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 مقدمة

محمد بن عبد هللا األمين، نبينا الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، 

ين، وبعد: ِّ
 وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد 

كتابة بحث موجز في موضوع ي شركة شورى لالستشارات الشرعية طلب اإلخوة الزمالء فلفاستجابة 

م مفهو  بيان  ن حيث ، مِّ ضوعاملو  اشرعية لهذنظرة  لتقدم هذه الورقة، تأتي التدقيق الشرعي املبني على املخاطر

 . االستفادة منه الشرعيكيف يمكن لصناعة التدقيق ثم بيان ، ابتداء   املبني على املخاطر الداخلي التدقيق

توضح مفهوم التدقيق املبني على املخاطر وذلك من خالل االستعانة بما ورد في تحاول هذه الورقة أن 

ِّ مراجع مصادر و من  -عليه تم الوقوفمما  -هذا املوضوع 
 
املبحث  جاء ، ثممن الورقة املبحث األول  لهوهذا يمث

 وهللا املوفق.، التدقيق الشرعي عملية استفادت من فكرة التدقيق املبني على املخاطر في بيان تجربةل الثاني

 

 عاصم أحمد حمدد. 

 مصرف اإلمارات اإلسالمي -مدير التدقيق الشرعي

  



 املبني على املخاطر الداخلي التدقيقاملبحث األول: 
 

 مفهوم التدقيق الداخلياملطلب األول:   

تحديث  بمراحل ومر   طويلة زمنية فترة منذ رفع   فقد بالجديد، ليس التدقيق الداخلي إن مفهوم -1 

 وأهدافها، طبيعتها في التطورات من العديد شهدت قد املدقق الداخلي وظيفة لكون  ذلك ويعود متعددة،

 .(1)املتطور  ليعكس مفهومها ألخرى  فترة من االتساع في الداخلي التدقيق تعريف أخذ وبالتالي

فهفقد    مستقل نشاط"   :بأنه Institute of Internal Auditors (IIA) الداخليين املدققين معهد عر 

 ِّ
ا ميقد   موضوعي تأكيد 

 
  وهو ،ا

 
ِّ ص  ، استشاري  نشاطأيضا

 إذ ،ؤسسةعمليات امل ولتحسين قيمة إلضافة مم 

ٍّ من  فاعلية وتحسين لتقييم منضبط نظامي بمنهج اإللتزام خالل من أهدافها تحقق على تساعدها
إدارة كل 

 .Governance Process" (2)الحوكمة  وعمليات، Control الرقابة وأنظمة، Risk Management  املخاطر

 تعدى املعنى بحيث ؛الداخلي للتدقيق الواسع املفهوم أخذ قد أنه األخير التعريف من ويتضح

 وإضافة ،أهدافها تحقيق على ؤسساتامل ملساعدة استشاري  بطابع يتسم إلى مفهوم جديد التقليدي للتدقيق

 .عملياتها إلى قيمة

  

                                                           

)عمان: مكتبة المجمع العربي للنشر  1ط التدقيق المبني على مخاطر األعمال، راجع: إبراهيم، إيهاب نظمي،  (1)
المراجعة الدخلية في ظل المعايير (. 2007مخلوف، أحمد محمد )فما بعدها.  17م( ص 2009 -هـ 1430والتوزيع، 
 .75جامعة الجزائر، رسالة ماجستير. ص الدولية. 

 .https://www.iia.org.ukالموقع اإللكتروني لمعهد المدققين الداخليين   (2)

https://www.iia.org.uk/


  التدقيق الداخلي ميةاملطلب الثاني: أه

في  ملحوظة بصورة املؤسسات والشركات بمختلف صورها في الداخلي التدقيق أهمية ازدادت -2

 اإلدارية أنظمتها في والتعقيد الشركات حجم زيادة :أهمها ؛األسباب من لعدد نتيجة وذلكاآلونة األخيرة، 

خدمات التالية ال من خالل تقديمواملراقبة املستمرة على أعمالها،  التقويم يتطلب الذي األمر وهو واإلنتاجية،

  : (3)، وهي للمؤسسات

 الكافية الحماية وجود على الدالة التأكيدات الداخلي التدقيق يقدم حيث :وقائية خدمة .1

  .وحمايتها لألصول 

ى وإجراءاتها ومد يم فعالية نظم الرقابة الداخليةو على قياس وتق يعمل: حيث يميةو خدمة تق .2

 االلتزام بالسياسات اإلدارية. 

