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والسالم على املبعوث رمحة  العاملني، والصالة   بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب   
 وبعد؛عني، وعلى آله وصحبه أمج، ، نبينا حممدللعاملني

تريليون  1.6فقد تزايد حجم الصناعة املالية اإلسالمية زايدة كبرية، حىت بلغ حنوًا من 
 ،على ذلك أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية رت بناءً م، وتطو  2012دوالر يف العام 

عمال أب العنايةاحلاجة إىل ا زاد م   -بل يف العامل أبسره-واتسع انتشارها يف العامل اإلسالمي 
 وتثبيت أركانه. ،اخلارجي( وحترير مسائله وأالشرعي )سواء الداخلي  التدقيق

فت بدعوة كرمية من )شورى لالستشارات الشرعية( للمشاركة ابملؤمتر اخلامس ر   قد ش  و 
 أثر املعايري الشرعية يف كفاءة التدقيق الشرعي. :للتدقيق الشرعي والكتابة يف موضوع

 املوضوع يف مبحثني:وقد رأيت أن أتناول 
 التعريف ابملعايري والتدقيق الشرعي. األول:املبحث 
 أثر املعايري الشرعية يف كفاءة التدقيق الشرعي. الثاين:املبحث 

 النتائج والتوصيات.أهم وفيها  مث اخلامتة،
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 املبحث األول
 التعريف ابملعايري والتدقيق الشرعي

 األول: تعريف املعايري وأنواعها املطلب

 لغة واصطالحاً: ةالشرعي يرياتعريف املعواًل: أ
 و مصطلح مركب من لفظني: )املعايري، والشرعية(.فه لغة:أمَّا 

ل أو ي  به األشياء من ك   ر  قد  ما ت   : كل  وهو - واحدمبعىن العيار هو و  - مجع معياراملعايري و 
امتحنهما ملعرفة إذا وعياراً:  معايرةً ر بني املكيالني اي  قال: ع  ي   أساسًا للمقارنة. ذ  وزن. وما اّت   
العيار: و ويف الفلسفة: املعيار  ته.املكيال وامليزان: امتحنه بغريه ملعرفة صح  عاير تساويهما. و 
 .(1)ا ينبغي أن يكون عليه الشيءم  ق أو متصور ل  منوذج متحق  

نتو الشيء مها على أحد   العني والياء والراء أصالن صحيحان، يدل   ))قال ابن فارس: 
 .(2) (( وارتفاعه، واآلخر على جميء وذهاب

 ر من الذهاب واجمليء بني شيئني ليتحقق من متاثلهما.ث  عاير أك  فكأن  ال م  
إذا  ، فيقال: معياري اميهوتقو  اللحكم عليه األشياءبه  ت قاس قياس  : م  على هذا فاملعيار

 كان خمالفاً لذلك.ا  إذماً فيه ابملقاييس والضوابط. وغري معياري كان ملتز  
 مقادير دلت عليها الشريعة.فهي نسبة إىل الشريعة اإلسالمية؛ لكوهنا  وأم ا الشرعية،

 أمَّا اصطالحاً:
و هيئات علمية ومهنية أمبعرفة أفراد -د د   هو منوذج لألداء ي   (:standardاملعيار )ف

 مالية. دمة  أو خ   منتج   ة  ومتطلبات صح   شروط   -متخصصة
 املعيار الشرعي ببيان الشروط الشرعية. وخيتص
عمل ينظم املتطلبات واإلجراءات الواجب االلتزام  دليل   ))بقوله:  فه بعض الباحثنيلذا عر  

 .(3)(( هبا شرعاً ملزاولة منتج أو خدمة مصرفية أو مراقبتها
 ا جيب أن يكون عليه العمل املصريف اإلسالمي.م  أو هو دليل منوذجي ل  

                                                      

 الوسيط )مادة عار(.عجم ينظر: لسان العرب البن منظور )مادة عري(، وامل( 1)
 مقاييس اللغة )مادة عري(.( معجم 2)
 (.1غدة )ص ينظر: التعريف ابملعايري للدكتور عبد الستار أبو( 3)
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 :واع املعايريأناثنياً: 
ها حبسب االعتبار الذي يتم تقسيم دة،أقسامًا متعد    -كسائر األشياء-املعايري تنقسم 

 اعتبار أقسامه اخلاصة املختلفة عن غريه. لكل   و على أساسه، 
 املعيار: نة يفة املضم  اداملحبسب أنواع املعايري  أ(

 تنقسم املعايري هبذا االعتبار ثالثة أقسام:
 .للمنتج  ابلضوابط الشرعيةىن  ع  ة، وت   رعيشمعايري  -1
 .يف القوائم املالية للمؤسسةنتج املبياانت إثبات بضوابط  وت  ع ىن  ة، حماسبيمعايري  -2
 .(1)التحقق من صحة التنفيذآلية ابلضوابط اإلدارية الرقابية و  وت  ع ىن  ة، ضبطيمعايري  -3

