ملقت�صى الفتوى.

اأداء  بالفتوى املعتربة ب�صفة متوا�صلة، واللتزام بالتح�صني امل�صتمر يف  العمل  اإتقان  اأما اجلودة فيق�صد بها: دوام 

مهام التدقيق ال�صرعي.

 ال�صرعية يق�صد بها: مطابقة الأداء ملقت�صى الفتوى املعتربة، ومالئمة التدقيق للمعايري املعتمدة.

املعتربة  بالفتوى  العمل  مطابقة  دوام  اأمر  تدبري  باأنها:  ال�صرعية  اجلودة  �صيا�صة  تعريف  يكون  تقدم  ما  على  وبناًء 

ملقت�صى الفتوى باإتقان.

وبعد الطالع على هذه التعريفات فاإن اأب�صط تعريف للجودة هو: القدرة على تلبية التوقعات ح�صب الهدف املاأمول.

وعلى م�صتوى التدقيق والرقابة ال�صرعية فهو: قدرة جهاز الرقابة ال�صرعية على تلبية توقعات اجلهة املتعاقدة معه، 

وحتقيقه لالأهداف املرجوة مبهنية وكفاءة عالية .
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اأهداف اجلودة النوعية يف التدقيق ال�سرعي 

الهدف الأ�صا�س اأن يكون جلهاز الرقابة ال�صرعية يف املوؤ�ص�صة �صواء )الداخلي اأواخلارجي( القدرة على تقدمي خدمة 

التدقيق ال�صرعي �صمن اأعلى م�صتويات اجلودة من حيث تقدمي خدمة التدقيق ال�صرعي بكفاءة ومهنية عالية مبا يخدم 

م�صلحة املوؤ�ص�صة ويلبي املتطلبات للجهات الرقابية وجمهور املتعاملني مع املوؤ�ص�صات املالية ال�صالمية، بالإ�صافة اإىل 

املراقبني والباحثني يف ال�صريفة الإ�صالمية، مع الإلتزام باملعايري وال�صوابط ال�صرعية و�صمان التح�صني امل�صتمر. 

وهذا نابع كون اجلانب ال�صرعي هو الأهم يف حتقيق الهوية الإ�صالمية للموؤ�ص�صات واملنتجات املالية املطابقة لل�صريعة.

فاجلودة ال�صرعية يف موؤ�ص�صة ما ترتكز على وجود نظام �صفاف يعتمد ب�صكل رئي�س على عدة عنا�صر كاملو�صوعية 

والثقة  بالقوة  متتاز  املوؤ�ص�صة  لدى  اأكرث  اأو  �صرعي  تدقيق  جهة  وجود  يتطلبه  ما  وهذا  والإ�صتقاللية،  التحيز  وعدم 

واملقدرة الفنية واملهنية يف اأداء عملها .

وعليه فاإن توفر جهتني م�صتقلتني لأداء وظيفة التدقيق ال�صرعي يف املوؤ�ص�صة املالية الإ�صالمية ي�صاعد يف تعزيز اجلودة 

الداخلي هي  ال�صرعي  التدقيق  الفرق بني هاتني اجلهتني، فمهمة  تو�صيح  لنا من  ال�صرعية، ولبد  للرقابة  النوعية 

التاأكد من اإلتزام الإدارة بكافة عملياتها ومعامالتها باأحكام ال�صرع احلنيف وم�صاعدة الإدارة يف ذلك، اأي اأن عملها 

يت�صمن الرقابة ال�صابقة )�صيا�صات واإجراءات وعقود ومناذج( واملتزامنة )جولت تدقيق ميدانية وتدريب وتاأهيل 

واإجابة على الإ�صتف�صارات( والالحقة )تقارير التدقيق الدورية ومتابعة ت�صويب الأخطاء(.

بينما مهمة التدقيق ال�صرعي اخلارجي تتمثل يف تقدمي تاأكيد معقول حول اإلتزام الإدارة التنفيذية باأحكام ال�صريعة 

اأو جهة م�صتقلة  الإ�صالمية يف عملها، وتقدمي تقرير للجمعية العمومية حول ذلك )قد تكون جزء من مهام الهيئة 

ت�صتعني بها الهيئة للقيام بهذه الوظفية كمكاتب التدقيق ال�صرعي اخلارجي(، وهنا عملها يتلخ�س يف الرقابة البعدية 

اأي الالحقة لتنفيذ الأعمال وتقدمي التقرير حول مدى الإلتزام .