 األنظمة على الالزمةينات التحس اقتراح خالل من الخدمة هذه تقديم يمكن :إنشائية خدمات .3

  .املشروع داخل املوضوعة

 

 تقويمها املطلب الثالث: مفهوم املخاطر و 

 التابعة املخاطر وإدارة املصرفي التنظيم لجنةيقصد باملخاطر أو املخاطرة هنا حسب تعريف  -3

 خسائر خالل من مباشر بشكل إما الخسارة حصول  ، بأنه: "احتمالاملتحدة الواليات في املصارف قطاع لهيئة

 على املصرف قدرة من تحد قيود وجود خالل من مباشر غير بشكل أو رأس املال، في خسائر أو األعمال نتائج في

 املتاحة الفرص استغالل على املصرف قدرة من وتحد جهة، من نشاطاته وممارسة تقديم أعماله في االستمرار

 . أخرى" جهة من العمل املصرفي بيئة في

 :(4)تقسيم املخاطر التي تتعرض لها املؤسسات إلى تم وقد  -4 

: وهي عبارة عن مخاطر تنشأ عن عوامل خارجية، مثل: املنافسة، مخاطر البيئة الخارجية -أ

 والتغيرات السياسية، والتغيرات في األنظمة والقوانين والظروف االقتصادية املحيطة.

                                                           

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك (. 2009، كمال محمد سعيد )النونو (3)
 25 الجامعة اإلسالمية في غزة، رسالة ماجستير، صاإلسالمية في قطاع غزة. 

 .27ص التدقيق المبني على مخاطر األعمال، إبراهيم،  (4)



م فاعلية وكفاءة عمليات املشروع، وتتمثل وهي عبارة عن مخاطر تنشأ عن عدمخاطر العمليات:  -ب

 في: مخاطر خسارة أصول ملموسة وغير ملموسة.

وهي مخاطر ناشئة عن عدم توفر معلومات دقيقة وصحيحة تساعد على مخاطر املعلومات:  -ج

 اتخاذ قرارات صحيحة تتعلق بالنشاط أو العمل.

يتم بطرق منها: قياس أثر ف Risk Evaluation and Measurement تقويم املخاطر وقياسها أما-5

 عليهما، كما  وبناء   Likelihood )املالي وغير املالي( واحتمالية وقوعها Impact املخاطر
 
مصفوفة املخاطر اعتمادا

 :(5)في الشكل التالي 

 

 

   

 

 

  

                                                           

(5) Griffith, Phil, Risk-Based Auditing, (England: Gower Publishing Ltd: 2005) p 77 



  Risk Based Audit التدقيق الداخلي املبني على املخاطر: رابعاملطلب ال

 خالل األعمال قطاعات في اإلدارية األساليب بها اتسمت التي املتالحقة التطورات منعلى الرغم  -6

بالتالي و كبيرة،  ألزمات في العالم الهامة املؤسسات من العديد عر ضت هذه التطورات أن   إال العقود املاضية،

  ؤسساتأصبحت الحاجة إلى إدارة مخاطر امل
 
 بها باعتبارها جزءا

 
 من املمارسات الجيدة لحوكمة  معترفا

 
أساسيا

ضعت تلك امل ها وشرح كيفية التي تواجهتحت ضغوط متزايدة لتحديد جميع املخاطر  ؤسساتالشركات، وقد و 

 إدارتها. 