 اجلهة املصدرة:حبسب أنواع املعايري  ب(
 عايري هبذا االعتبار قسمني:وتنقسم امل

 م هبا موظفيها.ز  ل  وت   هبا تلتزم  ،هاصدرها إدارة املؤسسة نفس  ة، ت  معايري داخلي -1
معايري خارجية، ت صدرها اجلهات التشريعية يف الدولة )كالربملان(، واجلهات  -2

ؤسسة(، ت لز م هبا اإلشرافية والرقابية )كاملصرف املركزي، واهليئة املركزية، واهليئة الشرعية للم
 .(2)املؤسسات املالية

 اإللزام وعدمه:حبسب أنواع املعايري  ج(
 وتنقسم املعايري هبذا االعتبار قسمني:

 حتيد عنها.جيوز أن وال  م هبا،ز  ل  أو ت   لتزم املؤسسة ، ت  مةلز  م  معايري  -1
ال  ها، لكن، وتراعيها يف عملهامنها املؤسسة، تستفيد غري ملزمةمعايري اسرتشادية  -2

 ها.، بل قد ّتتار غري  تلتزم هبا
 وتكتسب املعايري صفة اإللزام من وجوه:

ها وموظفيها نفس  م لز  ها، فت  عملومالءمتها لهذه املعايري ودة اقتناع إدارة املؤسسة جب -1
 هبا.

                                                      

تقسيم ( يف AAOIFIهذا هو االعتبار الذي اعتمدته هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )( 1)
 معايريها.

 ىل اآلن أربعة معايري شرعية.إليبيا املركزي، وقد صدر منها  فمن هذا النوع: معايري مصر ( 2)
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الربملان أو الرقابية يف الدولة، مثل  اإللزام هبا من اجلهات التشريعية أو اإلشرافية -2
 .(1)صرف املركزي، أو اهليئة الشرعية املركزيةامل

املالية  صبح أمرًا واقعًا ال جترؤ املؤسساتت  ىت ح ،ريياابملع متبوعةجهة مؤثرة التزام  -3
كبعض الشخصيات العلمية املعروفة املوثوق هبا، سواء كانت هذه اجلهة أفرادًا  على جتاوزها، 
 .(2) كدار اإلفتاء أو جلنة الفتوى  أو مؤسسات

 :أنواع املعايري حبسب العموم واخلصوص د(
 وتنقسم املعايري هبذا االعتبار قسمني:

 تتعلق ابلعمل املصريف عموماً، وال ّتتص بصيغة أو منتج حمدد. ،عامةكلية معايري   -1
 .(3)معايري خاصة تتعلق بصيغة أو منتج خمصوص -2

 .(4)والضابطيف كتب القواعد ابلفرق بني القاعدة  عنه عرب  ما ي  هذا و 

                                                      

الليبية على مهام هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية،  ( من قانون املصارف7نصت املادة املائة )مكرر (1)
والتحقق من سالمة أدائه، وفقاً مراجعة ميزانيات املصرف وحساابته اخلتامية، ونسب توزيع األرابح، )ومن بينها: 

ا يصدر عن اهليئة فألزمت املصارف وهيئاهتا الشرعية مب .(للمعايري اليت تعتمدها اهليئة املركزية للرقابة الشرعية
 ابة الشرعية من معايري.رقاملركزية لل

 (.2ينظر: التعريف ابملعايري للدكتور عبد الستار أبو غدة )ص( 2)
 (.4ينظر: املعايري الشرعية واالقتصادية للتمويل يف املصارف اإلسالمية للدكتور عبد اللطيف التونسي )ص( 3)
الفرق بني الضابط والقاعدة: أن  القاعدة جتمع فروعًا من أبواب  )): (219األشباه والنظائر )صقال ابن جنيم يف ( 4)

 .(( شىت، والضابط جيمعها من ابب واحد، هذا هو األصل
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 الشرعي التدقيقمصطلح املطلب الثاين: 
 اإلطالقات املشاهبة لهبعض و 

جيد  -بل حىت يف الدراسات النظرية-إن  الناظر يف واقع املؤسسات املالية اإلسالمية اليوم 
مبعىن  الرقابة الشرعية، فمنهم من يطلق الرقابة تداخاًل يف مفاهيم املصطلحات املستخدمة يف

الوحدة اإلدارية داخل اهليكل التنظيمي عمل شامل الكامل، ومنهم من يطلقه على النظام ال
ل إليها التأكد من التزام املؤسسة أبحكام الشريعة اإلسالمية كما تراها اهليئة للمؤسسة املوك  

