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بسم هللا الرمحن الرحمي

مراجعة معيار املراجعة للمؤسسات املالية الإسالميةرمق ( ) 4
حفص املراجع اخلاريج الالزتام بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية.
امحلد هلل وحده  ،،،والصالة والسالم عىل من ل نيب بعده  ،،وبعد.
حتتاج املالية الإسالمية ومهنا املرصفية الإسالمية اإىل مزيد من الضامانت الرقابية والتوكيدية لتوفري ضامنة معقوةل
لحصاب املصاحل املشرتكة مع هذا القطاع الهام.
واملراجع اخلاريج يسعى اإىل اخلروج بتأكيد معقول عن عداةل القوامئ املالية واملستندات اليت قام بفحصها وتأكيد
توافقها مع املعايري والس ياسات اليت يفحص القوامئ املالية واملستندات عىل أساسها ،ليؤدي دورا رقابيا ضامنا
للجمعية العمومية للمؤسسة املالية اإىل سالمة أداء جملس الإدارة والإدارة التنفيذية فهيا.
وقد لكفتين رشكة شورى لالستشارات الرشعية مشكورة بإعداد هذه املراجعة والقراءة ملعيار املراجعة رمق
(  ) 4بشأن حفص املراجع اخلاريج الالزتام بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية.
وقد جاء هذا املعيار جزء من مجةل معايري املراجعة ،واليت أدرجهتا هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية
الإسالمية مضن بب معايري املراجعة يف كتاب املعايري احملاسبية.
وس يعمد الباحث يف مراجعته للمعيار اإىل عرضه ،ومن مث بسط مالحظاته عليه ،وخيتمت ورقته بإيراد توصياته
حنو تطوير معيار املراجعة رمق (  ) 4بشأن حفص املراجع اخلاريج الالزتام بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية.
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1.1
1.1.1

التعريف بملعيار
التعريف بلعامتد والرساين الزمين للمعيار.
اعمتد هذا املعيار يف اجامتع جملس معايري احملاس بة واملراجعة يف اجامتعه ( )19املنعقد بتارخي 21
مايو  ،2000وبدأ رساينه اعتبارا من  1يناير .2002
وهنا يسجل الباحث دعوة ملراجعة هذا املعيار وسائر املعايري مرة لك عرشة س نوات ،حبيث
تواكب املس تجدات الفقهية والفنية واملهنية.
مع التذكري بأن هذا املعيار مىض عليه  15س نة ،ظهرت فهيا مس تجدات كثرية يف عامل الرقابة
والتدقيق.

1.1.2

هجة الاعامتد للمعيار.
اعمتد املعيار من قبل جملس معايري احملاس بة واملراجعة ،التابع لهيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات
املالية الإسالمية.
والصل أن يكون معيار الرقابة الرشعية صادرا عن اجمللس الرشعي للهيئة مع مراجعته من قبل
اللجان الفنية املعنية بملراجعة والضبط ،حفاظا عىل خصوصية العمل الرقايب ومتايزه عن املراجعة
التقليدية.

2.1

الغرض من املعيار.

2.1.1

أورد املعيار يف مقدمته الفقرة (  )1أن الغرض منه هو :وضع أساس وتقدمي اإرشادات بشأن
حفص املراجع اخلاريج الالزتام بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية املتعلق مبراجعة القوامئ املالية
اليت تعدها مؤسسة مالية تعمل وفقا لحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية.
ويظهر من الغرض أن املعيار حرص املراجعة يف القوامئ املالية ،ويف هذا اجزتاء كبري دلور املراجع،
مع أن ما سريد لحقا يف بيان نطاق املعيار يأيت أكرث توسعا وبياان.

2.1.2

جاءت الفقرة ( )2من املقدمة بأنه :لغراض هذا املعيار ،فاإن لفظ مراجع قد مت اس تخدامه
ل إالشارة للمراجع اخلاريج فقط.
ويتضح من ذكر التسميات وجود رضورة لضبطها يف معانهيا ومبانهيا بني ما توارد اس تخدامه يف
املعايري والدبيات املشاهبة ومن هذه التسميات  :املدقق  ،واملراجع  ،واملراقب ،وسواها.
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2.1.3

نصت الفقرة (  ) 3من املعيار أنه :لفحص الالزتام بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية جيب عىل
املراجع احلصول عىل أدةل اإثبات يف املراجعة اكفية ومالمئة حبيث توفر هل تأكدا معقول بأن املؤسسة
قد الزتمت بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية ،والتأكد املعقول هو مفهوم يرتبط بتجميع أدةل
الإثبات يف املراجعة الرضورية اليت متكن هبا املراجع من اس تنتاج عدم وجود خلل ذي أمهية
نسبية يف القوامئ املالية يف امجلةل.... ،اإخل
والواحض أن هذه الفقرة حتتاج اإىل اإعادة ضبط فامي تعلق بملصطلحات بأن يمت تعريفها بشلك مانع
ومضن منت املعيار ،ومهنا  :التأكد املعقول ،اخللل ذي المهية النسبية ،وبيان املقصود حتديدا
بلقوامئ املالية ،وبيان حدود مبادئ وأحاكم الرشيعة الإسالمية.
مع رضورة التوسع بعملية الفحص لتتسع ملا هو أكرث من القوامئ املالية.