واجلودة املطلوبة هنا من جهات التدقيق ال�صرعي املختلفة هو توافر اجلودة النوعية يف كافة مراحل العمل وعلى كافة 

امل�صتويات، مع �صمان اإ�صتمرار هذه اجلودة، وير�صخ ذلك الهدف نحو حتقيق متاثل يف جودة الأداء يف جميع اأعمال 

التدقيق ال�صرعي على اختالف م�صتوياتها.

ومتى حتقق ذلك بالطرق ال�صحيحة فاإن امل�صاهمني والعمالء وموؤ�ص�صات املجتمع املدين ميكنهم العتماد على ذلك 

التي  العالقة باخلدمات  ال�صرعية ذات  بالأحكام  الاإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صات  التزام  اإطالق احلكم حول مدى  يف 

تقدمها هذه املوؤ�ص�صات التي تعمل وفق اأحكام ال�صريعه ال�صالمية.

معايري اجلودة النوعية يف الرقابة والتدقيق ال�سرعي ومتطلباتها:

يعترب من متطلبات �صمان اجلودة النوعية يف مهنة الرقابة والتدقيق ال�صرعي، توفر الإ�صتقاللية يف عمل اجلهات 

القائمة على التدقيق ال�صرعي، وكذلك يعد حتديد مفاهيم امل�صطلحات امل�صتخدمة يف مهنة التدقيق ال�صرعي من 

الأولويات الواجب تر�صيخها ون�صرها والإلتزام بها بني العاملني يف الرقابة والتدقيق ال�صرعي، اأ�صوة مبهنة التدقيق 

املحا�صبي وغريها، حيث يجب لكل �صنعه اأو مهنة من توافر م�صطلحات حمددة يتعارف عليها بني العاملني يف هذه 

ال�صنعة اأو املهنة.
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ويتطلب اأي�صًا حتديد نطاق العمل اخلا�س بالتدقيق ال�صرعي ب�صقيه الداخلي واخلارجي لتمييزه ومتايزه عن اجلهات 

الأخرى، و�صمان عدم تداخل ال�صالحيات اأو تكرار املهام.

ووجود هذه املعايري اأ�صبح �صرورة لتحديد ما يجب اأن تكون عليه اجلودة النوعية يف التدقيق ال�صرعي �صواء الداخلي 

اأو اخلارجي بغية حتقيق الأهداف املن�صودة واملرجوة من العاملني يف هذا املجال .

تنق�سم املعايري املطلوب توافرها اإىل: 

اأوًل : معايري ت�صمن �صرعية املنتجات املقدمة من املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية للجمهور :

ففي ظل تعدد الآراء الفقهية واختالف الفتاوى بني الت�صدد واملرونة جاءت احلاجة اإىل و�صع معايري حمددة ل�صمان 

اجلودة النوعية يف التدقيق ال�صرعي على املنتجات واخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية لتعزيز الثقة 

يف اأن هذه املنتجات واخلدمات من�صبطة ب�صوابط ال�صرع احلنيف ومنها :  

1. و�صوح الفتوى وبيانها للواقعة على الوجه ال�صحيح .

2. و�صع اإجراءات ت�صمن �صالمة التنفيذ ال�صرعي والفني.

3. و�صع الأدلة الإجرائية لكل منتج .

4. تعزيز الثقة بني الهيئة ال�صرعية والإدارة التنفيذية واجلمهور .

5. وجود معايري �صرعية موحدة ومرجعيات وا�صحة للعمل )معايري �صرعية اإلزامية ومعايري فتوى وتوحيد جهة 

الإفتاء على م�صتوى البلد قدر الإمكان(.

6. الرتكيز على املعايري الأخالقية واحلوكمة يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية.

ثانياً : معايري تعزز اجلودة النوعية للعاملني يف الرقابة ال�سرعية ومن هذه املعايري :

1. التاأطري والتمهني بحيث يت�صمن )نظام خا�س للمهنة وقواعد �صلوك املهنة ومتطلباتها وجلان ا�صرافية مبا فيها 

جلنة مراقبة اجلودة على الأداء واملعايري وتوحيد امل�صطلحات(.

