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عقدت شركة شورى لالستشارات الشرعية بالتعاون مع املجلس العام للبنوك واملؤسسات 

ذلك مصرف البحرين املركزي  و تحت رعاية  (الرابع للتدقيق الشرعي ؤتمرامل)املالية االسالمية 

لفيف  بحضور  2184أكتوبر  21و24مملكة البحرين يومي  املنامة فيفي قاعة فندق ريجنس ي 

أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية واملدققين  الخبراء والباحثين من من

ن كافة الدول العربية ملين في املؤسسات املالية اإلسالمية مواملراجعين الشرعيين العا

 .واالسالمية

 جلسات عمل ناقش فيها املوضوعات التالية : ستوقد عقد املؤتمر 

 التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر 

 التدقيق الشرعي في املصارف والنوافذ االسالمية واقع 

  الطموح( –الواقع  –شركات التدقيق الشرعي الخارجي )الحاجة 

  املؤسسات املالية االسالمية علىالتشريعات املنظمة للتدقيق الشرعي 

 ق وأثرها في تطوير املهنةياملنظمات املهنية للتدق 

 مسئولية املدقق الشرعي في ضوء قواعد السلوك املنهي 

وعقب استعراض أوراق العمل املقدمة في املؤتمر والتعقيبات عليها واملناقشات والحوارات 

 ، تم تشكيل لجنة لصياغة توصيات املؤتمر من كل من :املستفيضة

 السيد /  محمد عمر جاسر  
ً
 ومقررا

ً
 رئيسا

 الدكتور/ سمير الشاعر  
ً
 عضوا

 الشيخ / عبد الناصر املحمود  
ً
 عضوا

  السيد/ ياسر دهلوي   
ً
 عضوا

  الشيخ/ ياسر املرشدي   
ً
 عضوا

 

في  تالوتها على املشاركين تتم يلتوخلصت اللجنة الى صياغة التوصيات التالية وا

 الجلسة الختامية للمؤتمر:
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 مر، ملؤتبرعاية ا معلى تفضلهملصرف البحرين املركزي يعرب املؤتمر عن عميق شكره  .8

على دور املجلس العام للمؤسسات املالية االسالمية ومساهمته  كما يثني املؤتمر

 جاح فعاليات املؤتمر.إنالفاعلة في 

شرف لذين ا الشرعيين الزمالء املراقبين واملدققيناملشاركين من يشكر املؤتمر وفود  .2

 .هعمالإنجاح أومساهماتهم في املؤتمر  بحضورهم

صبت نأوراقهم العلمية التي االذين قدموا األفاضل املتحدثين كل  ويشكر املؤتمر  .4

  .والتنظيمية في ممارسة مهنة التدقيق الشرعي  حول الجوانب العملية التشريعية

نك االثمار ب التي قدمها الستراتيجيةللرعاية اعن خالص شكره وتقديره  يعرب املؤتمر  .1

 
َ
 بنكالكل من  ادمهرعاية الفضية التي قلل)البحرين(، والشكر والتقدير أيضا

 .ردني وشركة رساميل للهيكلة املالية )الكويت(المي األ االس

املؤتمر املبادرة الكريمة ملصرف البحرين املركزي بتكوين لجنة منبثقة عن يقدر  .5

املؤتمر ملناقشة تطوير مهنة التدقيق الشرعي بدعم من صندوق الوقف، واستجابة 

 لزيارة املصرف و
ً
مناقشة سبل تفعيل تلك املبادرة من  لذلك، فقد كون املؤتمر وفدا

 األعضاء التالية أسماءهم:

 لناصر املحمودالشيخ / عبد ا -أ

 السيد/  ياسر دهلوي  -ب

 السيد/  محمد جاسر -ت

 

 :توصيات املؤتمر

 املخاطر التدقيق الشرعي وإدارة .8

تدقيق ال تعزيز مكانةاملؤتمر املؤسسات املالية اإلسالمية بضرورة  ييوص  -أ

وذلك بمنحها أعلى قدر من  في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الشرعي

االستقاللية وتحديد نطاق العمل ومنح الصالحيات الكافية ألداء مهام 

يجابي على تقليل إمن أثر  ذلكملا لالتدقيق الشرعي على أكمل وجه 

 الشرعية والتشغيلية ، نحرافات املخاطر ومعالجة اإل 

 املتابعة لتحقيق والدعم االهتمام من املزيد بذل لىاملؤتمر إيدعو   -ب

 إدارةومختلف اإلدارات وفي مقدمتها إدارة التدقيق الشرعي  بين والتنسيق

 التي املخاطر إلدارة محدث دليل لتزام، وذلك بغرض تطويرواإل املخاطر
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لتي ااملستجدات واألزمات  ضوء املؤسسات املالية االسالمية في لها تتعرض