 الشرعية.
يف تسمية هذه العملية، فمنهم من يطلق عليها اسم الرقابة الشرعية،  وجد اختالفكما ي

 من يسميها املراجعة الشرعية، ومنهم من يسميها تدقيقاً شرعياً.ومنهم 
لذا، فإن ه من املناسب أن نبدأ بتعريف هذه املصطلحات الثالثة، أعين: الرقابة الشرعية، 

 واملراجعة الشرعية، والتدقيق الشرعي.
 ،ةوأهداف حمدد ،ذو مقومات أساسية ،شامل ،هي نظام متكاملو  الرقابة الشرعية: أواًل:

على املؤسسة املالية اعتبارها املتطلبات الشرعية اليت جيب  :قصد هباوي وأساليب وأدوات.
 .(1)أبحكام الشريعة اإلسالمية هالتحقيق التزام

مكوانت الرقابة الشرعية،  ىحدإفهي  :التدقيق الشرعيو  املراجعة الشرعيةأما  اثنياً:
ة؛ للتأكد من التزام املؤسسة أبحكام ل الذي تقوم به وحدة إدارية خاصالعمد هبا قص  ي  و 

 الشريعة اإلسالمية.
 ،استشاري ،نشاط أتكيدي ))وقد عر ف بعض الباحثني التدقيق الشرعي بقوله: 

من خالل  ،داخل املنشأة، مصمم ملراقبة وحتسني إجناز أهداف املنشأة ،مستقل ،موضوعي
ل اهليئة الشرعية، وكذلك التحقق من اتباع املؤسسة للضوابط واألحكام الصادرة من قب

السياسات واخلطط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ املنتجات الشرعية، واقرتاح التحسينات الالزم 
 .(2) ((إدخاهلا حىت تصل املؤسسة إىل درجة االلتزام الشرعي األمثل 

                                                      

( الرقابة 400رقم )الدويل يؤخذ هذا التعريف من تعريف علماء املراجعة للرقابة الداخلية، حيث عرف املعيار  (1)
ا: )كافة السياسات و  ملساعدهتا قدر اإلمكان يف الوصول إىل اإلجراءات اليت تتبناها إدارة املنشأة الداخلية أبهن 

 . ينظر: موسوعة معايري املراجعة للدكتور طارق عبد العال.يف ضمان إدارة منظمة وكفاءة للعمل( هدفها
يق الشرعي هذا تعريف الدكتور موسى آدم عيسى، وقد قاسه على تعريف معهد التدقيق الداخلي. ينظر: التدق( 2)

 (.28وإدارة املخاطر )ص
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وعدم اخللط  ،املصطلحاتبني هذه  لفصلوعلى الباحثني واملؤسسات املالية االلتزام اب
 حىت ال توقع يف اللبس.، بينها

ليس من املالئم استخدام مصطلح الرقابة الشرعية ليفيد مرة  ))قال د. عبد الباري مشعل: 
سمى إدارات الرقابة الشرعية ، ومن املالئم أن ت  (1)ومرة اإلدارة اليت هي جزء من النظام ،النظام

 .(2) (( ارات املراجعة الشرعيةأو إد ،يف املؤسسات املالية اإلسالمية إبدارات التدقيق الشرعي

                                                      

حيث عر ف الرقابة الشرعية يف (، 2من وقع يف هذا اخللط: معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم )( 1)
الرقابة الشرعية: هي عبارة عن فحص مدى التزام املؤسسة ابلشريعة اإلسالمية يف مجيع  ))( مبا نصه: 3الفقرة )
 منه ابلرقابة.أليق املراجعة لتدقيق و ن  هذا اب. والشك أ(( أنشطتها

 (.28تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي )ص( 2)
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 املبحث الثاين
 الشرعي أثر املعايري الشرعية يف كفاءة التدقيق

استعراض ظهر من خالل ت  إن  للمعايري الشرعية أثرًا ظاهرًا يف كفاءة عملية التدقيق، 
أهداف التدقيق الشرعي وآلياته النظر يف ن خالل ه. فمأهداف التدقيق الشرعي، وآليات

 ضح أمهية املعايري الشرعية يف هذه العملية.ق يف عمله تت  خذها املدق   ات اليت يت  واإلجراء
 وهذا ما سأحاول بيانه يف هذا املبحث.