2. وجود فرق مهنية ذات كفاءة عالية مع الف�صل بني املهام والوظائف املختلفة ومعرفة تبعية كل جهة من حيث 

التعيني والعزل وامل�صاءلة والتقرير، والإلتزام بذلك على م�صتوى الوحدة والإدارة.

ي�صمن  مبا  جهة  كل  عمل  يف  املتبعه  الو�صائل  تبيان  مع  املرجوة  والأهداف  وامل�صوؤوليات  ال�صالحيات  حتديد   .3

اجلودة النوعية يف العمل.
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قابلة  املعايري  تكون هذه  اأن  ومكتوب مع �صرورة  وا�صح  ب�صكل  الإلزامية  النوعية غري  4. حتديد معايري اجلودة 

للقيا�س.

5. وجود فرق عمل ت�صمن الإلتزام باجلودة وتوؤمن بالتح�صني امل�صتمر على كافة امل�صتويات.

جهتي  عن  م�صتقلة  اجلهة  هذه  تكون  واأن   ، اجلودة  معايري  تطبيق  مدى  وفح�س  لقيا�س  خا�س  نظام  وجود   .6

التدقيق ال�صرعي الداخلي واخلارجي.

7. وجود جهة ت�صنيف خارجية لتحفيز اإلتزام جهات التدقيق ال�صرعي باأعلى درجات اجلودة يف تقدمي خدماتها.

8. تفعيل العمل بنظام الثواب والعقاب لت�صجيع الإتقان يف العمل.

العوامل التي قد توؤثر يف حتقيق اجلودة النوعية يف التدقيق ال�سرعي: 

1. ثقافة املوؤ�ص�صة وقرائتها اجليدة ملتطلبات العمالء وواقع التدقيق ال�صرعي.

2. قيادة فعالة وملتزمة بالتح�صني امل�صتمر من خالل فرق العمل امللتزمة واملوؤمنة بعملية التح�صني .

3. ان�صاء وحدة للجودة يف املوؤ�ص�صة وو�صع الربامج واخلطط الالزمة ل�صمان التح�صني امل�صتمر.

4. درجة ا�صتقاللية هيئة الرقابة ال�صرعية )الإ�صتقالل الفكري والإ�صتقالل التنظيمي( ومو�صوعيتها.

5. اإلزامية قرارات هيئة الرقابة ال�صرعية فيجب الن�س يف قرار تعيني الهيئة ال�صرعية على اإلزامية قراراتها وهذا 

متوفر يف اأغلب القوانني الناظمة لعملها.

6. اختيار اأع�صاء هيئة الرقابة ال�صرعية وفق معايري مهنية وا�صحة مثل املوؤهل العلمي املنا�صب والدراية بال�صناعة 

امل�صرفية واأل ُيتبنى اجتهاٌد يخالف فيه الأ�صل الذي قامت عليه ال�صناعة.

7. ان�صباط الفتوى بحيث تقوم على وجود التاأ�صيل ال�صرعي املبني على الدليل، واأل تكون مبنية على راأي فقهي 

�صاذ وعدم خمالفتها للفتاوى ال�صادرة عن املجامع الفقهية.

8. نزاهة وا�صتقاللية الرقابة ال�صرعية الداخلية.

9. اختيار املدققني الأكفاء واملوؤهلني مهنيًا و�صرعيًا.

10. التدريب امل�صتمر لطواقم التدقيق ال�صرعي مبا ي�صمن تطورهم امل�صتمر .

11. وجود جهة م�صتقلة للرقابة على اجلودة .
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تطبيق اجلودة النوعية اأثناء تنفيذ مراحل اأعمال التدقيق ال�سرعي 

ل�صمان فاعلية اجلودة النوعية يف التدقيق ال�صرعي وتطبيقها اأثناء مراحل التنفيذ لكافة اأعمال التدقيق يجب اللتزام 

مبفاهيم حمددة و�صوابط وقواعد �صلوك املهنة ومبا ل يخل بالأنظمة والقوانني املرعية داخل املوؤ�ص�صة من جهة كما 

التي  والأعمال  فيها كافة الجراءات  يكون حمدد  يتوجب و�صع خطة واجراءات عمل مقرونة مبوازنة وقت، بحيث 

يقوم بها فرق التدقيق ال�صرعي وهيئة الرقابة ال�صرعية وحتديد احلد الأدنى املطلوب للجودة مع احلد الأعلى الذي 

بالو�صول اإليه نكون و�صلنا اإىل اأعلى مراتب اجلودة يف تنفيذ الأعمال، بحيث يكون ذلك بعيدًا عن امل�صالح ال�صخ�صية 

وملتزمني مببادئ النزاهة واملو�صوعية وامل�صائلة وال�صفافية والأمانة وامل�صداقية متمثلني باحلر�س ال�صديد واحلياد 

على النحو الآتي :

اأواًل: العمل بنزاهة من خالل ممار�سة العمل ب�سورة �سحيحة �سمن ال�سالحيات املعطاة.

