
63

شركات التدقيق الشرعي الخارجي
)الحاجة- الواقع - الطموح(

تقديم
أسامة فتحي أبوبكر

مدير عام جمموعة الرقابة لال�شت�شارات ال�شرعية

عمان - الأردن
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احلمد هلل حمداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ملئ ال�شماوات والأر�ض وملئ ما بينهما وما �شاء ربنا 

من �شيء بعد، 

وال�شالة وال�شالم على �شيدنا وقدوتنا حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�شحبه اأجمعني وبعد ،،

ومقرها  ال�شرعية  لال�شت�شارات  �شورى  �شركة  الكرام  لالإخوة  اجلزيل  بال�شكر  اأتقدم  فاإنني 

الكويت احلبيبة .

واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يجزيهم خري اجلزاء على جهودهم املباركة و�شنتهم احل�شنة يف عقد هذا 

املوؤمتر ال�شنوي لتطوير عمل التدقيق ال�شرعي املايل.

وقد دعوين م�شكورين احلديث حول مو�شوع التدقيق ال�شرعي اخلارجي 

(احلاجة- الواقع - الطموح)

ولذا فاإنني �شاأتناول حماور املو�شو الثالث وهي: 

اأولً: احلاجة اإىل التدقيق ال�شرعي اخلارجي 

ثانياً: واقع هذا التدقيق وممار�شته 

ثالثاً: الطموح املاأمول يف هذا املجال 

واهلل املوفق
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املحور الأول :احلاجة اإىل التدقيق ال�شرعي اخلارجي 

مع تطور املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية وات�شاع اأعمالها ومتددها يف العامل الإ�شالمي والعامل كله، 

فقد برزت احلاجة اإىل موؤ�ش�شات متخ�ش�شة تكون مهمتها مراجعة اأعمال هذه املوؤ�ش�شات 

والتدقيق على مدى التزامها بالأحكام ال�شرعية يف اأعمالها.

ولكي ل تكون موؤ�ش�شات التدقيق ال�شرعي خا�شعة للموؤ�ش�شات املالية وحتت �شيطرتها، مما 

ي�شكك يف اأعمالها وي�شعف موقفها اأمام اجلمهور، فقد ظهرت �شركات التدقيق اخلارجي، 

والتي ت�شبه - اإىل حد ما - مكاتب التدقيق املايل واملحا�شبي، والتي ل ترتبط بالإدارة العليا اأو 

التنفيذية يف املوؤ�ش�شة، بل يكون تعيينها من قبل الهيئة العامة للموؤ�ش�شة، وتتمتع بال�شتقاللية 

وال�شفافية والنزاهة املطلقة، وتكون مبثابة املراقب امل�شتقل على املوؤ�ش�شات املالية.

وتعدد نوعية احلاجة اإىل مكاتب التدقيق اخلارجي، ورمبا اأبرز هذه احلاجات:

اأوًل: احلاجة ال�شرعية : 

اإن التحقق من قيام املوؤ�ش�شة باللتزام بالأحكام ال�شرعية يف اأعمالها ومعامالتها اإمنا هو يف 

الأ�شا�ض ان�شباط اإمياين، و�شرورة �شرعية، لأن ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، ول 

يتم واجب ان�شباط املوؤ�ش�شات املالية اإل بالتدقيق ال�شرعي، والذي يقوم به ابتداء التدقيق 

الداخلي، ولكن لبد من جهة خارجية م�شتقلة، تتمتع بال�شتقاللية والقوة الفنية وامل�شداقية 

العلمية.

ول يجوز �شرعاً اإهمال مراجعة الأعمال، والتي �شي�شاأل عنها القائمون على املوؤ�ش�شات املالية 

اأمام اهلل تعاىل، وعن مدى ان�شباطها، كما �شي�شاألون عنها اأمام النا�ض الذين اأوكلوا اإليهم 

مهمة اإدارة هذه ال�شركات على اأ�شا�ض تطبيق الأحكام ال�شرعية.

ولذا فاإنه من باب اللتزام اأمام اهلل تعاىل، واأمام النا�ض، فيجب تعيني من تقوم بهم مهمة 

ال�شبط الكامل لاللتزام بالأحكام ال�شرعية يف الأعمال بحيادية ونزاهة.

