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مقدمة
احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،وسلم أما بعد:
فمنذ نشوء املصرفية اإلسالمية على شكل منشآت مؤسسية تقدم خدماهتا على مستوى التجزئة والشركات
واخلزينة ،تطورت وظائف املصرفيني وفقاً لذلك وما يتبعها من أعمال مساندة كاملراجعة الداخلية وااللتزام
والقانونية مبا يتوافق مع طبيعة عملها واألساس الذي تنطلق منه ،وبناءً عليه ظهرت وظائف جديدة أصبحت
من ضرورات عمل هذه املؤسسات ومن أبرزها "التدقيق الشرعي".
بدأ العمل يف التدقيق واملراجعة على أعمال املؤسسات املالية من الناحية الشرعية مصاحباً لعمل اهليئات
الشرعية أو هيئات الرقابة الشرعية يف هذه املؤسسات وأصبحت متارس مهنة الفتوى وإصدار القرار بشأن

اخلدمات واملنتجات ،وتقوم إبصدار التقارير الدورية عن أداء هذه املنشآت من الناحية الشرعية للمسامهني
واملستثمرين والعمالء.
وكغريها من املهن فإن مهنة التدقيق واملراجعة الشرعية يف املؤسسات املالية اليت تقدم منتجات مطابقة للشريعة
تعرضت يف البداايت لالجتهادات الفردية ،واحملاوالت اجلادة يف ابتكار اآلليات ،واملمارسات املالئمة هلذه
املهنة ،حماولة االستفادة من مهنة املراجعة املالية من حيث اإلجراءات والتنظيم نظراً ملا متلكه من جتربة متقدمة
يف جمال املراجعة والتدقيق.
وألمهية التدقيق الشرعي يف املؤسسات املالية اإلسالمية أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية يف
البحرين معايرياً خاصة ابملراجعة الشرعية ،والضبط الشرعي ،وأحالت يف املسائل املشرتكة مع املراجعة املالية
إىل املعايري الدولية املنظمة لعمليات املراجعة بشكل عام.
موضوع الورقة هو "أثر املعايري الشرعية يف كفاءة التدقيق الشرعي" ،وارأتيت حتويله إىل أثر معايري الضبط يف
كفاءة التدقيق ألهنا هي املعيار الذي يقيس مدى كفاءة مهنة التدقيق الشرعي؛ يف حني أن املعايري الشرعية
تعد مرجعية علمية تقاس من خالهلا نتائج التدقيق ومدى توافق األعمال مع املعيار من عدمه ،وعليه فسوف
نقسم احلديث يف هذه الورقة حسب اآليت:
أوالً :أثر معايري الضبط على عملية املراجعة من حيث التخطيط ،واإلعداد

اثنياً :أثر معايري الضبط على عملية املراجعة من حيث التنفيذ
اثلثاً :أثر معايري الضبط على عملية املراجعة من حيث التقرير
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متهيد:
قدمت معايري الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية إرشادات بشأن حتديد األطر العامة واإلرشادات اليت
حيتذى هبا يف أداء أعمال مهنة التدقيق الشرعي؛ لتحقيق أدوات قياس مهنية واحرتافية لتحقيق هدفها
الرئيس ،وهو التأكد من احلصول على رأي مستقل وموضوعي عن مدى التزام املنشأة ابلضوابط الشرعية يف
تنفيذ العمليات طبقاً ملا يصدر عن اهليئة الشرعية للمؤسسة ،لذا يعرف معيار الضبط للمؤسسات املالية
اإلسالمية رقم ( )2وموضوعه" :الرقابة الشرعية" الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية الرقابة
الشرعية أبهنا" :فحص مدى التزام املؤسسة ابلشريعة يف مجيع أنشطتها .ويشمل فحص العقود ،واالتفاقيات
والسياسات ،واملنتجات ،واملعامالت ،وعقود التأسيس ،والنظم األساسية ،والقوائم املالية والتقارير وخاصة

