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ي�شيد املوؤمتر  بال�شبق الت�شريعي املوفق الذي حققته دولة الكويت ب�شاأن تنظيم اأعمال الرقابة ال�شرعية على املوؤ�ش�شات والأ�شخا�ص الذي يعملون فيها طبقاً لأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية املتمثل يف املواد اخلا�شة بالرقابة والتدقيق ال�شرعي من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اأ�شواق املال رقم 7 ل�شنة 2010 ال�شادر ب�شاأن اإن�شاء هيئة 

اأ�ش�اق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ، ويثني امل�ؤمتر على ما ت�شمنته الالئحة التنفيذية من فقرات تتعلق بتنظيم اأعمال الرقابة ال�شرعية على تلك املوؤ�ش�شات ، 

�شواء على �شعيد هيئة الرقابة ال�شرعية اأو مكاتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي اأو  اإدارات التدقيق ال�شرعي الداخلي، كما ينوه املوؤمتر باإن�شاء املجل�ص ال�شت�شاري للرقابة 

ال�شرعية التابع ملجل�ص مفو�شي هيئة ا�شواق املال وحتديد اخت�شا�شاته ومهامه.

يوؤكد املوؤمتر اأهمية ما قررته الالئحة التنفيذية لهيئة ا�شواق املال من اإلزام كل �شخ�شية اعتبارية من  موؤ�ش�شات اأو �شركات  اأو �شناديق اأو اإ�شدارات تطبق اأحكام 

ال�شريعة ال�شالمية، بتعيني هيئة رقابة �شرعية ومكتب تدقيق �شرعي خارجي م�شجل لدى هيئة ا�شواق املال ووحدة تدقيق �شرعي داخلي تتبع جلنة التدقيق يف جمل�ص 

اإدارة املوؤ�ش�شة.

يوؤكد املوؤمتر على تو�شيته ال�شابقة يف موؤمتر املدققني ال�شرعيني الثاين ب�شاأن دعوة اجلهات الإ�شرافية والرقابية اإىل تنظيم عمل �شركات ال�شت�شارات ال�شرعية وحتديد 

اخت�شا�شاتها ومتطلبات عملها، واآلية الرتخي�ص لها، خا�شة بعد �شدور الالئحة التنفيذية لهيئة اأ�شواق املال، ملا متثله هذه ال�شركات من نواة تتمتع بخربات ميدانية 

مرتاكمة يف اأعمال التدقيق ال�شرعي اخلارجي.

يو�شي املوؤمتر  مبوا�شلة امل�شاعي  وا�شتعجال اإ�شهار وترخي�ص  اجلمعية املهنية  للمراجعني واملدققني ال�شرعيني يف دولة الكويت، التي �شبق اأن اأو�شى موؤمتر املدققني 

ال�شرعيني الأول بتاأ�شي�شها. ومتت مبا�شرة اجراءات تاأ�شي�شها ، وينا�شد املوؤمتر اجلهات الر�شمية وال�شرافية باملوافقة على اإ�شهار اجلمعية، ملا  لها من اأهمية بالغة  يف 

تفعيل الالئحة التنفيذية لقانون اأ�شواق املال، حيث  �شيكون للجمعية دور فاعل يف و�شع ال�شوابط واإر�شاء قواعد ال�شلوك املهني للتدقيق واملراجعة ال�شرعية،  ف�شال 

عن دورها يف تقريب وتوحيد وجهات النظر واأ�شاليب العمل بني  املدققني واملراجعني ال�شرعيني.

يوؤكد املوؤمتر اأهمية تكوين جمل�ص �شرعي اأعلى لدى اجلهات ال�شرافية والرقابية على غرار املجل�ص ال�شت�شاري للرقابة ال�شرعية يف هيئة اأ�شواق املال، على اأن تت�شمن 

مهمة هذا املجل�ص متثيل اجلهات ال�شرافية يف الرقابة ال�شرعية على املوؤ�ش�شات، واقرتاح اللوائح املنظمة لعمل هيئات الرقابة ال�شرعية واإدارات املراجعة والتدقيق 

ال�شرعي ،  والرتجيح عند الختالف بني الهيئات ال�شرعية مع حق اإلزام اجلميع ببع�ص الفتاوى الإ�شالمية مما يتعلق بعمل املوؤ�ش�شات.