ثانيًا: احلاجة الفنية 

اإن وجود جهة التدقيق ال�شرعي اخلارجي؛ ت�شمن ان�شباط العمل من الناحية الفنية، حيث 

اأن املوؤ�ش�شات املالية ذات العمل املنظم؛ لها �شوابط واأ�ش�ض يف العمل، وهناك دورة م�شتندية 

لالأعمال، ورمبا لديها نظام اجلودة العاملي، وكل هذا يحتم عليها اأن يكون �شمن دورة عملها 
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جهة رقابية �شرعية ت�شبط العمل على اأ�ش�ض فنية و�شرعية متقدمة، وفقاً للنظام الأ�شا�شي 

للموؤ�ش�شة، ومبا يحقق �شوابط البنوك املركزية ومتطلبات اجلودة، ويكون بامل�شتوى املطلوب 

اأمام الهيئة العامة.

ثالثًا: احلاجة القانونية 

يف بداية قيام املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية وعلى راأ�شها البنوك الإ�شالمية، مل يكن هناك قوانني 

م�شتقلة لها تنظم عملها وت�شبطه، ثم بداأت القوانني بال�شدور، والت�شريعات بالظهور ب�شكل 

خا�ض باملوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

ويوجد يف عدد من الدول الإ�شالمية قوانني خا�شة باملوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، وت�شريعات 

لها تتابعها وتتاأكد من تطبيقها البنوك املركزية.

ومن هذه القوانني ما يتعلق بالتدقيق ال�شرعي الداخلي، حيث ت�شرتط البنوك املركزية يف بع�ض 

البلدان؛ تعيني جهة تدقيق �شرعي داخلية لكل موؤ�ش�شة ن�شت يف نظامها الداخلي ولوائحها 

على التزامها باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

وي�شبح من الواجب اأن توجد مثل هذه ال�شركات للتدقيق ال�شرعي لكي تلبي هذه احلاجة 

القانونية، وميكن اأن يفر�ض البنك املركزي لوائح جزائية وعقوبات على املوؤ�ش�شات التي ل 

تلتزم بتعيني مثل هذه ال�شركات.

كما ت�شرتط جهات اأخرى مثل �شوق الأوراق املالية وجود جهات م�شتقلة تدقق على املوؤ�ش�شات 

التي تعمل وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، كما يف الكويت.

�شبط  والكامل يف  الدقيق  البعد  ي�شكل  ل  وفقط؛  الداخلي  التدقيق  كادر  فوجود  وبالتايل 

الأعمال من الناحية ال�شرعية، لوجودهم حتت �شلطة اإدارات هذه املوؤ�ش�شات، ولبد من جهة 

م�شتقلة.

رابعًا: احلاجة الت�شويقية 

اإن ما مييز املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية هو التزامها باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، ولذا فاإن كثرياً 

من النا�ض يتجه اإىل املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية رغبة يف التعامل احلالل البعيد عن الربا 

والباطل واملحظورات ال�شرعية.

ولذا فاإن وجود هيئة للتدقيق ال�شرعي اخلارجي، يعطي ال�شركة قوة يف موقفها ال�شرعي، 
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خا�شة اإذا كان اأع�شاء هيئة التدقيق اخلارجي معروفون بالعلم ال�شرعي الر�شني، وال�شمعة 

الطيبة وال�شتقامة التامة.

ويكرث اأن ي�شاأل املتعاملون عن املوقف ال�شرعي للموؤ�ش�شة ومن يراقب عملها، واآلية التدقيق 

عليها، لكي يتخذوا القرار بالتعامل معها.

خام�شًا:  احلاجة التطويرية للموؤ�ش�شة والعاملني 

اإن وجود �شركة للتدقيق ال�شرعي اخلارجي يدفع باملوؤ�ش�شة اإىل الن�شباط واللتزام ال�شرعي، 

ثم بعد ذلك يعمل على تطويرها، وذلك نظراً لرتدد اأع�شاء الهيئة ال�شرعية على املوؤ�ش�شة، 

واطالعهم على الأعمال، واكت�شافهم لبع�ض التجاوزات، وو�شعهم للحلول لها، وللمعامالت 

اأعمال املوؤ�ش�شات املالية  املطلوبة، واحتكاك العاملني بهم، كل هذا مما يوؤدي اإىل تطوير 

وارتقائها.