تقارير املراجعة الداخلية ،وتقارير عمليات التفتيش اليت يقوم هبا البنك املركزي ،والتعاميم ...اخل"اهـ.
ويعرف معيار احلوكمة الفقرة  7-7الصادر عن املصرف املركزي املاليزي املراجعة الشرعية أبهنا" :إجراء تقييم
دوري من وقت آلخر ،لتقدمي تقييم مستقل وموضوعي ،يهدف إىل حتسني درجة التزام عمليات املؤسسات
املالية اإلسالمية ابلشريعة ،يف سبيل الوصول إىل هدف هنائي يتمثل يف ضمان نظام فعال لاللتزام الشرعي
الداخلي".
هتدف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية يف إصدارها ملعايري املراجعة الشرعية والضبط للمؤسسات
املالية اإلسالمية إىل توحيد املرجعية وتنميط أعمال التدقيق الشرعي ،للوصول إىل نتائج تعتمد على أساسات
وإرشادات عامة ،ومعايري لقياس جودة التدقيق الشرعي ،وتقدمي صيغة مشرتكة لإلجراءات التنفيذية لعمل
التدقيق الشرعي على مستوى الدورة املستندية لتنفيذ األعمال.
ومن خالل تطبيق هذه املعايري على الواقع العملي يظهر أثرها على أعمال التدقيق بشكل عام بداية من
التخطيط ألعمال التدقيق واملراجعة ،مث اإلعداد ،ومن مث التنفيذ ،وتتويج ما ينتج عن ذلك يف صيغة تقارير
متنوعة تنتهي ابلتقرير اخلتامي ألعمال التدقيق وإصدار الرأي الشرعي بشأن نتائج أعمال املؤسسة.
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أوالً :أثر معايري الضبط على عملية املراجعة من حيث التخطيط ،واإلعداد
أ .من حيث التخطيط
نصت املادة

18

من معيار الضبط رقم

()3

وموضوعه" :الرقابة الشرعية الداخلية" على اآليت" :جيب على

املراقبني الشرعيني الداخليني ختطيط كل مهمة من مهام الرقابة الشرعية الداخلية وينبغي أن يشمل توثيق
أعمال التخطيط ما يلي ،دون أن تقتصر عليها:
• جتميع معلومات متعلقة ابلنشاط الذي سيتم مراقبته ،ومن أمثلة ذلك:
•
•
•

•
•

املواقع واملنتجات واخلدمات والفروع واألقسام.
حتديد هدف الرقابة الشرعية الداخلية ونطاق عملها.
احلصول على كل من فتاوى و إرشادات وتعليمات هيئة الرقابة الشرعية ،ونتائج الرقابة الشرعية الداخلية
واخلارجية للسنة السابقة ،واملراسالت ذات العالقة ،مبا يف ذلك املراسالت مع اجلهات اإلشرافية
والرقابية.
حتديد املوارد الضرورية إلجناز الرقابة الشرعية الداخلية.
االتصال داخل املؤسسة بكل األفراد الذين يلزمهم معرفة الرقابة الشرعية الداخلية.

•

إجراء مسح للمجاالت اليت جيب الرتكيز عليها يف الرقابة يف الرقابة الشرعية الداخلية ،وفقا ملا هو
مناسب ،هبدف التعرف على األنشطة واملخاطر وضوابط الرقابة ،ودعوة اجلهات اليت يتم مراقبتها لتقدمي
مالحظاهتا ومقرتحاهتا.
إعداد برامج الرقابة الشرعية الداخلية.

•

حتديد طريقة وموعد اإلبالغ بنتائج الرقابة الشرعية الداخلية
اعتماد خطة العمل املتعلقة ابلرقابة الشرعية الداخلية من اجلهات املصرح هلا مبا فيها هيئة الرقابة الشرعية
للمؤسسة".اهـ.

•

•

وتطبيقاً هلذا املعيار يف عمل التدقيق الشرعي فإنه جيب على إدارة التدقيق أو الرقابة الشرعية أن ختطط
ألعماهلا وفق منهجية حمددة ،وعلى مستوايت متعددة كما هو متعارف عليه يف علم اإلدارة بداية من
التخطيط االسرتاتيجي ،وخطة العمل اليت تعد سنوايً لتنفيذ التدقيق على أعمال املؤسسة ،وتشتمل خطة
التدقيق الشرعي السنوية على اآليت:
.1

مقدمة عامة عن اخلطة
توضح فيها الغرض من هذا املستند.
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.2

نطاق العمل.
حيدد فيه العمل املناط إبدارة التدقيق الشرعي يف املؤسسة.