الدولية الكبرى بتطوير العديد من املنهجيات التي  شركات املحاسبة والتدقيقوقد قامت العديد من 

، ومن بينها: منهجية التدقيق القائم على راجعة عملهالتي تقوم بتدقيقها ومتتالءم وطبيعة عمل املنشآت ا

 . Risk Based Audit (6)املخاطر 

كابتكار  النصف الثاني من التسعينياتفي وقد ظهر منهج التدقيق القائم على مخاطر األعمال  -7

بل كبرى شركات التدقيق في العالم، والذي أمكن تحقيقه من رئيس ي في منهجية التدقيق ، إذ تم استخدامه من قِّ

خالل: تغيير التركيز من خطر البيانات املالية إلى خطر األعمال، وتغيير طبيعة اختبارات التدقيق من اختبارات 

 بأعمال تحليلية
 
 .(7)عالية الدقة  كبيرة الحجم إلى اختبار عالي املستوى للرقابة أو اإلشراف مدعوما

م، فقد ع   -8  ِّف التدقيق املبني على املخاطر وبناء على ما تقد 
 بتعاريف منها: Risk Based Auditر 

 التدقیق الداخلي لتوجيه جهود التدقیق دارةإ لدى املتبعة جراءاتاإل الدكتور الرمحي بأنه: " تعريف

، أو تابعة وشركات دوائر وفروع من العمل مراكز مستوى  على سواء في املؤسسة، خطورة كثراأل املناطق نحو

 .(8)الواحد"  العمل مركز ضمن مستوى األنشطة على

بأنه: " منهجية جديدة في التدقيق تعتمد على تقييم املخاطر الداخلية   إبراهيم فه الدكتور عر  كما 

والخارجية في مؤسسات األعمال بشكل مستمر، مع األخذ بعين االعتبار أن  تحديد هذه املخاطر وإدارة السيطرة 

                                                           

 .27ص التدقيق المبني على مخاطر األعمال،  إبراهيم،انظر:  (6)
رسالة أثر منهج التدقيق القائم على مخاطر األعمال على جودة التدقيق الخارجي، عودة، عالء الدين،  (7)

 .31، ، جامعة الشرق األوسط2011ماجستير 
مادة تدريبية مقدمة لدورة تدريبية في الخرطوم التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية، الرمحي، زاهر عطا،  (8)

 م.25/11/2010



ن مسؤولية جميع العاملين في املؤسسات وفي مختلف املستويات للوصول بها إلى مستويات مقبولة  عليها هو مِّ

 "
 
 .(9)وبشكل مستمر أيضا

لتدقيق املبني على ثالثة ل مراحل Institute of Internal Auditor الداخليين املدققين معهدد حد   -9

 :(10) ، وهي على النحو اآلتيRisk Based Auditاملخاطر 

  املرحلة األولى: تقويم املخاطر  -أ

تحديد وتقويم عملية إدارة ومراقبة املخاطر بالحصول على ملحة عامة عن مدى قيام إدارة املؤسسة    

 داخل املؤسسة. 

 املراجعة الدورية بناء خطةاملرحلة الثانية:  -ب 

من خالل تحديد وترتيب أولويات كل تلك  املطلوبةالتعرف على مهام املراجعة واالستشارات      

 املجاالت 
 
 املخاطر. لترتيبوفقا

 مهام املراجعة تنفيذ  املرحلة الثالثة: -ج 

 .وفق خطة املراجعة املرسومةطر اخالتدقيق املبنية على املتنفيذ مهام      

 لترتيب املخاطررحلة امل هي هنا ولعل  أهم مرحلة تهمنا -10 
 
وفيما يلي ، الثانية: بناء خطة التدقيق وفقا

 :( 11) لذلك الخطوات الواجب اتباعها

  :Audit Universe أو األنشطة الواجب تدقيقها  وحداتالتحديد  -أ

ضمن جدول ويمكن أن تكون على شكل مشاريع أو عمليات أو دوائر أو  حيث يتم وضع تلك األنشطة   

 فروع أو مواقع أو شركات تابعة أو مزيج منها.