 :الشرعية وارتباطها ابملعايريالشرعي عملية التدقيق أواًل: 
ل ال همته على أكمل وجه، بق الشرعي م  إن  املعايري الشرعية غاية  يف األمهية ألداء املدق   

ق الشرعي من القيام بعمله على الصورة املطلوبة، إال  إذا كانت لديه ي تصور أن يتمك ن املدق   
 عاير هبا عمل املؤسسة.معايري واضحة ي بين عليها، وي  

ن أن  التنفيذ م ق  التحق   :املراجعةاهلدف من عملية وقد أوضح علماء  املراجعة واإلدارة أن  
 .(1)واملبادئ املعتمدة ،لتعليمات الصادرةوا ،ةاملقرر ة ط  يتم طبقاً للخ  

 ثالثة: وهذا اهلدف يستدعي خطوات  
 .اعليهواملعايرة أساساً للقياس  خذ  ت  حمددة، ت    وأهدافخطة ( وضع 1
 واألهداف املرسومة. خلطةومقارنته اب ،( فحص األداء الفعلي2
ابية، وحماولة التغلب على اجلوانب ( تقومي النتائج وحتليل أسباهبا؛ لدعم اجلوانب اإلجي3

 السلبية.
ها: حتقيق الربح وتقدمي اخلدمات املتوافقة والشك أن  خطة املؤسسة املالية اإلسالمية وهدف  

توضح الطريقة  واضحة املعاملشرعية فقدان املؤسسة ملعايري و مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
الشرعي جزءاً ق فقد املدق   ي  ، مهامية اليت تقد   اإلسالواخلدمات املنتجات هذه الشرعية لتنفيذ 

موافقة  ة على االلتزام أبحكام الشريعة هيمن أهم العالمات الدال إذ؛ هامًا من نطاق عمله
                                                      

عر ف ألفني آرينز وجيمس لوابك املراجعة أبهنا: ) مجع وتقييم األدلة عن املعلومات، لتحديد مدى التوافق مع ( 1)
اء احملاسبني واحملاسبني املعتمدين الفرنسية منظمة اخلرب  هاوعر فتاملعايري املقررة سلفاً، والتقرير عن ذلك(. 

(OECCA)   (جمموعة من الضماانت اليت تساعد على التحكيم يف املؤسسة من أجل حتقيق اهلدف) :اأبهن. 
واملراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري (، 21املراجعة مدخل متكامل أللفني آرينز وجيمس لوابك )صينظر: 

والتدقيق الشرعي وإدارة املخاطر للدكتور مسري ، (85)ص للتهامي طواهر ومسعود صدقيواملمارسات التطبيقية 
 .(8شاعر )صال
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 ا جاء يف هذه املعايري املعتمدة.م  أعمال املؤسسة ل  
 .(1)ر؟!ملعايري فبأي شيء ي  ع اي  إذا مل توجد هذه اوبعبارة أخرى أوضح: 

 :املتعاملني معهاثقة وجود املعايري الشرعية يكسب املؤسسة  اثنياً:
ي   ة الت  اي  ه للغ  ق  دى حتقي  و م  ا ه  ل م  اءة  عم  د د هبا كف  ي حت    ور الت    رز األم إن  من أب

 ، فإذا اعتربان أن  الغاية من إجياد التدقيق الشرعي يف املؤسسات املالية(2)ئ  ألجلها  ش      أ ن
اإلسالمية هو زرع  الثقة يف نفوس املتعاملني مع املؤسسة يف مشروعية أعماهلا والتزامها 

للحكم  ؛ثقون فيهم أحوج ما يكونون إىل مقياس صحيح ي  فإهن  أبحكام الشريعة اإلسالمية، 
ها أو حرمتها، فإذا قيل ل   على هذه األعمال اليت ال يتمكن الشخص العادي من معرفة ح  

نوا إليها، واطمأنت نفوسهم إىل ها العامل الفالين رك  ا متوافقة مع املعيار الفالين، أو أقر  هلم: إهن  
 ها ومشروعيتها.ل   ح  

معايري شرعية واضحة،  عتمدأن تاإلسالمية الواجب على املؤسسات املالية  فإن   ،ومن هنا
دت قوة هذه اجلهة ما ازدامعتربة، فكل  علمية بل أن تعتمد من املعايري ما صدر عن جهات 

عث الطمأنينة يف نفوس ، كان ذلك أدعى إىل بوثقة الناس يف القائمني عليها رةاملصد  
، ودلياًل على كفاءة إدارة  ذلك جناحًا لنظام الرقابة الشرعيةرب  ، واعت  مع املؤسسة املتعاملني

 .التدقيق
همة ل م  ، ويسه   سسةل من أخطاء العاملني يف املؤ وجود املعايري الشرعية يقل    اً:اثلث

 :الشرعي قاملدق   
ق نظام ه البد من توافر مقومات أساسية حىت يق   مع الباحثون يف علم املراجعة على أن  جي  