 .3األهداف العامة للتدقيق الشرعي.
وميكن حصرها ابآليت:
أ .التأكد من أن النماذج  /العقود  /االتفاقيات ،وتنفيذ العمليات منتج  /خدمة جماز من اهليئة الشرعية.
ب .التأكد من أن النماذج /العقود /االتفاقيات ،وتنفيذ العمليات منتج /خدمة مطابق للمجاز من اهليئة
الشرعية.
 .4منهج التدقيق.
يوضح اآللية اليت سارت عليها إدارة التدقيق الشرعي بداية من التخطيط واإلعداد ،والتوثيق ،والتنفيذ،
والتقارير.
 .5آلية توزيع زايرات التدقيق.
أ .تتم زايرة مجيع منتجات/خدمات املؤسسة والشركات التابعة له مرة واحدة على األقل كل سنة مالية.
ب .حصر اإلجازات الرمسية وتوزيعها يف اخلطة التنفيذية.
ت .حصر إجازات املدققني الشرعيني وتوزيعها يف اخلطة التنفيذية.
ث .حصر الدورات التدريبية للمدققني الشرعيني وتوزيعها يف اخلطة التنفيذية.
ج .يتم توزيع الزايرات حبسب اجملموعات/اإلدارات األعمال/املساندة.
ح .يتم حتديد دورية الزايرة حبسب درجة املخاطرة الشرعية حملل املراجعة ،وهي تتنوع فقد تكون مرتفعة ،أو
متوسطة ،أو منخفضة ابلنظر يف املنتج ومستوى الرقابة الشرعية داخل املؤسسة.
 .6آلية حتديد العينة ،وآلية سحبها.
يتم من خالل مستند اخلطة إيضاح اآللية اليت سيتم اتباعها يف حتديد العينة والعوامل املؤثرة يف ذلك
.7

حبسب نوع املنتج ،وأثرها الشرعي حال املخالفة ،والشكل النمطي الذ حيتله املنتج/اخلدمة يف املؤسسة.
توزيع األدوار واملسئوليات لتنفيذ اخلطة.
ويكون مرجعه حسب ما هو مذكور يف دليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الشرعي.

 .8املرجع إلعداد اخلطة.
قرارات اهليئة الشرعية للمؤسسة ،دليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الشرعي.
 .9يرفق ابخلطة اآليت:
 .10توزيع الزايرات الرقابية على جمموعات/إدارات املؤسسة.
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•

•

•

وتتضمن النقاط اآليت:
مستوى أمهية املراجعة  :ويقصد مدى احلاجة للتدقيق على املستهدف من عملية التدقيق وابلتايل يتم
تقدير عدد الزايرات الدورية ،وتكررها خالل العام املايل الواحد.
نطاقات التغطية :وفيها يتم حتديد املنتجات/خدمات حمل التدقيق ،ودرجة املخاطرة لكل منتج ،وتواريخ
تنفذها خالل العام مع مراعاة تكررها.
األهداف التفصيلية :وهي عناصر الفحص والتدقيق املذكورة يف استماريت فحص النظام ،والعينة.

• املدقق الشرعي :يذكر اسم املدقق الذي سوف يقوم بعمل املراجعة.
• مالحظات :إن وجدت.
 .11اخلطة التنفيذية لإلدارة على مدار العام املايل.
ويقصد هبا التقومي السنوي لإلدارة موضحاً فيه أمساء املدققني الشرعيني يف بداية السنة ،وأايم الدورات
التدريبية ،واإلجازات ،وتوزيع زايرات التدقيق الشرعي على مدار العام.
ب .من حيث اإلعداد

للوصول إىل نتائج صحيحة حتقق اهلدف الرئيس من التدقيق الشرعي فإن ذلك يتطلب إعداداً جيداً قبل
البدء بعملية التدقيق ،يتمثل إبعداد أدلة التدقيق الشرعي والعناية بتحديثها دورايً وفقاً لقرارات اهليئة الشرعية،

وما يظهر من خالل التطبيق العملي لتنفيذ األعمال يف املؤسسة من تطورات على تنفيذها.
وتعد إدارة التدقيق الشرعي أدلة التدقيق ابلتزامن مع صدور قرار اهليئة الشرعية للمؤسسة ،أو وفقاً للمعيار
الشرعي إن كانت تعمل طبقاً للشريعة حسب املعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة ،ويقسم
الدليل حبسب جمموعات أو إدارات املؤسسة ،ويكون لكل إدارة دليل مستقل يتضمن اآليت:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

حصر ابملنتجات واخلدمات اليت تقدمها اجملموعة/اإلدارة.
حصر ابلقرارات الشرعية لكل منتج/خدمة.
تضمني السياسات واإلجراءات اليت يعمل املنتج وفقاً هلا يف املؤسسة.