  Identifying Risk factorsالرئيسية  املخاطر تحديد  -ب

، ومن أهمها: حجم املعامالت، وتعقيد العمليات، جه املؤسسةيث يتم تحديد املخاطر الرئيسية التي تواح          

  وجودة نظام الرقابة الداخلية، وتاريخ ونتائج التدقيق السابق، وغيرها.

 : Scoring the Risk Factorsوضع مدى لكل عنصر من عناصر الخطر  -ج

                                                           

 .29ص التدقيق المبني على مخاطر األعمال، إبراهيم،  (9)
 . https://www.iia.org.ukالموقع اإللكتروني لمعهد المدققين الداخليين   (10)
رسالة دكتوراه تطوير أسلوب للتدقيق المبني على المخاطر لدى المصارف األردنية، الرمحي، زاهر عطا،  (11)

      فما بعدها. 166، ص 2004-غير منشورة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامع عمان العربية للدراسات العليا

https://www.iia.org.uk/


وقياس كل عنصر من عناصر الخطر ضمن هذا املدى  -على سبيل املثال – (5 – 1اختيار مدى )   

 أما( 1) بحيث يكون 
 
.  (5) أثر الخطر فيه قليال

 
 فيكون أثره كبيرا

 : Weighting each Risk Factorsاملخاطر الرئيسة اختيار أوزان لقياس  -د

 العناصر. تحديد مدى أهمية كل عنصر من هذهبغرض حيث يتمُّ قياس املخاطر     

 :Overall Risk Score املخاطر الرئيسة وترتيبهاتجميع  -هـ

ِّ التدقيق   
 .وفيه يتم ضرب مجموع نقاط كل خطر في وزنه للحصول على مدى خطورة الوحدة محل 

 تحديد الخطة السنوية للتدقيق : -و

  
 
  وأخيرا

 
 .السابق على الترتيب يتم بناء خطة التدقيق السنوية اعتمادا

 :( 12)  10والشكل التالي يشرح ما سبق بيانه في الفقرة رقم  -11

Overall Risk Scoring 

Step 1 Each of the risk factors is awarded a points rating on a scale of 1-5 as explained below. 

 

Step 2 Each of the risk factors is given a weighting using judgement of the relative importance of each of the risk 

factors. 

 Element Weighting 

A Materiality 3 

B Control Environment  2 

                                                           

(12) Risk Assessment in Audit Planning, Internal Audit Community of Practice (IA COP), 
April 2004, p 25   



C Sensitivity 2 

Step 3 The factor score and weightings are then combined into a formula, which can be used to calculate the risk 

index.   

Risk index = (A x 3) + (B x 2) + (C x 2)  

Step 4 Each audit object is then categorised as High Medium or Low risk based on a suggest risk index score for 

example: 

 Risk Index Score Risk/Priority 

Over 45 High 

30-45 Medium 

Below 30 Low 

 



 املبحث الثاني: التدقيق الشرعي املبني على املخاطر

 

 املطلب األول: مفهوم التدقيق الشرعي

الشريعة اإلسالمية في جميع مبادئ وأحكام فحص مدى التزام املؤسسة بيقصد بالتدقيق الشرعي  -12

أنشطتها، ويشمل الفحص: العقود، واالتفاقيات، والسياسات، واملنتجات، واملعامالت، وعقود التأسيس، 

 الل إدارة التدقيق الشرعي داخل املؤسسة.والنظم األساسية، والقوائم املالية... وغيرها، من خ

ووحدة التدقيق الشرعي هي جزء من نظام الرقابة الشرعية داخل املؤسسة، والذي يشمل  -13 

، واملرجعية الشرعية الكافية، والفصل بين 
 
 وشرعيا

 
باإلضافة إلى ذلك عناصر أخرى هي: العاملون األكفاء مهنيا

 .(13)الوظائف املتعارضة 

 