 .الصناعة املالية االسالميةتحيط ب

االهتمام باملدققين واملراجعين الشرعيين  املؤتمر الى استمراركما يدعو  -ت

دراتهم الفنية املتعلقة بإدارة املخاطر عبر التعليم والتدريب قوتنمية 

 املوضوعات هذه في املتجددة املصرفيةاملستمر بغرض إكسابهم املهارات 

  .صورة كفؤة وفعالةبما يعينهم على القيام باملهام املنوطة بهم بو 

 

  واقع التدقيق الشرعي في املصارف والنوافذ االسالمية .2

سالمية في املؤسسات املالية التقليدية إدارات النوافذ اإل املؤتمر  وص يي -أ

رقابة للهيئة  وجود بضرورة تطبيق منظومة الحوكمة الشرعية  التي تتضمن  

 لتزام النوافذاللتأكد من الداخلي، وذلك  الشرعية وقسم للتدقيق الشرعي

ة تعامالتها مع املؤسس فيفي منتجاتها وخدماتها وبأحكام الشريعة االسالمية 

 األم، 
ً
جمهور مصداقيتها أمام و  وافذالنهذه على صورة  وذلك حفاظا

 املتعاملين.

تفعيل دورها الرقابي املصرفي لشرافية يدعو املؤتمر الجهات الرقابية واإل  -ب

ة في سالميالنوافذ اإل بشكل عام و والشرعي على املؤسسات املالية االسالمية 

  يوص ي املؤتمر ،في هذا الصدد، وبشكل خاص ات املالية التقليديةسملؤسا

 يعنى صارف املركزيةملا في الشرعي التدقيقالتفتيش و ب خاص قسم تأسيسب

 شرعيةال الهيئة تقررها التي رشاداتاإل القرارات و و  الفتاوى ب االلتزام بمراجعة

  تلك املؤسسات أو النوافذ.ب الخاصة

 

 الطموح( –الواقع  –شركات التدقيق الشرعي الخارجي )الحاجة  .4

 يقالتدقيدعو املؤتمر الجهات اإلشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات  -أ

من خالل وضع افية عالية، وفق أساليب مهنية واحتر  الخارجي الشرعي

هذه الشركات ووضع شروط  لترخيص املناسبة واآلليات الضوابط

ومواصفات العاملين فيها من مستشارين ومدققين شرعيين ومراقبة أداء هذه 

 الشركات ألعمالها. 
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بضرورة الحرص على تقديم الخارجي تدقيق الشرعي املؤتمر شركات ال ييوص  -ب

تيار فريق العمل لديها من احتراف ومهنية مع الحرص على اخبخدماتها 

 املتخصصين ذوي الكفاءة بما يكفل رفع مستوى الجودة في تقديمها للخدمات.

في سبيل االرتقاء بمهنة التدقيق الشرعي، فإن شركات التدقيق الشرعي  -ت

 لوضع إطار عمل منهي معياري مدعوة إلى التعاون والتنسيق فيما بينها الخارجي 

 الشرعيين. وتبني ميثاق أخالقي للمدققين

 

 املؤسسات املالية االسالمية علىالتشريعات املنظمة للتدقيق الشرعي  .1

يشيد املؤتمر بالدور الريادي التي قامت به دولة الكويت ممثلة بهيئة أسواق  -أ

صدار نظام ممارسة مهنة املراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي وذلك إاملال ب

من التعليمات الستكمال صدار مزيد إويدعوها إلى  ،2184خالل العام 

ارجي بشقيها الخ التشريعات املنظمة ملمارسة مهنة املراجعة والتدقيق الشرعي

 .والداخلي

في مملكـة البحرين و في كافة الدول شـــــــــــــرافيـة والرقـابيـة اإل  يـدعو املؤتمر الجهـات -ب

إلصــــــــــــدار التشــــــــــــريعات التي تشــــــــــــرف على عمل املؤســــــــــــســــــــــــات املالية اإلســــــــــــالمية 

 التدقيق الشــرعي، وتنئــ ر وترعى الكيانات التيمهنة والقوانين الكاملة التي تنظم 

 مثل : الداخلي والخارجي تستلزمها ممارسة مهنة التدقيق الشرعي 

  للمراجعين واملدققين  ، نقابة، اتحاد، ونحو ذلك(جمعيـةكيـان قـانوني ) إنشـــــــــــــاء