إعداد قائمة ابالتفاقيات والعقود والنماذج املعتمدة.
تلخيص القرارات الشرعية ،والسياسات واإلجراءات يف منوذج يسمى الضوابط واإلجراءات.
إعداد برانمج التدقيق ،وهو اخلطة التشغيلية للمدقق الشرعي وحتدد له آلية السري يف تنفيذ املراجعة حمل
التدقيق ،ويتضمن الربانمج البياانت التوثيقية للجهة املستهدفة ابلتدقيق ،والنماذج والعقود املستخدمة يف
التنفيذ ،وإجراءات التدقيق اليت سوف يقوم املدقق الشرعي ابلتحقق منها ،وهي:
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•
•

إجراءات فحص النظام.
إجراءات فحص العينة.

• إعداد التقارير.
ويلحق بربانمج املراجعة النماذج اآلتية:
 .6.1استمارة فحص النظام.
 .6.2استمارة فحص العينة.
وتعد االستمارات من األدوات اليت جيب أن تكون مصاحبة للمدقق أثناء مباشرته عملية التدقيق على
مستوى كل عملية؛ لتضمنها عناصر الفحص والتدقيق مكتوبة ،وحمددة ،وال تعتمد على ذاكرة املدقق
املعرضة للنسيان أو النقص يف التحقق من أحد عناصر التدقيق املهمة.1

1

د.عبدالباري مشعل ،املراقب واملدقق الشرعي ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،ص .143
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اثنياً :أثر معايري الضبط على عملية املراجعة من حيث التنفيذ
مرحلة التنفيذ يف عمل املدقق الشرعي هي الرتمجة العملية لكل ما تقدم من ختطيط وإعداد ألعمال املراجعة
فمىت كانت اخلطوات السابقة قد متت مبهنية واحرتافية وفق خطوات التنفيذ املذكورة يف أوالً فإن املخرجات
سوف تتحقق بصورة صحيحة وسليمة من األخطاء بنسبة عالية.
نصت املادة  19من معيار الضبط رقم ( )3وموضوعه" :الرقابة الشرعية الداخلية" على اآليت" :يتعني على
املراقبني الشرعيني الداخليني مجع وحتليل وتفسري وتوثيق املعلومات لتأييد نتائج الرقابة الشرعية الداخلية .ويتم
مجع املعلومات حول مجيع األمور املتعلقة أبهداف الرقابة الشرعية الداخلية ونطاق عملها .وجيب أن يتضمن
مجع املعلومات فحص املستندات ،والفحص التحليلي ،واالستفسارات ،واملناقشات مع اإلدارة ،واملالحظات
العامة .وجيب أن تكون املعلومات كافية ،وموثوقة ،ومالئمة ،ومفيدة لتوفري أساس سليم للنتائج النهائية
والتوصيات املتعلقة ابلرقابة الشرعية الداخلية .ويتعني أن يعد املراقب الشرعي الداخلي األوراق اليت توثق
عمل الرقابة الشرعية الداخلية ،ويتعني على رئيس الرقابة الشرعية الداخلية مراجعة هذه األوراق .وجيب أن
تدعم أوراق الع مل املذكورة النتائج النهائية والتوصيات املتعلقة ابلرقابة الشرعية الداخلية .كذلك جيب إعداد
واستكمال وتنظيم ومراجعة وحفظ أوراق العمل بصورة مالئمة".اهـ.
فمرحلة تنفيذ إدارة التدقيق الشرعي لعملية املراجعة يف املؤسسة جيب أن تتم وفقاً للخطوات العملية اآلتية:
.1

.2
•
•
•
.3
.4

إعداد طلب لكل جهة تعمل يف املؤسسة من حتديد نقطة اتصال للتنسيق مع إدارة التدقيق الشرعي
لتسهيل عملية التواصل وتلبية الطلبات من خالل نقطة واحدة تكون خمولة من األشخاص ذوي
االختصاص.
إعداد إشعارات ابلزايرات امليدانية إلرساهلا جلهات األعمال يف املؤسسة ،وتتضمن هذه اإلشعارات
اآليت:
اسم املدقق الذي سيقوم ابلزايرة امليدانية.
املنتجات/اخلدمات اليت سوف ختضع للتدقيق.