 في التدقيق الشرعي املطلب الثاني: مفهوم املخاطر 

املؤسسة  عدم التزاموالتي تنشأ بسبب  مخاطر عدم االلتزام الشرعيواملقصود باملخاطر هنا هي  -14

 . (14)املالية اإلسالمية بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما حددتها الهيئة الشرعية للمؤسسة 

صن   السياق، هذا وفي"   .أخرى  محددة بمخاطر مقارنة عليا فئة أولويات ضمن بالشريعة االلتزام في 

 وفق املؤسسات تلك تعمل لم وإذا
 
  عنها ناتج دخل أي يعتبر وال العمليات إلغاء للشريعة، فيتم ا

 
  ربحا

 
" مشروعا

(15). 

 :(16)وتنشأ مخاطر عدم االلتزام الشرعي في املؤسسات املالية اإلسالمية ألسباب متعددة، منها  -15

 Product Approval Risk Shari'a أو الخدمات املنتجاتعدم االلتزام باملوافقات الشرعية لطرح  -أ

                                                           

الرقابة الشرعية  -(3معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم )، يئة المحاسبة والمراجعةه (13)
 .30 ( صم2008-هـ1429 ،للمؤسسات المالية اإلسالمية )البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة، الداخلية

المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات عدا مؤسسات التأمين مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،  (14)
 44، ص 2005ديسمبر التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية، 

 45ص المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر، مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،  (15)
(16) Lahsasna, Ahcene, Shari'ah Non-Compliance Risk Management and Legal 

Documentation in Islamic Finance, (Singapore: John Wiley & Sons 2014) p 19-24  



، Documentation Riskعدم االلتزام بالتوجيهات الشرعية املتعلقة باملستندات التعاقدية:  -ب

  وجه غير مقبولٍّ مثل: استخدام عقد غير مجاز من الهيئة الشرعية، أو استخدامه على 
 
  .شرعا

، مثل: عدم االلتزام بالتسلسل الشرعي في تنفيذ عقد  Shari'a operation Riskالتنفيذ في أخطاء   -ج

ٍّ غير املرابحة ، أو تصدير خطاب ضمان 
 محل 

 
 .مقبول شرعا

بحسب استقراء الباحث لفتاوى وقرارات الهيئات  – ، يمكنناء  على األثر الشرعية للمخالفةوب -16

  -الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية
 
  إلى: هاحسب أثر  لك املخالفات عدم االلتزام الشرعيت خاطرم تصنيف

على املة أو املع أجرة/على ربح  High Risk Shari'a Observation مخاطر ذات تأثير شرعي كبير -أ

) وبالتالي يكون املخالفة السمعة الشرعية للمؤسسة املالية اإلسالمية، على وجهٍّ ال يمكن معه تصحيح 

األضرار التي حدثت تدارك ال يمكن غير مشروع للمؤسسة ويجب صرفه في الخيرات( أو أجرة املعاملة /ربح

  للسمعة الشرعية للمؤسسة.

على ربح املعاملة أو  Moderate Risk Shari'a Observation مخاطر ذات تأثير شرعي متوسط -ب

 األضرار. داركالسمعة الشرعية للمؤسسة، على وجهٍّ يمكن معه تصحيح املخالفة أو ت

على ربح املعاملة أو السمعة  Low Risk Shari'a Observationمخاطر ذات تأثير شرعي منخفض  -ج

 الشرعية للمؤسسة.

  

  : التدقيق الشرعي املبني على املخاطر ثالثاملطلب ال

يجتهد الباحث في هذه املطلب في اإلجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن االستفادة من فكرة  -17

 التدقيق املبني على املخاطر في التدقيق الشرعي؟ 

اإلجابة عن السؤال األهم في نظر الباحث: هل التدقيق الشرعي السؤال: يحسن هذا وقبل اإلجابة عن 

 ؟؟ وما جدواها بالنسبة للتدقيق الشرعي Risk Based Auditالتدقيق املبني على املخاطر أسلوب بحاجة إلى 