 املقومات الالزمة لنظام الرقابة الشرعية:هذه ه، ومن أهم الرقابة أهداف  
 ة إليهم بدقة.ن على أداء املهام املوكل، قادريمهنياً وشرعياً   أكفاءوجود عاملني( 1
بكل  مومسؤولياهتاملوظفني يدد اختصاصات  ،سليمإداري  هيكل تنظيموجود ( 2

 فصل بني املهام املتعارضة.ستقالل الوظيفي إلدارات املؤسسة، وي  وضوح، ويقق اال
 ( وجود وحدة مراجعة قوية مستقلة، تتناسب مع حجم عمل املؤسسة.3
 .(3) معايري متوافقة مع أحكام الشريعةمرجعية شرعية كافية، متمثلة يفوجود ( 4

                                                      

 (.60-59الطموح( لياسر دهلوي )ص -الواقع -: شركات التدقيق الشرعي اخلارجي )احلاجةينظر (1)
 لي أمحد )ص/ب(.دور الرقابة الداخلية واملراجعة الداخلية يف حتسني أداء املؤسسة لوجدان ع ينظر: (2)
 .(46-43تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي، للدكتور عبد الباري مشعل )صينظر:  (3)
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وال يكفي أن تكون هذه املعايري موجودة يف صورة فتاوى من اهليئة الشرعية، بل جيب أن 
فهمها موظفو املؤسسة غري املختصني يف جم هذه الفتاوى والضوابط يف أدلة عمل ي  رت  ت  

 ساء فهمها أو تطبيقها.الشريعة اإلسالمية، حىت ال ي  
مؤسسات املالية هليئة احملاسبة واملراجعة للمعيار الرقابة الشرعية الداخلية  وقد نص  

يتعني على إدارة املؤسسة وضع ضوابط وسياسات وإجراءات لتحقيق  )): أن هعلى  اإلسالمية
 .(1)(( هدف املؤسسة يف االلتزام أبحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

اصة املعايري الشرعية واحملاسبية ضمن متطلبات قواعد ذكر االلتزام ابملعايري الفنية وخبلذا ي  
 .(2) سواء كان داخلياً أو خارجياً  ،السلوك املهين للمدقق الشرعي

ة يف مرتمج   تمد إحدامها معايري شرعية منضبطة؛عقدت مقارنة بني مؤسستني، ت  وإذا ع  
خرى ليس لديها منتج من املنتجات الشرعية، وبني مؤسسة أ دليل سياسات وإجراءات لكل   

معايري شرعية معتمدة من اهليئة الشرعية، سنجد فرقاً كبرياً يف كم املالحظات املسجلة عليهما 
املسجلة على املؤسسة املالحظات  يف عملية التدقيق الشرعي ونوعيتها، حيث سيظهر أن  

ؤسسة الثانية قليلة وغري جوهرية يف الغالب، خبالف امل)امللتزمة مبعايري شرعية واضحة( األوىل 
كثرية وجوهرية؛ نتيجة لعدم وضوح اإلجراءات وخطوات   ااملالحظات عليه حيث سيظهر أن  

 .(3)التنفيذ
 وجود معايري شرعية جينب اهليئات الشرعية وإدارة التدقيق ضغوطات اإلدارة:اً:رابع

اسبة إن  من أبرز األهداف املرجوة من إصدار املؤسسات العلمية املتخصصة )كهيئة احمل
الفجوة بني عمل املؤسسات  تقليل   :الشرعيةواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية( للمعاير 

ابلضرورة سيؤدي ، وذلك الشرعي املوجود بني أهل العلم املالية، ورفع ما أمكن من اخلالف
 :ما يلي إىل

البسيط إذا رأى  املتعامل اإلسالمية؛ فإن   املؤسسات املاليةزايدة ثقة املتعاملني يف ( 1
ويف صدق التزامها  ،جعل ذلك سببًا للتشكيك فيها ،هذه املؤسساتاختالفًا بني عمل 
 ابلشريعة اإلسالمية.

اهليئات الشرعية ضغوطات جتنيب التساهل أو االختيار مبحض التشهي، و ابب  ( سد  2
                                                      

 (.28فقرة  /32( الرقابة الشرعية الداخلية )ص3ينظر: معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ) (1)
 (.5)ص حممد جاسرينظر: مسؤولية املدقق الشرعي يف ضوء قواعد السلوك املهين للدكتور ( 2)
 (.61الطموح( لياسر دهلوي )ص -الواقع -ينظر: شركات التدقيق الشرعي اخلارجي )احلاجة( 3)
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ري الشرعية أن الغالب على املعاي إذجازة بعض املعامالت املختلف فيها؛ إدارة املؤسسة يف إ
ه إذا  ابب   سد  سمح بوجود بعض الفسحة مادام اخلالف العلمي قواًي معترباً، وت  صاغ بطريقة ت  ت  

 كان ضعيفاً غري معترب.
 .يةستندوصف دورهتا امل( تسهيل مهمة اهليئات الشرعية يف صياغة عقود املنتجات و 3

املتعاملني مع املؤسسة  ي ثقة  قو   ي من كفاءة عملية التدقيق، ويقو   هذا من شأنه أن ي   وكل  
 فيما يصدر عن إدارة التدقيق الشرعي، ويزيد من ثقتهم فيها.