الطلب يف اإلشعار بتسهيل مهام املدقق ،وحتديد مكان ملباشرة تنفيذ التدقيق.
يتم تنفيذ الزايرات يف أماكن عمل تنفيذ املنتجات/اخلدمات.
طباعة االستمارات حبسب العملي ات حمل العينة ،وتعبئة البياانت عند تدقيق كل عملية يف استمارة
مستقلة ،وتوقع من مشرف املنفذ يف مكان التدقيق ،ويف حال وجود ملحوظات شرعية تستوىف ردوده،
ورأيه املبدئي بشأهنا يف االستمارة ويوقع عليها.
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.5

يعد املدقق الشرعي بعد هناية كل زايرة منوذج تقرير الزايرة امليدانية ،ويشتمل التقرير على امللحوظات
الشرعية اليت مت رصدها أثناء الزايرة ،واملناقشات اليت مت مع اجلهة املنفذة بشأهنا ،مرفقاً هبا استمارة

التدقيق الشرعي ،واملستندات املؤيدة هلا كصور من األنظمة أو صور ملستندات التنفيذ.
 .6حفظ هذه اخلطوات وأرشفتها ورقياً والكرتونياً مبا يسهل الرجوع هلا وتكون مرجعاً حيتفظ به لفرتة معينة
حبسب سياسات وإجراءات املؤسسة مبا ال يقل عن سنة مالية واحدة.
مناذج العمل املذكورة أعاله هي اليت حتدد ملمارس التدقيق الشرعي طريقة التنفيذ ،والزايرات امليدانية لفحص
نظام املؤسسة ،وفحص العمليات وفقاً لتخطيط العينة ،إال إن هناك مهارات يكتسبها املدقق من خالل
التمرس يف العمل ،وتراكم اخلربة ،تتطلب حضوراً ذهنياً من املدقق ودقة عالية يف املالحظة ،واستطاعته الربط
بني املعلومات والبياانت مما قد يظهر خمالفات شرعية يف غاية اخلطورة.
مثال عملي :يف ممارسة املدقق الش رعي املراجعة على تنفيذ عمليات البيع اآلجل يف املؤسسة ،فإنه قد جيد أن
تنفيذ املنتج يتم وفقاً للضوابط الشرعية بدون ملحوظات ،وعند الربط بني عدد من العمليات قد يظهر له أن
هناك عمليات بيع آجل مت تنفيذها من أجل سداد مديونية سابقة للعميل لدى املؤسسة تعثر يف سدادها،
وهي ملحوظة شرعية لقلب الدين يف العملية الثانية.
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اثلثاً :أثر معايري الضبط على عملية املراجعة من حيث التقرير
الشكل النهائي للمنتج الذي تقدمه إدارة التدقيق الشرعي يف املؤسسة هي التقارير اليت تصدرها بنتائج
أعماهلا حسب إجراءات عملها وحبسب التوجيهات اليت تصدرها اهليئة الشرعية بشأن نوع وشكل التقارير
الشرعية ألعمال التدقيق الشرعي.
نصت املادة  20من معيار الضبط رقم ( )3وموضوعه" :الرقابة الشرعية الداخلية" على اآليت" :يتعني على
رئيس الرقابة الشرعية الداخلية مناقشة النتائج والتوصيات مع األطراف اإلدارية املناسبة قبل إصدار التقرير
النهائي كتابيا .وعند االنتهاء من عملية الرقابة الشرعية الداخلية يتعني على رئيس الرقابة الشرعية الداخلية
إعداد تقرير كتايب ربع سنوي على األقل يوقع من قبله موجها إىل جملس الغدارة مع إرسال نسخة من التقرير
إىل هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة ".اهـ ،ويف املادة  21على اآليت" :جيب أن يكون التقرير موضوعيا وواضحا
ويف موعده كما جيب أن يوضح التقرير غرض ونطاق ونتائج الرقابة الشرعية الداخلية ،وينبغي أن يتضمن
التقرير رأي املراقبني الشرعيني الداخليني كذلك ينبغي أن يتضمن التقرير توصيات حول التحسينات
املستقبلية والعمل التصحيحي ،وأن ينوه ابألداء املتميز ،كلما كان ذلك مناسبا ،كما جيب أن يشمل التقرير
آراء اجلهات اليت يتم مراجعتها بشأن النتائج أو التوصيات النهائية للرقابة الشرعية الداخلية.
حتال إىل هيئة الرقابة الشرعية مجيع املنازعات اليت تنشأ بني اإلدارة والرقابة الشرعية الداخلية بشأن األمور
املتعلقة ابلتفسريات الشرعية إلصدار حكم فيها".اهـ.
وعليه فإن على املراقب الشرعي أن يقوم بصياغة نتائج التدقيق يف تقارير الزايرة الرقابية ومن مث يتم تقدميها
ملدير إدارة التدقيق الشرعي ،الذي يقوم بدوره مبناقشة هذه التقارير ومراجعتها وإعادة صياغتها ،ومن مث
مشاركتها مع اجلهات ذات العالقة يف املؤسسة.
وتتنوع التقارير الشرعية بداية من نقل تقارير الزايرات امليدانية إىل التقارير األولية اليت تصدر يف كل دورة
رقابية وانتهاءً ابلتقرير اخلتامي السنوي الذي يلخص نتائج أعمال التدقيق الشرعي.
❖ جيب أن تشتمل التقارير األولية على اآليت:
 .1مقدمة للتقرير.
 .2بياانت إحصائية للعمليات والعمليات املدققة خالل فرتة التدقيق على أساس املنتجات واخلدمات.
 .3امللحوظات الرقابية وتوزيعها على إدارات املصرف.
 .4تواريخ املراسالت اليت متت بشأن امللحوظات وحساب متوسط الزمن املستغرق للرد عليها.
 .5املنتجات املدققة حبسب إدارات املصرف.
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 .6عدد أايم الزايرات امليدانية.
 .7أايم الزايرات امليدانية وتوزيعها على جمموعات املصرف.
 .8تفاصيل امللحوظات الرقابية مشفوعة بواثئقها ومستنداهتا.
* جيب أن حتدد إجراءات عمل إدارة التدقيق الشرعي عدد التقارير األولية خالل العام ،واملدة اليت جيب أن
يكون التقرير فيها مكتمالً لرفعه للهيئة الشرعية.
❖ وجيب أن يتضمن التقرير اخلتامي إلدارة التدقيق الشرعي اآليت:
 .1نطاق العمل.
 .2منهج التدقيق.
 .3املنتجات والعمليات املنفذة خالل العام املايل.
 .4عدد امللحوظات الرقابية حسب توجيهات اهليئة الشرعية.
 .5حالة امللحوظات ،ونتيجة املتابعة واإلجراءات التصحيحية.
 .6ورش العمل التخصصية ملناقشة امللحوظات واإلجراءات التصحيحية خالل فرتة التدقيق.
 .7مبالغ التخلص اليت وجهت اهليئة بشأهنا وحالة املبالغ.