املحور الثاين : واقع التدقيق

اإن ال�شناعة املالية الإ�شالمية تتزايد ب�شكل مت�شارع، حيث ت�شري بع�ض الإح�شاءات موؤخراً 

اإىل ت�شخم حجمها ب�شكل كبري جداً، فقذ ذكر الأ�شتاذ عبدالرزاق اخلريجي نائب الرئي�ض 

التنفيذي ورئي�ض جمموعة تطوير العمل امل�شريف الإ�شالمي بالبنك الأهلي التجاري يف ندوة 

الربكة الرابعة والثالثني لالقت�شاد ال�شالمي يف جده، باأن حجم ال�شناعة املالية الإ�شالمية 

يف العامل اأجمع قد بلغ نحو 1.6 تريليون دولر يف العام 2012 بح�شب اآخر الإح�شاءات .

وهذا الت�شخم الكبري يحمل معه حجماً كبرياً من عمل التدقيق، وهو ما يظهر واقع هذه املهنة 

املهمة، ويلقي على روادها م�شوؤولية كبرية.

ولكي نتعرف على هذا الواقع ب�شكل اأدق، فالبد اأن نتبني ما يلي:

اأ- حقيقة عمل التدقيق اخلارجي كاإجراء اأ�شا�شي ومهم ومتجدد وغري روتيني .

اإن احلاجة اإىل التدقيق ال�شرعي �شواًء الداخلي اأو اخلارجي ل تنق�شي، بل تزداد وتتجدد، 

ولذا فاإن ال�شركات التي تتوىل هذا العمل تكثري وتزداد، وتعمل هذه ال�شركات على التدقيق 

الالحق للعمل، وتقدم ت�شورها لالإدارة بكتاب خا�ض بها لتنبيهها على اأبرز النقاط واملالحظات 

على عملها والنقاط ال�شلبية والإيجابية، ثم تقدمها تقريرها املف�شل وفيه كافة املالحظات 

واملوؤاخذات، ثم تقدم تقريراً خمت�شراً حول ما قامت به من عمل.
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غري اأن الأ�شل اأن يكون ملكاتب التدقيق اخلارجي اأعمالً متجددة، �شواًء يف طريقة العمل واأخذ 

العينات اأثناء التدقيق، اأو يف طريقة توجيه املالحظات، اأو يف طريقة اإطالع الإدارة والعاملني 

على هذه النقاط، فيح�شن اأن ل يبقى عملها منطياً يعتاده اجلهاز العامل، وي�شبح روتيناً 

يجريه املدقق، بل لبد من ابتكار و�شائل م�شتحدثة ت�شتخدم التقنيات احلديثة يف التدقيق، 

وتطور العالقة مع املوؤ�ش�شات، وتطور طريقة عر�ض مالحظاتها.

ب- التدقيق ال�شرعي اخلارجي يف املوؤ�ش�شات املالية 

يختلف عمل التدقيق ال�شرعي اخلارجي من بلد اإىل بلد، فبينما هو اإلزامي يف دول اخلليج 

كمثل الكويت وقطر والبحرين، بقانون البنوك املركزية، وبالتايل فكل موؤ�ش�شة تلتزم باأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية يف اأعمالها، فهي ملزمة بتعيني �شركة للتدقيق ال�شرعي اخلارجي.

بينما يف دول اأخرى مثل الأردن وال�شعودية وغريها، لي�ض هناك قانون يلزم املوؤ�ش�شات املالية 

بالتدقيق  تكتفي  فهي  خارجية،  �شرعي  تدقيق  �شركة  بتعيني  ال�شرعية  بالأحكام  امللتزمة 

ال�شرعي الداخلي، ولديهم هيئة رقابة �شرعية ت�شبط اأعمالها، وتقدم تقريرها للهيئة العامة.

وتعترب الكويت يف مقدمة الدول التي تكرث فيها �شركات التدقيق ال�شرعي اخلارجي، تليها 

يتعلق  فيما  ون�شاطاً  حيوية  املناطق  اأكرث  هي  العربي  اخلليج  فمنطقة  وعموماً  البحرين، 

بال�شناعة املالية الإ�شالمية وبعمل التدقيق ال�شرعي. 

ومع هذا فاإن عدد �شركات التدقيق ال�شرعي اخلارجي لي�شت بالعدد الكايف الذي يكافئ عدد 

املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية يف البلدان الإ�شالمية.