ثانياً: االإلتزام مببادئ العدل واالن�ساف:  

يراعى عند ا�صدار التقارير احلياد وال�صتقاللية الذي تتطلبه قواعد الن�صاف لغاية ح�صن تقدمي التقارير، واأن تكون 

خالية من اأي حتيز لأطراف معينة اأو اأية اعتبارات غري �صحيحة.

هذا هو احلد الأدنى لكتابة التقرير بينما يتمثل احلد الأعلى يف توافر عنا�صر فنية ومهنية وطريقة عر�س ت�صري اإىل 

كفاءة ومهنية كاتب التقرير .

 ثالثاً: امل�سائلــة: 

ا�صتخدام املوارد والت�صهيالت التي تتوفر من الإدارة ب�صورة م�صوؤولة ، وتوخي الدقة و�صحة اأية مطالبات م�صتحقة ، 

والرتفع عن املطالبات غري امل�صتحقة وغري املربرة.

رابعاً: امل�سوؤوليـة:   

من خالل اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�صمان عدم ت�صليل الآخرين وتقدمي املعلومات والبيانات ال�صرورية مبا يتفق مع 

اأحكام العمل ، على اأن تكون امل�صوؤولية  �صخ�صية بحق كل موظف للتاأكد من ت�صحيح اأو تو�صيح اأية اأخطاء اأو �صوء فهم 

وقع يف التقارير وذلك يف اأقرب فر�صة ممكنة مبا يرفع ال�صرر والظلم -اإن وجد- .

مع احلر�س على ت�صجيع املوظفني وامل�صوؤولني على التقيد التام باأحكام القانون ومبا ورد يف مدونة ال�صلوك الوظيفي 

واأخالقيات الوظيفة والإلتزام ال�صخ�صي بها.

واللتزام مبا ورد اأعاله من نقاط ميثل اللتزام باحلد الأدنى املطلوب لفرق التدقيق ال�صرعي و�صنتطرق لبع�س النقاط 

التي قد متثل من وجهة نظرنا درجات اأخرى على �صلم اللتزام باجلودة النوعية وهي : 

1. اللتزام بالقيم الإميانية وبالأخالق احل�صنة.

2. الرقابة توجيهية واإر�صادية و لي�صت فر�صة لت�صيُّد الأخطاء والعرثات.
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3. الرقابة الفورية والتوجيه امل�صتمر اأثناء العمل وبذل اجلهد من خالل التدريب والتثقيف داخل املوؤ�ص�صة وخارجها.

4. الرقابة الالحقـة ومتابعة الت�صويب ب�صكل حثيث ومتابعة الجراءات التي متنع وقوع اخللل م�صتقباًل.

5. اتباع احلكمة واحل�صنى يف توجيه الن�صح وفى عالج النحرافات .

6. ال�صتمرارية : ويق�صد بها ا�صتمرار عملية الرقابة ما دام الن�صاط قائمًا وم�صتمرًا وذلك ل�صمان تطبيق اأ�صا�س 

الفورية يف اكت�صاف الأخطاء وال�صتمرارية يف التقومي .

7. املو�صوعية : البحث عن اأدلة الإثبات الالزمة لعملية التدقيق وجتنب التاأثر بالنواحي ال�صخ�صية والعاطفية. 

8. النقد البناء : يطلب من املراقب اأن يرفق مبالحظات القرتاحات والتو�صيات البديلة القابلة للتطبيق، واإبراز 

املنافع املرجوة من تطبيقها .

9. احلد من املخاطر .

10. الإهتمام بالتطوير والتح�صني امل�صتمر يف �صكل التقرير وجودة البيانات ونوعيتها .

11. مراعاة الطالع على التجارب الدولية وجتارب الآخرين وال�صتفادة من اخلربات يف جمال اجلودة النوعية 

فاحلكمة �صالة امل�صلم اأنى وجدها فهو اأوىل بها.