 كما يلي:يرى الباحث أن  الفكرة ال تخلو من إيجابيات وسلبيات، يمكن إيجازها  -18

: اإليجابيات -أ
ً
 :أوال

 تطوير التدقيق الشرعي بما يتفق مع أحدث أساليب وممارسات التدقيق العاملية. -



 عملية التدقيق الشرعي، واملساهمة في بناء صناعة التدقيق الشرعي. ضبط -

-  ِّ
د عمل التدقيق الشرعي في املؤسسات، مما يعطيها ثقة لدى جميع األفراد إيجاد آلية توح 

 واملؤسسات والهيئات ذات الصلة باملؤسسات املالية اإلسالمية.

ارة املؤسسة املالية اإلسالمية، إيصال فكرة التدقيق الشرعي وأهميته بلغة مفهومة لدى إد  -

 على أن  نتائج تقرير التدقيق الشرعي ستشمل: إعطاء تقويم لإلدارة أو القسم محل 
 
تأسيسا

 ,High، مع بيان أهم املخالفات الشرعية ومدى خطورتها Shari'a Audit Ratingالتدقيق 

Med, Low. 

:  -ب
ً
 وهي كما تظهر للباحث: السلبيات:ثانيا

الدقة  ا، مما قد يفقدهعلى كثير من التخمين املبني على املخاطر فكرة التدقيقاعتماد  -

 .واملوضوعية

أن  فكرة التدقيق املبني على املخاطر تصلح للمؤسسات املالية الكبيرة التي تحتاج فيها إدارة  -

التدقيق الداخلي لترتيب أولويات التدقيق وأزمنتها، وال تصلح للمؤسسات الصغيرة التي 

  كن للتدقيق مراجعة أعمالها بشكل دوري منتظم.يم

واملقصود أن  التدقيق املبني على املخاطر هو وسيلة من وسائل الوصول إلى الهدف من التدقيق،  -19

ٍّ من هيئة الفتوى 
ره مدير اإلدارة الشرعية مع كل  ِّ

ويرى الباحث أن  فكرة استخدامه من عدمها تعود إلى ما يقر 

 في املؤسسة املالية اإلسالمية وإدارة املؤسسة. والرقابة الشرعية

م،  -20   Overall Riskاالستفادة من مصفوفة املخاطر القول أنه يمكن يمكن بناء  على ما تقد 

Scoring  في بناء نموذجModel   خاص بالتدقيق الشرعي، مع تغيير بعض عوامل املخاطر الرئيسةRisk 

Factors   وأن  نظرته ونطاق عمله  ،الشرعيخصوصية التدقيق لتعكسScope of Work  عن 
 
مختلف تماما

 نطاق عمل التدقيق الداخلي. 

 إلدارةكن أن تدخل في قياس مخاطر اومن تلك املخاطر الرئيسة التي يختص بها التدقيق الشرعي، ويم

ِّ التدقيق: حجم األرباحأو الوحدة 
بة  غير املشروعة محل   املجن 

 
الضوابط الرقابية الشرعية  ، ومدى كفاءةسابقا

 املوجودة.



  التجربة العمليةاملطلب الرابع: 

بناء نموذج  من التدقيق املبني على املخاطر في ملية استفاد فيها الباحثعتجربة لنعرض فيما يلي  -21

 بأن  الهدف من املبني على مخاطر عدم االلتزام الشرعي الشرعيتدقيق لل
 
كان بغرض الحصول  العملية، علما

سواء كانت إدارة  – الوحدة/اإلدارة أواملستخدم  الخدمة/للمنتج Shari'a Audit Ratingعلى تقويم شرعي 

تحديد أولولية أو ترتيب  فيكما يمكن استخدامه ، محل التدقيق -تمويل األفراد، أو الشركات، أو تمويل التجارة

 .الوحدات/على املنتجات/ الخدمات أو اإلدارات التدقيق

  خالصة األنموذج تقوم على:و  -22

 والعقود أقسام تشمل: التوثيقإلى  Audit Universe الشرعي تقسيم أعمال التدقيق -أ

Documentation ، تسلسل التنفيذ وSequence of Events ،يجة التدقيق الشرعي السابق تونPrevious 