ن ك   ، ويُ ينفيهقيام إدارة التدقيق بواجبها أو الشرعية يؤكد خامساً: وجود املعايري 
 املؤسسة واجلهات الرقابية من متابعة املدقق واحلكم على عمله:

موظفي املؤسسة من النقص غريه من املدق  ق الشرعي موظف، يعرتيه من النقص ما ي عرتي 
إىل املتابعة واملراقبة للتأكد من سالمة عمله، وإتقانه، والتزامه  -كغريه-والتقصري، فهو حباجة 

 ت له.مس   أبداء وظيفته كما ر  
كن تقييم أداء إدارة ويف ظل غياب معايري شرعية معتمدة من املؤسسة املالية، ال مي

 املراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي ملا يلي:
ا يكون بقياس قدرهتا على كشف األخطاء وتصحيحها إن  ( 1 قياس جناح هذه اإلدارة إمن 

إن  وجدت، وال ميكن معرفة هذه األخطاء وال حتديد ها ما مل يكن للمؤسسة معايري شرعية 
 معتمدة تلتزم هبا.

ه سيجتهد يف مراجعة لمؤسسة معايري شرعية واضحة يتبعها املدق  ق، فإن  ( إذا مل تكن ل2
ب معه حماسبته صع  أعمال املؤسسة واحلكم عليها، وتصحيح ما يقف عليه من أخطاء، م ا ي  

ق أو اهتامه ابلتقصري. أم ا إذا التزمت املؤسسة مبعايري شرعية حمددة، أمكن إثبات تقصري املدق   
 على خمالفتها وعدم التزامه مبا ورد فيها.ه يف عمله وحماسبت

من املساءلة، ويثبت أن ه  ويف املقابل فإن  التزام املدقق الشرعي هبذه املعايري الشرعية يميه
لعناية املهنية أو احلرص ى ابسم  ه يف حتقيقها، وهو ما ي  هد  ل ج  ملتزم ابملعايري الوظيفية، وبذ  

 الوظيفي.
هبذه املعايري سيحمي نفسه، الشك أنه سيلتزم هبا ويكون  نه ابلتزامهوإذا ع ل م املدق  ق أ

 من أسباب كفاءة تدقيقه ومراجعته.ذلك 
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 :عمل املدققاملعايري الشرعية مقوم أساسي من مقومات جناح سادساً: 
ويعين إملام املراجع ، ى بنشاط االطالعسم  ما ي   :هم ركائز عملية املراجعة الشرعيةمن أإن  
، واالطالع على السياسات هوجتميع املعلومات والبياانت املتصلة بعمل ،املراجعة بغرض

ه إذا كان للمؤسسة ذلك ميكن ضبط   واإلجراءات والعقود املقرة من هيئة الرقابة الشرعية. وكل  
 .(1)يف عملها اتعتمد عليه يري شرعيةامع

ملفات عمل يعتمد عليها يف إمتام املراجع حمتاج إىل  وكما هو معلوم يف علم املراجعة، فإن  
. ومن أبرز مكوانت امللف عملية املراجعة، وتنقسم قسمني: ملف دائم، وملف جار  

 :(2)الدائم
 قرارات هيئة الرقابة الشرعية وفتاواها. -
 مناذج العقود واالتفاقيات ومستندات العمل املقرة من اهليئة. -
 أدلة الضوابط الشرعية وإجراءات العمل. -
املعايري الشرعية واحملاسبية املعتمدة لدى املؤسسة، سواء كانت معايري هيئة احملاسبة  -

أو معايري حملية مثل معايري املصرف  ،(AAOIFI)للمؤسسات املالية اإلسالمية واملراجعة 
 املركزي.