2.2
2.2.1

مسؤولية املراجع اخلاريج عن الالزتام بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية.
حددت الفقرة (  ) 5من املعيار أنه :بلرمغ من أن املراجع هو املسؤول عن تكوين وإابداء رأي
حول القوامئ املالية ،فاإن مسؤولية اإدارة املؤسسة تمكن يف التأكد من أن القوامئ املالية للمؤسسة،
وأنشطهتا تتفق مع أحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية حس امب تقرره هيئة الرقابة الرشعية
للمؤسسة.
ويف الفقرة أيضا جاء التكرار بأن املسؤولية منحرصة يف القوامئ املالية فقط لتكوين رأي فين،
ويف هذا اإخالل كبري بملسؤولية الرشعية اليت ل ميكن تكوين الرأي الاكيف خبصوصها مبجرد
مراجعة القوامئ املالية.

2.2.2

مرجعية قرارات وفتاوى هيئة الرقابة الرشعية للمراجع اخلاريج.
مث يبني املعيار يف الفقرة رمق (  ) 8منه ،بقوهل :تشلك الفتاوى والقرارات والإرشادات اليت تصدرها
هيئة الرقابة الرشعية الساس اذلي يستند اإليه املراجع للتأكد من أن املؤسسة قد الزتمت بأحاكم
ومبادئ الرشيعة الإسالمية.
وعىل املراجع أن يعمتد عىل الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الرشعية
لس تنتاج ما اإذا اكنت القوامئ املالية للمؤسسة قد مت اإعدادها وفقا لحاكم ومبادئ الرشيعة
الإسالمية.
ومرة أخرى يقودان نص املعيار للسؤال عن موقع قرارات وفتاوى وإارشادات الهيئة الرشعية املركزية
املعينة من ادلوةل – اإن وجدت  -من العمل املناط أداؤه بملراجع اخلاريج ،وخاصة يف ظل
تعارض قراراهتا مع قرارات هيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة.
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بلإضافة اإىل ما س بقت الإشارة اإليه من عدم كفاية القوامئ املالية للمؤسسة لتكوين رأي حصيح
اكف ،وقناعة سلمية حول الزتاهما بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية.
3.1
3.1.1

نطاق معل املراجع.
نصت الفقرة (  ) 9من املعيار عىل  :اإن مسؤولية املراجع تمتثل يف تكوين رأي حول ما اإذا اكنت
معليات املؤسسة تتفق مع فتاوى وقرارات وإارشادات هيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة.
بيامن النصوص السابقة للمعيار تشري فقط اإىل اإطالعه عىل القوامئ املالية للمؤسسة ،ويف هذا
خروج عن ضبط الاصطالح يف املعيار.

3.1.2

جاءت الفقرة (  ) 10بلنص عىل أن :ليس من مسؤولية املراجع تقدير مدى أهلية أعضاء هيئة
الرقابة الرشعية.
والنص فامي أراه مس هتجن ،بعتباره يوفر حصانة لعضاء هيئات الرقابة الرشعية ،وما أراه أن
يضمن املراجع يف تقريره فقرة تتعلق بأهلية الهيئة من خالل مراجعته حملارض جلساهتا ،ودورية
هذه اجللسات ،والزتام العضاء بحلضور ،وكيفية اإختاذ القرارات ،وطبيعة القرارت املتخذة،
واملستندات اليت مت مراجعهتا ،وأثر ما س بق عىل معل املؤسسة.

3.1.3

نصت الفقرة (  )11عىل :تأكد املراجع من اإجراءات طرح املنتجات املالية ،والفقرة (  ) 12عىل:
تأكده من أن مجيع القرارات والفتاوى والإرشادات وتعديالت القرارات والفتاوى قد اطلع علهيا
وستمت مراعاهتا ،فامي نصت الفقرة (  ) 13عىل توسع نطاق العمل ليشمل حفص املستندات املتاحة
للتاكد من أن مجيع املنتجات حفصت من قبل الهيئة الرشعية.
وهو ما يعيدان اإىل تناقض نطاق العمل مع غرضه حسب نصوص املعيار واليت حتتاج اإىل اإعادة
ضبط.