ج- التدقيق ال�شرعي اخلارجي على ال�شركات التجارية )جتربة جديدة(

من املتعارف عليه اأن التدقيق ال�شرعي اخلارجي يتعلق باملوؤ�ش�شات التي تلتزم بتطبيق اأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية يف عملها، وملزمة بالقانون بتعيني �شركة للتدقيق ال�شرعي اخلارجي، 

ولكن يف بلد كالأردن؛ ل يوجد قانون يلزم ال�شركات بتعيني جهة للتدقيق، ينح�شر التدقيق 

ال�شرعي يف املوؤ�ش�شات املالية بالتدقيق الداخلي وبوا�شطة هيئات ال�شرعية وكادر العلماء 

املخت�شني. وقد قمنا يف جمموعة الرقابة لال�شت�شارات ال�شرعية يف الأردن، بتجربة جديدة 

ومميزة، وهي التفاق مع ال�شركات واإقناعها بالتدقيق عليها من الناحية ال�شرعية مبح�ض 

اإرادتها وب�شورة غري اإلزامية.
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وقد بداأنا هذه التجربة منذ عام 2009، ومل تكن الفكرة مقبولة يف البداية، ولكن مع تكرار 

احلديث عنها وتكرار اللقاءات باأ�شحاب ومدراء ال�شركات ال�شغرية والكبرية، بداأ ال�شركات 

بالإقبال على هذا الأمر.

حيث يتم توقيع عقد ا�شت�شارات �شرعية مع ال�شركة الراغبة يف ذلك، وي�شمل العقد تدقيق كافة 

العقود واملعامالت املالية والإدارية، وح�شاب الزكاة للموؤ�ش�شة يف نهاية ال�شنة املالية، ثم تقدمي 

التوجيه والإر�شاد للم�شوؤولني والعاملني يف ال�شركة.

واجلدير بالذكر اأن مثل هذه العقود، ومع كونها ب�شيطة يف قيمها املالية، اإل اأنها اأحدثت نوع 

تغيري يف تلك ال�شركات، واأ�شبح هناك توجه م�شتمر لل�شوؤال يف دقائق الأمور من الناحية 

ال�شرعية، وتعدت العالقة مع اأ�شحاب ال�شركات واملدراء، تعدت جمرد عالقة العمل املجرد، 

واأ�شبحت عالقة ارتباط حقيقي مبجموعة الرقابة، واأ�شبح الواحد منهم يجد يف اأع�شاء 

الهيئة العلمية لل�شركة مرجعية وقدوة، وي�شاأل يف دقائق اأمور حياته، واأ�شبح الت�شاور يف كل 

ما يتعلق بال�شركة حتى يف اختيار فنية اأو اإدارية.

كل هذا يجعلنا كمدققني �شرعيني ن�شعر بامل�شوؤولية الر�شالية وال�شرعية لتقدمي �شورة طيبة، 

وال�شعي لتطوير اخلدمات التي نقدمها لرتتقي بالعالقة مع الزبائن، لت�شبح عالقة دعوية 

واإميانية، اإ�شافة لكونها عالقة عمل وان�شباط.

د- ارتباط التدقيق باأ�شماء وجهات حمددة .

اإن مما يوؤثر يف عمل التدقيق ويقلل من حيويته وانطالقته، ارتباطه يف اأحيان عديدة باأ�شماء 

حمددة �شواًء ل�شركات اأو علماء اأفا�شل.

لتاأهيل مزيد من ال�شباب املخت�شني بالتدقيق ال�شرعي، عرب توفري  ولبد من ال�شعي دوماً 

الدورات املنا�شبة لهم، وعرب اإدماجهم يف النواحي العملية للتدقيق، ومبقدار ما ي�شتطيع 

املدقق ال�شهري اأن ي�شاعد الآخرين على ت�شرب العلم ال�شرعي والنواحي الفنية يف التدقيق، 

مبقدار ما يعد ناجحاً قولً وعماًل، ومبقدار ما ي�شاعد يف تطوير �شناعة التدقيق ال�شرعي.

وتعد املوؤمترات املركزة والتي تطرح املوا�شيع النافعة، والتي تقدم التجارب واحلالت العملية، 

وت�شعى لتطوير ال�شناعة، تعد مبثابة خطوات مفيدة نحو الرتقاء بهذا املجال.