هذه املكوانت أساسية لتشكيل خلفية كافية عن الضوابط الشرعية للمجال حمل  عد  وت  
 .املراجعة

 :ابملعايري الشرعية استمارات املراجعة والتدقيق الشرعيأتثر سابعاً: 
املستنبطة من قرارات اهليئة الشرعية أو املعايري املعتمدة الشرعية دليل الضوابط يهدف 

ق عليها، الضوابط الشرعية املتصلة ابلعملية املدق  فهم  املراجع من نيىل متكإلدى املؤسسة 
ما كان للمؤسسة معايري وضوابط شرعية عداد استمارات التدقيق، وكل  إب واليت من خالهلا يقوم

مكتوبة ومفصلة، كانت عملية املراجعة الشرعية أسهل وأوضح؛ إذ يتمكن املراجع من وضع 

                                                      

جيري ّتطيط إجراءات الرقابة الشرعية حبيث يتم أداؤها بكفاية  ))(: 8( فقرة )2جاء يف معيار الضبط رقم ) (1)
امل لعلميات املؤسسة من حيث منتجاهتا، وحجم وفعالية. وتطور خطة الرقابة بصورة مالئمة تشتمل على فهم ك

عملياهتا، ومواقعها، وفروعها، والشركات التابعة هلا، وأقسامها. ويشتمل التخطيط على احلصول على قائمة جبميع 
 .((الفتاوى والقرارات واإلرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة 

(، والرقابة والتدقيق الشرعي 131-130عي للدكتور عبد الباري مشعل )صينظر: تقنيات الرقابة والتدقيق الشر ( 2)
 (.56املستقبل( للدكتور مسري الشاعر )ص -طبيعة املمارسة -)النشأة
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 أسئلة تفصيلة عن كل هذه الضوابط يف استمارة التدقيق.
دورة املستندية، املراجع الشرعي للمدى تفهم دقة استمارة التدقيق على  تعتمدكما 

 من وصف هذه الدورة. همدى متكنو 
يعترب  ))ما نصه:  9( الفقرة 2جاء يف معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم )

فهم النشاطات واملنتجات، وإدراك إدارة املؤسسة وموقفها من االلتزام بتطبيق الشريعة أمراً يف 
بيعة ومدى وتوقيت إجراءات الرقابة غاية األمهية، وسيكون لذلك أثر مباشر على ط

 .((الشرعية
 :إرابكاً لعملية التدقيقلبعض التطبيقات يسبب الشرعية إغفال املعايري اثمناً: 

ط، بل تتأثر أيضًا بعدم  ال يقتصر أتثر كفاءة التدقيق الشرعي بغياب املعايري الشرعية فق
منتج أو اخلدمة املقدمة من املؤسسة، للتفاصيل العملية للكفاية هذه املعايري، وعدم استيفائها 

، كان ذلك أدعى إىل ترمجته يف الدورة مستوفيًا للخطوات العملية للمنتجما كان املعيار كل  ف
 .تنفيذهاصحة ترمجة صحيحة، وأمكن املدقق من متابعتها والتحقق من  املستندية

ذلك مدعاة للخطأ عند  كان  ،ويف املقابل: إذا أغفل املعيار بعض اجلزئيات املهمة للعملية
 عدم كفاءة التدقيق.يف ب وتسب  ، قبفتح جمال االجتهاد للمدقالتنفيذ، 

 :املعيار تؤدي إىل خلل يف العمليةعدم كفاءة اتسعاً: 
من صور أتثر كفاءة التدقيق الشرعي ابملعايري الشرعية للمؤسسة: أن يقع سهو من معدي 

راته مبهمة حتتمل معىن خاطئاً غري الذي يقصده املعيار يف بعض جزئياته، أو تكون بعض عبا
 .الشرعي ها املدققيقر  ، ة يف التنفيذشرعي يتسبب يف وجود أخطاءم ا واضعوه، 

ك م  عبارات ه، و أن على  املعياريرص عند صياغة وعليه، جيب أن  ل فيه كل فص  ت  حت 
يتأول عبارته على غري مراد من  اجلزئيات املتعلقة بتنفيذ املنتج، حىت ال يبقى جمال ملتأول أن

 وضعه.
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 النتائج:
من خالل ما مت عرضه، فقد توصل البحث إىل مجلة من النتائج، ميكن تلخيصها فيما 

 يلي:
ملدقق الشرعي مهمته على أكمل ألداء احاجة ملحة املعايري الشرعية وجود ن  إ أواًل:

 إال  املصرفية املنتجات تنفيذ ة قق أن يتأكد من سالمشرعية؛ إذ ال ميكن للمد   حاجة  وجه:
ن إذ ال يتصور أن يتمك   فنية؛حاجة و  سري عليها.إذا كان للمؤسسة معايري شرعية منضبطة ت  

ق الشرعي من القيام بعمله إال إذا كانت لديه معايري واضحة يبين عليها، ويعاير هبا عمل املدق   
 املؤسسة.
المية ابملعايري الشرعية املعتمدة عالمة على جودة إن  التزام املؤسسات املالية اإلس اثنياً:

 التزامها أبحكام الشريعة.
التزام املؤسسات املالية اإلسالمية ابملعايري الشرعية املعتمدة من أعظم الوسائل  إن   اثلثاً:

 لزرع الثقة يف نفوس املتعاملني معها.
ابب التساهل  سد  الشرعية املعتمدة ي  إن  التزام املؤسسات املالية اإلسالمية ابملعايري  رابعاً:

نب اهليئات الشرعية ضغوطات إدارة املؤسسة يف إجازة أو االختيار مبحض التشهي، وجي  
 بعض املعامالت املختلف فيها.