3.1.4

نصت الفقرة (  ) 14من املعيار عىل أنه :عىل املراجع التحقق من أن املعامالت اليت مت تنفيذها
من قبل املؤسسة تتفق مع فتاوى وقرارات وإارشادات هيئة الرقابة الرشعية .وجيب أن يمت هذا
التحقق عىل أساس حفص املعامالت .وتعمتد طبيعة الفحص وجحمه عىل ظروف لك مؤسسة
عىل حدة.
وجيب عىل املراجع حتديد هذه الظروف بعد دراسة متأنية لها.
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والواجب يقتيض حتديد نس بة العمليات الواجب حفصها ،بتحديد نس بة احلد الدىن للفحص قياسا
لعدد وجحم وتعقيد معليات املؤسسة.
4.1

الإشارة اإىل تقرير هيئة الرقابة الرشعية يف تقرير املراجع.
والفقرة (  )16من املعيار ،واليت تنص عىل أنه :ل يقدم املراجع تقريره اإل بعد أن يطلع عىل
مرشوع تقرير هيئة الرقابة الرشعية بلزتام املؤسسة بأحاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية.
وإاذا اكن مرشوع تقرير هيئة الرقابة الرشعية يفيد عدم الزتام املؤسسة بأحاكم ومبادئ الرشيعة
الإسالمية وقرر املراجع ،استنادا عىل مرشوع تقرير هيئة الرقابة الرشعية ،تعديل مرشوع تقريره
فاإنه جيب عليه يف هذه احلاةل تقدمي ايضاح اكف لطبيعة هذا التعديل وأس بابه.
والصل الانفصال بني تقرير املراجع اخلاريج وتقرير هيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة ،والارتباط
احلاصل _حسب نص املعيار أعاله _ يورث ش هبة انتفاء الاس تقاللية ،وعدم الشفافية يف
صياغة تقرير املراجع اخلاريج ،بل وخضوعه بصورة ما لس يادة هيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة
رمغ اس تقالهل عهنا.
وإاذا اكن من رضورة للمراجعة ،فال بد أن تكون بعتبار تقرير هيئة الرقابة الرشعية أحد
املستندات اليت خضعت لفحص املراجع اخلاريج ومراجعته وإابداء الرأي خبصوصها من طرفه.

5.1

اإطالع املراجع هيئة الرقابة الرشعية عىل مرشوع تقريره.
نصت الفقرة (  ) 17من املعيار عىل أنه :عىل املراجع اخلاريج أن يطلع هيئة الرقابة الرشعية
للمؤسسة عىل مرشوع تقريره ،واس تنتاجاته املتعلقة بلزتام املؤسسة بأحاكم ومبادئ الرشيعة
الإسالمية ،وذكل قبل اصدار هيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة تقريرها الهنايئ.
والصل كام _س بقت الإشارة اإليه _الانفصال بيهنام لنفي أي ش هبة ،ومهنا انتفاء الاس تقاللية،
اإذ احلمك عىل تقرير املراجع يكون للجمعية العمومية للمؤسسة فقط ،ول سلطاان عىل أعامهل وتقريره
إال للجمعية العمومية للمؤسسة.
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6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

التوصيات:
يويص الباحث مبا ييل:
أن يضمن هذا املعيار ولك املعايري الصادرة عن هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية
الإسالمية مادة تلزم مبراجعهتا مرة لك عرش أعوام ،عىل أن تكون املراجعة من قبل هجة فنية غري
اجلهة اليت أنشأت املعيار.
اإعادة ضبط وتوحيد غرض املعيار ونطاقه ،ليشمل حفص ومراجعة أعامل املؤسسة اكمةل مبا فهيا
القوامئ املالية ،والعمليات ،والعقود ،واملستندات ،وأعامل هيئة الرقابة الرشعية ،وكذكل نشاط
املوارد البرشية للمؤسسة ،وسواها من نشاطات تشغيلية وغري تشغيلية.
النص عىل مرجعية قرارات وفتاوى وإارشادات هيئة الفتوى والرقابة الرشعية املركزية – اإن وجدت
– بلنس بة لهيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة ،واملؤسسة ،وبلتبعية بلنس بة للمراجع اخلاريج.
النص عىل خضوع أعامل هيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة لفحص ومراجعة املراجع اخلاريج،
واختصاص الهيئة ونشاطها بفقرة من تقريره ،ومبا يغطي أعاملها وجودة نشاطها.
رضورة حتديد نس بة احلد الدىن اخلاضع لفحص املراجع اخلاريج ومراجعته قياسا حلجم املؤسسة
وعدد معلياهتا وتعقيدها.
النص عىل اس تقاللية املراجع اخلاريج وتقريره ،وعدم ارتباطه هبيئة الرقابة الرشعية و /أو تقريرها
بأي صورة من الصور.
وبعد ،،،،فاملسعى اذلي أرادته شورى لالستشارات الرشعية ،وهيئة احملاس بة واملراجعة والبنك
املركزي البحريين كرمي عظمي ،واجلهد املبذول يف سبيل مراجعة املعايري مقدر منظور اإليه بلهامتم،
سائلني هللا تعاىل تلكيل هذا املسعى بلنجاح ومبا حيقق الارتقاء بملرصفية ا إلسالمية.
وهللا تعاىل املوفق والهادي اإىل سواء السبيل.
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