Shari'a Audit .وغيرها ، 

 ، و  تفريع كل قسم من تلك األقسام إلى العناصر التي ينبغي مراجعتها من الناحية الشرعية -ب
 
فقا

 .Shari'a Audit Check List ئحة الفحص الشرعيةلال 

ِّ  -ج
له من درجة مخاطرة شرعية: كبير  تمييز كل  ِّ

 
أو متوسط  Highعنصر من تلك العناصر بما يمث

Med  أو منخفضLowدرجة مخاطرة شرعية. ، مع إعطاء وزن لكل 

 1بحيث يكون ) ؛لنسبة تكرار األخطاء -على سبيل املثال – (3 – 1اختيار مدى ) -د
 
( 3أما ) ،( قليال

.
 
 فيكون كثيرا

للتقويم الشرعي النهائي للمخاطرة الشرعية للوحدة  -على سبيل املثال –( %50-%70اختيار مدى ) -ه

 ( %70أكثر من املنتج محل التدقيق؛ بحيث يكون )/
ً
 %( 70إلى %50و )، Satisfactory ُمْرضيا

ً
مقبوال

Acceptable غير ُمرض ي%( 50أقل من )، و Unsatisfactory . 

لمخاطرة الشرعية التقويم الشرعي النهائي لمعرفة  تمُّ ت ،بعد إتمام عملية التدقيق الشرعيو  -و

 في وزنه، كل عنصرضرب نقاط  نتيجة مجموعاملنتج/الخدمة محل التدقيق من خالل معرفة  الوحدة أولإلدارة/

 ( أعاله.همع النقطة ) ومقارنته

 السابقة: ح ما سبق بيانه في الفقرةيوضوالشكل التالي  -23



 برنامج تدقيق منتج مرابحة املركبات

نسبة  الوزن الحاصل

 التكرار

درجة 

 املخاطر

 م عناصر التدقيق الشرعي

: التوثيق والعقود
ً
 أ أوال

   H  بل الهيئة الشرعيةالعقود  1 مجازة من قِّ

   H  تم استيفاء جميع مواصفات املركبة محل

 املرابحة

2 

   M  3 عقد املرابحة فيتوقيع املتعامل مثبت 

: التسلسل الشرعي
ً
 ب ثانيا

   H  تم توقيع عقد املرابحة مع املتعامل بعد

 تملك املصرف للمركبة محل املرابحة

3 

: محل التمويل
ً
 ج ثالثا

   H  بل املصرف هو تأمين ل من قِّ التأمين املمو 

 إسالمي

4 

 مجموع النقاط        

 لوحدة /املنتجالنهائي للالتقويم الشرعي        

  

  



 الخاتمة

هدددذا  وبعددد، فحيددث اسددتكمل ،وعلددى آلدده وصددحبه ومددن وااله الحمددد هلل والصددالة والسددالم علددى رسددول هللا

 :يوص ي بما يلي، فإن  الباحث البحث مطالبه

مددددن  بدددده هدددددف لخدمددددة التدددددقيق الشددددرعي واالرتقدددداءتالتددددي عقددددد الندددددوات وورشددددات العمددددل املتخصصددددة  -1

 خالل:

 صياغة نموذج لبرنامج تدقيق شرعي مبني على املخاطر.  -أ

 صياغة مفهوم محدد لدرجات مخاطر عدم االلتزام الشرعي. -ب

 وسيلة أو أسلوبملراجعة العتمادها ة املحاسبة وارفع توصيات تلك الندوة إلى هيئ -2
 
يب أسالمن  ا

 لتدقيق الشرعي.ا

ِّ  ،على نبينا محمد وسلم وهللا تعالى أعلى وأعلم، وصلى هللا
وعلى آله وصحبه أجميعن، والحمد هلل رب 

 العاملين.
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