ومع �صمان الإلتزام بهذه املعايري ميكن القول باأن اجلودة النوعية اأثناء ممار�صة الأعمال متوفرة وينبغي التح�صني 

امل�صتمر لكافة املجالت.

الرقابة على اجلودة النوعية يف الرقابة والتدقيق ال�سرعي

بداية ينبغي على كل موؤ�ص�صة اأو جهة عمل اآمنت باأهمية الإلتزام باجلودة النوعية يف اأعمالها و/اأو اأعمال فرق عمل 

التدقيق ال�صرعي لديها اأن توفر جهة م�صتقلة على الهيكل التنظيمي �صواء كان ق�صم اأو وحدة اأو دائرة تعنى بالرقابة 

على اجلودة م�صتقلة عن اجلهات امللتزمة بتحقيق اجلودة النوعية، على اأن تكون هذه اجلهة من املدققني ال�صرعيني 

ممن ل ميار�صون اأعمال التدقيق واأن يكون لهذه اجلهة ال�صالحيات يف التدخل بتح�صني ورفع م�صتوى اجلودة وتقدمي 

املقرتحات وو�صع ال�صوابط والجراءات التي تكفل الإ�صتمرار يف حت�صني اجلودة على كافة امل�صتويات.

ويكون من �صمن وظائف اجلهة امل�صوؤولة عن الرقابة على اجلودة يف التدقيق ال�صرعي التحقق من توافر متطلبات 

اختبار اجلودة النوعية للرقابة ال�صرعية يف املوؤ�ص�صة، ومعرفة ومراجعة نتائج اختبار اجلودة من جهة م�صتقلة، مع 

حتديد قائمة العيوب والأمور املطلوبة لتح�صني الأو�صاع ب�صكل م�صتمر، وم�صاركة هذه البيانات مع اجلهات املخت�صة 

من اأجل �صمان ا�صتمرار التح�صني ب�صكل دائم.

وتكمن وظيفة هذه اجلهة بالتحقق من الإجابة على الأ�صئلة التالية : هل مت اختبار وفح�س جميع العمليات؟ وهل يعمل 

كل �صيء ب�صكل جيد وفق املطلوب ؟ ثم هل مت توثيق كافة البيانات ؟.
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ويتحقق ذلك بو�صع ا�صتمارات ومناذج للعمل، و�صبط الإجراءات، وحتديد البيانات املطلوبة والأهداف املرجوة، من 

خالل فح�س ومراجعة ما يلي :

اأهداف العمل : باأنها حمددة ومعلنة ومتوافقة مع املعايري والقوانني الناظمة وبيئة العمل واأنها تلبي الرغبات املاأمولة.

اأجواء الإختبار : باأن تكون منا�صبة ومالئمة وت�صهم يف النتيجة املرجوة.

متطلبات العمل : بحيث تكون وا�صحة ومتوفرة للجميع بالقدر الكايف لإجناز املطلوب على اأكمل وجه.

احلالت الإختبارية والعينات : التحقق من كونها �صاملة وموزعة ب�صكل يعطي م�صداقية للنتائج .

وفح�س اأية معلومات اأخرى حتتاج اإليها اجلهة التي تراقب اجلودة ل�صمان موافقتها لالأهداف املرجوة.

وبتحقق ذلك ميكن للجهة امل�صوؤولة عن رقابة اجلودة اأن تقوم بعملها ب�صكل ميكن املوؤ�ص�صة واإدارة الرقابة من حتقيق 

املطلوب واإجراء التح�صني ب�صكل م�صتمر يقود اإىل التميز يف العمل و�صمان ا�صتمرار ذلك.

واملق�صود من ذلك تفعيل برامج املراقبة على فرق التدقيق ال�صرعي للتاأكد من اأدائها لعلمية التدقيق ال�صرعي وفقًا 

�صرعي م�صتقل باملراقبة على فريق  ويتم ذلك من خالل قيام فريق تدقيق  ملعايري جودة العمل املهني املعتمدة . 