يو�شي املوؤمتر اجلهات ال�شرافية والرقابية احلكومية باإلزام املوؤ�ش�شات وفق خطة زمنية باعتماد املعايري ال�شرعية واملحا�شبية ال�شادرة عن هيئة املراجعة واملحا�شبة 

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية (AAOIFI) وجمل�ص اخلدمات املالية الإ�شالمية (IFSB) مع اإلزام املوؤ�ش�شات بالف�شاح عن حالت الختالف بني ما طبقته املوؤ�ش�شة 

وبني ما ورد يف تلك املعايري.  
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توصيات مؤتمر المدققين الشرعيين الثالث

يو�شي املوؤمتر العاملني يف جمال التدقيق ال�شرعي باأهمية اإيجاد وثيقة موحدة حتدد �شالحيات التدقيق ال�شرعي واآليات تنفيذه ، وعلى ا�شت�شدار تلك الوثيقة من 

جهة اإ�شرافية معنية ، لتكون ملزمة جلميع اجلهات العاملة يف حقل التدقيق واملراجعة ال�شرعية.

يوؤكد املوؤمتر تو�شيات موؤمتريه ال�شابقني ب�شاأن تعزيز مكانة التدقيق ال�شرعي الداخلي يف هياكل املوؤ�ش�شات املالية ال�شالمية ، مبا مينحها اأعلى قدر من ال�شتقاللية 

واملو�شوعية املطلوبة لأداء عملها، مع التنويه مبا ت�شمنته الالئحة التنفيذية لهيئة اأ�شواق املال يف هذا ال�شدد.

يدعو املوؤمتر �شركات ال�شت�شارات ال�شرعية واملوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية اإىل تبني منوذج موحد للهيكل التنظيمي للتدقيق ال�شرعي اخلارجي و توحيد امل�شميات 

الوظيفية للعاملني بها ، مع  العتناء بدعم اق�شام التدقيق ال�شرعي بالكوادر الب�شرية املوؤهلة احلا�شلة على ال�شهادات املهنية املنا�شبة.

املوؤثرة لدى  ال�شرعية  الأخطاء  بالإف�شاح عن  القا�شية  للمهنة  وال�شلوكية  الأخالقية  باملعايري  اللتزام  اإىل �شرورة  ال�شرعي  التدقيق  العاملني يف مهنة  املوؤمتر  يحث 

املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية التي يتم اكت�شافها يف عمليات التدقيق ال�شرعي وت�شمينها يف التقرير ال�شرعي ال�شنوي.

يحث املوؤمتر القائمني على مهنة التدقيق ال�شرعي بالتعاون يف جهود م�شرتكة لتح�شني الو�شع املادي للمدققني ال�شرعيني العاملني يف املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية 

و�شركات ال�شت�شارات ال�شرعية و م�شاواتهم بنظرائهم من العاملني يف التخ�ش�شات الأخرى يف املوؤ�ش�شة نف�شها ويف القطاع املايل.

يدعو املوؤمتر املهتمني يف القطاع الأكادميي والعلمي اإىل اإن�شاء الربامج واملعاهد املتخ�ش�شة بالتاأهيل املهني للعاملني يف التدقيق ال�شرعي من النواحي ال�شرعية والفنية 

و تخريج الكوادر املوؤهلة للعمل باملهنة .

يدعو املوؤمتر اإىل فتح باب احلوار وقنوات تبادل الروؤى والأفكار بني القائمني على هيئة اأ�شواق املال، واملجل�ص ال�شت�شاري ال�شرعي التابع لها، مع كافة العاملني يف 

قطاع الرقابة والتدقيق ال�شرعي من اأجل بلورة القواعد وال�شوابط اخلا�شة مبمار�شة اأعمال الرقابة والتدقيق ال�شرعي على اأ�ش�ص واقعية وعملية، اإ�شافة اإىل اجلوانب 

املهنية.

يدعو املوؤمتر اإىل البدء بو�شع م�شودة لقانون مهنة التدقيق ال�شرعي ورفعه اإىل اجلهات املعنية، ويف �شبيل ذلك يدعو املوؤمتر اإىل اإدراج هذا املو�شوع �شمن مو�شوعات 

موؤمتر املدققني ال�شرعيني الرابع.
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