صفحة  11من 12

النتائج
من خالل التطبيق العملي ظهر لنا أثر كفاءة معايري الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية على أعمال التدقيق
الشرعي وقدرهتا على قياس مهنية اإلجراءات العملية للتدقيق الشرعي.
إال إنه ينقصها بعض املعايري اليت ختص اجلانب الشرعي فيما متت تغطيته يف املعايري الدولية للمراجعة مثل:
عدد زايرات التدقيق ،والعينة ،ودورية التقارير.

التوصيات
.1
.2
.3
•
•
•

.4

إفراد معايري املراجعة الشرعية يف منشور مستقل.
مراجعة هيئة احملاسبة واملراجعة ملعايري الضبط الشرعي ،وتطويرها مبا يتواكب مع تطور املهنة.
إعداد معايري إضافية للتدقيق الشرعي تساهم يف تطوير مهنة املراجعة الشرعية ،ومنها:
احلد األدىن للعينة املقبول شرعاً للحكم على األداء الشرعي للمؤسسة.

صياغة أو كتابة امللحوظة ذاهتا ،وما جيب أن تتضمنه من بياانت ومعلومات.
مراحل سري امللحوظة داخل املؤسسة من حني نشأهتا مروراً ابلتوجيه فيها من قبل اهليئة الشرعية إىل
حني معاجلتها.
إنشاء رابطة للمدققني الشرعيني حتت مظلة هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
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