التدقيق ال�صرعي املعني للتاأكد من اإلتزامه باإجراءات اجلودة النوعية املعتمدة، وي�صتتبع ذلك وجود اآليات للم�صاءلة 

واملحا�صبة جتاه التق�صري والإخالل يف تنفيذ ما يجب من اإجراءات ل�صمان جودة الأداء املهني. وميكن و�صع دليل 

ملراقبة اجلودة النوعية لتنفيذ الرقابة وفقًا له من اجلهات �صاحبة �صالحية الإ�صراف يف كل بلد .

ونالحظ اأن اإدارة اجلودة مبفهومها العام ترتبط بعدة اأق�صام وهي ق�صم تخطيط اجلودة ، وق�صم �صمان اجلودة ، 

وق�صم �صبط اجلودة ، وق�صم التطوير امل�صتمر وهي اأق�صام ل بد من توفرها عند احلديث عن اجلودة النوعية للرقابة 

والتدقيق ال�صرعي فهي ل تقل اأهمية عن اجلودة يف منتج او خدمة معينة بل اإن �صمان جودة املنتجات واخلدمات التي 

تقدمها املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية يرجع يف الأ�صا�س اإىل توافر اجلودة النوعية يف اأجهزة الرقابة ال�صرعية لهذه 

املوؤ�ص�صات.

ويجب التفريق بني م�صطلحني هامني يف معر�س حديثنا عن اجلودة النوعية يف التدقيق ال�صرعي وهما م�صطلحي 

تاأكيد اجلودة و�صبط اجلودة ، ف�صبط اجلودة هو جمموعة من الأن�صطة واجلهود التي يبذلها جميع العاملني والتي 

ت�صمح بتحقيق امل�صتويات القيا�صية للجودة، فلي�س املق�صود من �صبط اجلودة حتقيق رغبات جميع العمالء واأ�صحاب 

امل�صالح، بل وفائها مبتطلبات ال�صرع وطماأنة العمالء على �صرعية املعامالت واملنتجات واأن تكون الهيئة وفرق التدقيق 

ال�صرعي بدرجة اجلودة املطلوبة حتى توؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل.

وميكن ح�صر نقاط التدخل ل�صبط جودة اأن�صطة الرقابة ال�صرعية بالنقاط التالية :

1. املوا�صفات: ويتم هذا بتحديد اخلوا�س املهمة لأع�صاء واأن�صطة الرقابة ال�صرعية امللبية للهدف التي اأن�صاأت من 

اأجله.

اأع�صائها من ممار�صة  اأن�صطة الرقابة ال�صرعية ومتكن  2. الت�صميم: وذلك بت�صميم الأطر التي ت�صمح مبزاولة 

اأعمالهم ح�صب الأهداف املو�صوعة. 
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3. مرحلة الن�صاط: وهى قيام اأجهزة الرقابة ال�صرعية بدورها ح�صب املوا�صفات املعتمدة.

4. التفتي�س على اجلودة: للتاأكد من مطابقة اأن�صطة الرقابة ال�صرعية مع املوا�صفات وت�صحيح امل�صاكل.

5. مراجعة املوا�صفات: ويق�صد به مواكبة التطور يف رغبات العمالء من جهة واملنتجات والأدوات املالية احلديثة 

ومدى �صرعيتها من جهة اأخرى.

واملق�صود من تاأكيد اجلودة ال�صرعية هو توفر جميع الأن�صطة والإجراءات التخطيطية والتنظيمية الالزمة لإك�صاب 

الثقة الكافية باأن املعامالت �صرعية، واملنتجات امل�صتحدثة تفي مبتطلبات العمالء الذين يرغبون يف الطمئنان على 

عدم وجود �صبهات اأو خمالفات �صرعية يف املنتجات امل�صتحدثة. وي�صمل تاأكيد اجلودة ال�صرعية اأي�صًا التحقق من اأن 

اجلودة الفعلية هي اجلودة املطلوبة. ويت�صمن هذا التقييم امل�صتمر للجودة ولفاعليتها.

ونالحظ اأن مفهوم تاأكيد اجلودة اأ�صمل واأو�صع من �صبط اجلودة الذي يهتم باملوا�صفات والإنتاج والفح�س ومتابعة 

�صرعية املعامالت.

اإذن املطلوب هنا هو وجود وحدة اأو جهة م�صتقلة لتاأكيد اجلودة ومراقبتها و�صمان ا�صتمرار التح�صني فيها على كافة 

امل�صتويات ، وي�صلتزم ذلك وجود نية �صادقة للعمل �صمن اأعلى م�صتويات اجلودة .