 أ(5قرة مع مراعاة ما ورد في الف)الشرعيين 

 راجعين الشرعييندققين واملمي للماستحداث سجل رس   

  مع مراعاة ما ورد في الفقرة  لشـــرعيوالتدقيق ااالســتشــارات تنظيم عمل مكاتب(

 أ(4

  تـأســـــــــــــيس أو إضـــــــــــــافة مهام لفرق التفتيش في البنك املركزي لتشـــــــــــــمل التأكد من

تطلبات املشروط و الباملنضوية تحت إشرافه  املؤسسات املالية االسالمية التزام

 عية.الشر 

  بشــــــــأن  وقواعد ســــــــلوك وتعليمات تفصــــــــيلية عملإصــــــــدار لوائح اإلشــــــــراف على

ومتـــابعـــة التزام املؤســـــــــــــســـــــــــــــات والعـــاملين في مهنـــة املراجعـــة ، التـــدقيق الشـــــــــــــرعي

 أ(6)مع مراعاة ما ورد في الفقرة  .والتدقيق الشرعي بها
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املتاحة في هذا الصـــــــــــــدد لدى االســـــــــــــتفـادة من الخبرات التراكمية التوصـــــــــــــيـة بـمع وذلـك 

   الجهات املتخصصة كهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية.
 

 ق وأثرها في تطوير املهنةياملنظمات املهنية للتدق .5

برى همية كأمر يرتدي تأسـيس منظمات مهنية للتدقيق الشرعي أن أيرى املؤتمر  -أ

الصـــــــــناعة املالية االســـــــــالمية، وذلك الشـــــــــرعيين في لتعميق وتعزيز دور املدققين 

 ،لنزاهةوافي تعميق قواعد الســـــــــــلوك املنهي ها دور ليها، وتعزيز و ة املهنة ومزايلرعا

ل والعراقيـــذليـــل العقبـــات على العمــل لتـــكــافـــة املعنيين  ولــذلـــك ينـــاشــــــــــــــد املؤتمر

 دققين واملراجعيندون إشــــــــهار وترخيص الجمعية املهنية  للم تحول خرى التي األ 

   .نالشرعيي

يحـ  املؤتمر القـائمين على مهنة التدقيق الشـــــــــــــرعي بالتعاون في جهود مشـــــــــــــتركة  -ب

 االرتقاء باملهنة وممارســــــــيها والعملتســــــــهم في ح  الخطى لتكوين نقابات مهنية و 

مسـاواتهم بنظراههم من العاملين في التخصصات األخرى في املؤسسة نفسها على 

 .واملصرفي وفي القطاع املالي
 

 املدقق الشرعي في ضوء قواعد السلوك املنهيمسئولية  .6

نهي إلى تبني ميثاق سلوكي وأخالقي م لشرعيالعاملين في التدقيق  ايدعو املؤتمر  -أ

نأي بها عن مواطن بما يضمن ال موتقديم خدماته مواحترافي ملمارسة أعماله

 واملوضوعية التي ستقالليةاال النزاهة و مبادئ  مويحقق له تعارض املصالح،

املصداقية والثقة لجمهور املتعاملين مع  لتوفيرم يجب أن تتسم بها أعماله

يير معاإلى شارة اإل تجدر  ،وفي هذا الصدد. املؤسسات املالية االسالمية

هيئة املحاسبة واملراجعة املراجعة والضبط واألخالقيات الصادرة عن 

 للمؤسسات املالية االسالمية. 

ايير معــلى ضـــــــــــــرورة االلتزام بعيحـ  املؤتمر العــاملين في مهنــة التــدقيق الشـــــــــــــرعي  -ب

، وبذل العناية املهنية الالزمة ألداء املهام وفق املهنية قواعد الســـــلوك والكفاءةو 

قــاضـــــــــــــيــة بــاإلفصـــــــــــــاح عن االرتبــاط التعــاقــدي مع العمالء وأصـــــــــــــحــاب العمــل وال

رير ااإلسالمية وتضمينها في التق األخطاء الشـرعية املؤثرة لدى املؤسـسات املالية

 
ً
 ءلة القانونية نتيجة الخلل والتقصير. للمسا الشرعية درءا

 

 هـ 8141من ذي الحجة  81املوافق  2184 أكتوبر 21في  املنامة 