ق مي املدق   إن  التزام املؤسسات املالية اإلسالمية ابملعايري الشرعية املعتمدة ي   خامساً:
 ن املؤسسة من مساءلته عند جتاوزها.ك   ، ومي  الشرعي من الوقوع يف اخلطأ

للجزئيات املتعلقة بتنفيذ املنتج  صياغة املعايري الشرعية، وتفصيلهاإحكام إن   سادساً:
 .الشرعي قهمة املدق   ل م  سه   ي  زيد من كفاءة التدقيق و ياإلسالمي 
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 التوصيات:
لتطوير صناعة التدقيق يها اليت نتطلع إلبناء على ما تقدم، يورد الباحث بعض التوصيات 

 فيما يلي:الشرعي، تتمثل يف 
مة لعمل املؤسسات املالية اإلسالمية إبصدار املنظ  يوصي الباحث اجلهات الرقابية  أواًل:

هيئة احملاسبة لزم املؤسسات اخلاضعة إلشرافها ابلتزام املعايري الشرعية )سواء معايري تشريعات ت  
 ، أو غريها(.AAOIFIسالمية واملراجعة للمؤسسات املالية اإل

يف حال عدم وجود معايري شرعية ملزمة من قبل اجلهات التشريعية أو الرقابية، فإن   اثنياً:
يفي لتزم هبا يف أدائها الوظيوصي املؤسسات املالية اإلسالمية ابعتماد معايري شرعية ت  الباحث 

 .وتطبيقها للمنتجات اإلسالمية
رة للمعايري الشرعية ابحلرص على إحكام صد   العلمية ال م  ات  يوصي الباحث اهليئاثلثاً: 

 فهمها أو أتويلها.ل يسه ، حىتصياغتها، وتفصيل اجلزئيات املتعلقة بتنفيذ املنتج اإلسالمي
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 قائمة املصادر:
ه (، حتقيق حممد مطيع احلافظ، 970األشباه والنظائر، البن جنيم احلنفي )ت -

 م، دار الفكر، دمشق.1986
تدقيق الشرعي وإدارة املخاطر للدكتور مسري الشاعر، حبث مقدم للمؤمتر الرابع ال -

 م.2013 /10 /24-23للتدقيق الشرعي البحرين، 
التعريف ابملعايري، للدكتور عبد الستار أبو غدة، حبث ضمن متطلبات احلصول شهادة  -

 (.CSAAاملدقق الشرعي املعتمد )
للدكتور عبد الباري مشعل، اجمللس العام للبنوك  تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي، -

 واملؤسسات املالية اإلسالمية وشركة رقابة لالستشارات املالية اإلسالمية.
املستقبل( للدكتور مسري الشاعر،  -طبيعة املمارسة -الرقابة والتدقيق الشرعي )النشأة -

 الغزال للنشر.
الطموح( لياسر دهلوي، حبث  -قعالوا -شركات التدقيق الشرعي اخلارجي )احلاجة -

 م.2013 /10 /24-23مقدم للمؤمتر الرابع للتدقيق الشرعي البحرين، 
، دار صادر، ط الثالثة ه (711: حممد بن مكرم )تلسان العرب البن منظور -

 م، بريوت لبنان.2004
املراجعة مدخل متكامل أللفني آرينز وجيمس لوابك، تعريب د. حممد حممد عبد  -
 م.2008ر الدسيطي ود. أمحد حامد حجاج، دار املريخ، السعودية، القاد

املراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري واملمارسات التطبيقية للتهامي طواهر  -
 ومسعود صدقي، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون/ اجلزائر.

جاسر، حبث مسؤولية املدقق الشرعي يف ضوء قواعد السلوك املهين للدكتور حممد  -
 م.2013 /10 /24-23مقدم للمؤمتر الرابع للتدقيق الشرعي البحرين، 

املعايري الشرعية واالقتصادية للتمويل يف املصارف اإلسالمية للدكتور عبد اللطيف  -
 البشري التونسي، حبث مقدم ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين.

ه (، حتقيق وضبط 395فارس بن زكراي )ت معجم مقاييس اللغة،أليب احلسني أمحد بن -
 عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت.
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املعجم الوسيط، قام إبخراجه إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزايت وحامد عبد القادر  -
وحممد علي النجار، جممع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، املكتبة 

 والنشر والتوزيع.اإلسالمية للطباعة 
موسوعة معايري املراجعة للدكتور طارق عبد العال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -

 م.2006