اأثر اجلودة النوعية على كفاءة اأعمال التدقيق ال�سرعي 

باجلودة  والتمتع  اأ�صبحت �صرورة ملحة ووجودها  ال�صرعي  التدقيق  اأعمال  النوعية يف  �صابقًا فاجلودة  اأ�صلفنا  كما 

النوعية يف اأعمال الرقابة ال�صرعية مل يعد من الكماليات بل اأرى اأنه واجب على كل ممتهن لهذه املهنة التي متثل 

اجلانب ال�صرعي والخالقي لعمل املوؤ�ص�صات املالية ال�صالمية وبالتايل وجودها يوؤثر ايجابًا على عدة فئات منها :

1. هيئات الرقابة ال�صرعية .

2. امل�صتغلون بالتدقيق ال�صرعي الداخلي واخلارجي.

3. جمال�س الدارة والدارات التنفيذية .

4. امل�صاهمون واملودعون وكافة املتعاملني مع املوؤ�ص�صات املالية ال�صالمية .

5. اجلهات الرقابية وال�صرافية على م�صتوى البلد .

6. اجلهات الدولية املنظمة لعمل املوؤ�ص�صات املالية ال�صالمية .

7. الباحثون والكادمييون املهتمون بال�صريفة ال�صالمية.

8. موؤ�ص�صات املجتمع املدين وغريها من اجلهات الخرى.
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ويختلف تاأثري اجلودة النوعية يف اأعمال التدقيق ال�صرعي تبعًا للزاوية التي ينظر منها اإىل املوؤ�ص�صات املالية ال�صالمية:

 ، ال�صرعيني  واملدققني  ال�صرعية  الهيئات  كفاءة  من  يزيد  ال�صرعي  التدقيق  اأعمال  اجلودة يف  درجات  باأعلى  فاللتزام 

م�صتوى  ويرفع  والدقة،  التح�صني  باجتاه  احلركة  ودائمي  م�صتمر،  تيقظ  يف  ويبقيهم   ، واخلدمة  العمل  م�صتوى  ويح�صن 

التناف�صية لديهم بني بع�صهم البع�س على م�صتوى املوؤ�ص�صة، ومع غريهم من العاملني يف هذا املجال يف املوؤ�ص�صات الخرى 

من خالل التدريب والتطور امل�صتمر، ويوؤثر ايجابًا على ر�صا العاملني يف التدقيق ال�صرعي عن م�صتواهم املهني وتبعًا لذلك 

الر�صا عن نتائج اأعمالهم من قبل املتعاملني معهم واجلهات ال�صرافية وغريها ، ومينح اجلمهور واملراقبني الطمئنان 

عن �صرعية اأعمال املوؤ�ص�صة وجودة العمل فيها، وي�صاهم يف حت�صني ورفع ت�صنيف املوؤ�ص�صة والعاملني فيها.

وفيما يتعلق بالأعمال نف�صها فاإن توفر اجلودة يف العمل تزيد من قدرته على تلبية املاأمول منه ويح�صن التوقعات ب�صاأنه، 

يرفع من�صوب الر�صا عن الأعمال ، يقلل اجلهد املبذول ويح�صن الأداء ، يقلل من الخطاء واملخاطر ، ي�صاعد يف تاليف 

الأخطاء وحت�صني الأعمال با�صتمرار باتقان وحرفية عالية .

وي�صهم ذلك يف : 

1. تعزيز الثقة يف جودة اأجهزة الرقابة والتدقيق ال�صرعي للموؤ�ص�صات املالية ال�صالمية وي�صتتبع ذلك بالتايل تعزيز 

الثقة يف عملياتها ومعامالتها .

2. امكانية قيا�س م�صتوى اجلودة ومقارنتها داخل موؤ�ص�صة ما باملوؤ�ص�صات الأخرى وعلى م�صتوى العاملني اأي�صًا.

3. ت�صهيل عمل اجلهات ال�صرافية عند الرغبة يف ت�صنيف اإلتزام موؤ�ص�صة ما باجلودة النوعية .

4. توفر طرق لفح�س اجلودة النوعية وحت�صينها ب�صكل م�صتمر .

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل واحلمد هلل رب العاملني
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قائمة املراجع وامل�سادر

1. القراآن الكرمي .

2. ال�صنة النبوية ال�صريفة.
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