ويا حبذا لو حر�شنا على اأن تكون املوؤمترات؛ ور�ض عمل مفيدة، ي�شارك فيها املخت�شون من 

اأ�شحاب اخلربات جنباً اإىل جنب مع امل�شتجدين، مما ي�شاعد يف تطوير التدقيق وتطوير 

املدققني.
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املحور الثالث: الطموح 

اأ�شحاب الخت�شا�ض فيه، ومبقدار ما جند  اإن تطوير اأي جمال تقع م�شوؤوليته على عاتق 

احلر�ض والتعاون يف جمال التدقيق، مبقدار ما يرتقي العمل فيه، والأ�شل اأن نتطلع دائماً 

لالأمام، واأن نطمح ملزيد من العمل واخلدمة لكل ما يتعلق بخدمة املالية الإ�شالمية، �شواًء يف 

النواحي الفنية اأو القانونية اأو حتى ال�شرعية.

اأ- اإقرار قانون التدقيق ال�شرعي اخلارجي لدى الدول الإ�شالمية كافة 

اإن من الطموح الأ�شا�شي اأن ت�شبح هناك قوانني وت�شريعات يف البالد الإ�شالمية تلزم ال�شركات 

بتعيني جهات تدقيق �شرعي ل�شبط اأعمالها، وي�شبق ذلك وجود جهة �شرعية لدى البنوك 

املركزية، اأو اجلهات احلكومية امل�شرفة، ميكنها اأن تعطي املوافقة والت�شريح ملكاتب التدقيق 

ال�شرعي ملزاولة عملها، كما ميكن اأن تكون مرجعية لهذه املكاتب، وجهة ميكن التظلم اأمامها 

يف حال وجود اعرتا�شات على قرارات واأحكام مكاتب التدقيق.

ولذا فاإنه من املنا�شب جداً اأن حتمل اجلهات الكبرية يف ال�شناعة املالية الإ�شالمية مثل املجامع 

الفقهية، وهيئة املحا�شبة واملراجعة املالية للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، واملجل�ض الأعلى 

للبنوك الإ�شالمية، ومنظمة املوؤمتر الإ�شالمي، وكل هذا اجلهات، من املنا�شب اأن تتعاون 

وتتعا�شد يف توجيه اخلطاب والطلب للحكومات الإ�شالمية وجهات الخت�شا�ض لإقرار مثل 

هذه الت�شريعات.

ب- وجود هيئات �شرعية �شمن البنوك املركزية 

وكما اأ�شلفنا يف النقطة ال�شابقة اأن تكون هذه الهيئات كمرجعية جلهات التدقيق ال�شرعي �شواء 

الداخلية اأو اخلارجية، واجلهة التي ت�شتقبل العرتا�شات والتظلمات يف حال وجودها جتاه 

اأي جهة تدقيق �شرعي، وت�شعى ل�شمان ا�شتمرار جودة مكاتب التدقيق وا�شتمرار اعتمادها، 

بعمل اختبارات تن�شيطية، ومراجعات لالأعمال، وتعزيز لأعمالها.

ج- تعزيز  البعد املقا�شدي الر�شايل للتدقيق ال�شرعي 

اإن عمل التدقيق ال�شرعي وبالأخ�ض اخلارجي، هو عمل رقابي اإ�شرايف، وعمل يتتبع اأعمال 

الآخرين ويبحث عن الأخطاء فيها، ويعمل على التحقق من خطوات العمل، ودقة وجودة 

اللتزام بالأحكام ال�شرعية يف الأعمال.
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وبالتايل فهذه اجلهات تكون عادة حمل نفور وتوج�ض من قبل العاملني وحتى امل�شوؤولني، وعادة 

فاأي موظف يف املوؤ�ش�شة ي�شعر باأن جهة التدقيق كال�شيف امل�شلط على رقبته، ول ي�شعر 

بالراحة يف التعامل معها.

بينما الواجب اأن تكون مكاتب التدقيق، ومن يبا�شرون العمل فيها، اأقرب ما يكونون اإىل �شفة 

الداعية امل�شلح، واجلهة التي جاءت بحنو وحمبة وان�شباط تريد م�شاعدة املوؤ�ش�شة والعاملني 

فيها؛ على القرتاب من اهلل تعاىل، والبقاء يف العمل احلالل املن�شبط، فالبد اأن يظهر 

اجلانب الدعوي للمدقق ال�شرعي من خالل:

احلر�ض على ال�شرت على املوظف الذي يقع يف اخلطاأ، �شواًء تبني اأن هذا اخلطاأ وقع ب�شورة   •
مق�شودة اأو غري مق�شودة، فال يفرح وي�شعر بالن�شوة لكت�شاف خطاأ وقع به موظف، ول يحر�ض 

على ن�شر خرب هذا اخلطاأ، بل يتعامل مببداأ )من �شرت م�شلماً �شرت اهلل عليه(، وخا�شة اإذا 

كان بالإمكان اأن يعالج اخلطاأ ب�شورة مبا�شرة و�شريعة وغري موؤثرة، واإذا كان اخلطاأ مما يوؤثر 

يف العمل وي�شر به، فليكن التعديل والت�شحيح ب�شورة �شرية، وباأقل قدر ممكن من الإعالم.

احلر�ض على تعليم املوظف وتفهيمه لالإجراءات والرتقاء به يف عمله، واإعطاء من الوقت   •
والنتباه لي�شبح هذا املوظف اأحد احلري�شني على �شبط العمل، وت�شبح جهة التدقيق حمببة 

له يحر�ض عليها.

احلر�ض على تقدمي الأفكار الفنية والإدارية والقانوية خالل العمل اإىل جانب الأفكار ال�شرعية،   •
فاملدقق ال�شرعي يطلع على عمل املوؤ�ش�شة ويخالط العاملني �شواء من الإدارة اأو املوظفني، 

ومن خالل عمله ميكنه اأن ي�شيف الفوائد بكل جمالتها، وعليه األ ميتنع عن ذلك بداعي اأنه 

لي�ض من عمله.

من التجارب يف احلر�ض على املوؤ�ش�شات العاملة وفق الأحكام الإ�شالمية، ما ح�شل مع اإحدى   •
ال�شركات ال�شناعية يف الكويت، والتي كانت توؤ�ش�ض مل�شنع ملنتجات طبية، وبعد و�شول الآلت 

وتركيبها، ح�شلت الأزمة املالية العاملية، فلم ت�شتطع ال�شتمرار يف دفع التكاليف الت�شغيلية، 

فاجتهت اإىل البنك ال�شناعي لتمويلها وفق الأحكام ال�شرعية، فلم يوافق البنك ب�شبب اأن 

الآلت موجودة ومل يعد بالإمكان التعامل وفق املرابحة، ول ميكنهم الدخول ك�شركاء.

وبقيت ال�شركة حتاول، ثم اجتهت اإىل اإحدى �شركات التدقيق، فقامت اجلهة بدرا�شة و�شع 

ال�شركة، وبداأت رحلة التفاو�ض مع البنك ال�شناعي، وكل مرة يرف�ض البنك، حتى ا�شتطاع 

مكتب التدقيق ال�شرعي اإقناع البنك ال�شناعي بتمويل ال�شركة الطبية ومبخرج �شرعي.
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ومل تكن �شركة التدقيق قد اتفقت مع ال�شركة الطبية على الأتعاب والقيمة، فحر�شها مبدئياً 

على م�شاعدة ال�شركة دفعها مل�شاعدتها دون النظر اإىل النواحي املالية، وبعد اأن و�شل الأمر 

اإىل القبول، قدموا طلبهم ومبلغ ال�شت�شارة والتدقيق، وحظي باملوافقة.

فاملطلوب اأن ت�شعى مكاتب التدقيق ال�شرعي لتقدمي ال�شت�شارات املالية التي تثبت ال�شركات 

العاملة وفق الأحكام ال�شرعية، ويكون لديها احلر�ض على جناحها وا�شتمرارها قبل النظر 

اإىل الفائدة املالية.

اأن الو�شع املايل  اأتعابها عندما وجدت  ومن التجارب قيام جهة تدقيق �شرعي بتخفي�ض   •
للموؤ�ش�شة تراجع �شيئاً ما، بل قامت بتقدمي ال�شت�شارات والتدقيق لفرتة من الزمن بدون 

مقابل حلني مي�شرة.

مما يوؤكد على البعد الر�شايل والدور الدعوي لهذه اجلهات قبل البعد املهني الر�شمي، مع عدم 

الرتاخي يف الثاين.

من الطموح اأن تكون مكاتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي بهيئاتها ال�شرعية هي املبا�شرة للرقابة   •
والتدقيق ال�شرعي، مبعنى اأن جتمع بني عمل الفتوى العلمية، وبني التدقيق الفني، حتى ل 

ينف�شل الت�شور النظري عن املمار�شة العملية، مما يرتقي بالعمل الفني، ويرتقي يف نف�ض 

الوقت بالفتوى، ويعمل على ن�شر وجود اأع�شاء الهيئة ال�شرعية بني العاملني مما يرتقي بهم 

علمياً ودعوياً وفنياً.


