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فندق راديسون بلو
املنامة – مرلكة البح ين

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك ،وعظيم
سلطانك ،والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ،املبعوث رحمة
للعاملين ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ،وصحابته الغر امليامين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين.
عقدت شركة شورى لالستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية واإلسالمية (مؤتمر التدقيق الشرعي الخامس( تحت رعاية مصرف البحرين املركزي وذلك في
فندق راديسون بلو املنامة في مملكة البحرين يومي  3-2رجب 6331ه املوافق  21-20ابريل 2015
بحضور لفيف من الخبراء والباحثين من أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية
واملدققين واملراجعين الشرعيين العاملين في املؤسسات املالية اإلسالمية من كافة الدول العربية
واالسالمية.
وباسم جميع املشاركين يعرب مؤتمر التدقيق الشرعي الخامس عن عميق شكره ملصرف البحرين
املركزي عموما وصندوق الوقف ملا وجده املؤتمر من دعم كريم ورعاية سامية للسنة الثانية على
التوالي.
ويشكر املؤتمر هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية على ما أبدته الهيئة من
تعاون مطلق مع شورى في تنظيم املؤتمر.
كما يعرب املؤتمر عن خالص شكره وتقديره للجهات الراعية للمؤتمر السادة  /املصرف الخليجي
التجاري وبيت التمويل الكويتي البحرين وبنك البركة البحرين وشركة رساميل للهيكلة املالية على
ما قدموه من دعم مادي سخي وكريم ساهم في انعقاد املؤتمر وتحقيق أهدافه ،وهو دعم يعكس
درجة الوعي العالي من قبل هذه املؤسسات الكريمة بأهمية موضوع املؤتمر.
كما يشكر املؤتمر وفود املشاركين من الزمالء املراقبين واملدققين الشرعيين الذين شرفوا
بحضورهم املؤتمر ومساهماتهم في إنجاح أعماله.

وقد عقد املؤتمر خمس جلسات عمل ناقش فيها املوضوعات التالية:
 .6التدقيق الشرعي املبني على املخاطر
 .2أثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية
 .3أثر املعايير الشرعية في كفاءة التدقيق الشرعي
 .3مراجعة معيار الضبط رقم ( )2بشأن الرقابة الشرعية
 .5مراجعة معيار الضبط رقم ( )3بشأن الرقابة الشرعية الداخلية
كما رافق املؤتمر ورشتا عمل .األولى تحت عنوان الدليل العملي للتدقيق الشرعي ،أما
الثانية فعنوانها صناعة التوثيق وصياغة العقود.
وقد ُدرست محاور املؤتمر في خمس جلسات علمية ،اتسمت بالبحث والدرس واملناقشة
العلمية الهادفة ،حيث استعرض فيها املشاركون ثالثة عشر ورقة عمل ،حظيت بتعقيبات
هادفة ونقاشات مستفيضة حول ما تضمنته من أطروحات وعروض وآراء علمية ،خلص
املؤتمر بعدها للتوصيات التالية:

املحور األول :التدقيق الشرعي املبني على املخاطر
 -1املقصود بالتدقيق الش عي املبني على املخاط هو مصريم منهج ليستخدم في نشاط التدقيق
الش عي ي كز على طبيعة وموقيت ومحديد موعد إج اءات التدقيق الش عي على املناطق التي لها
أهرية نسبية أو لديها احترال أكبر لوقوع أخطاء ش عية جوه ية سواء على مستوى م اكز العرل
من دوائ وف وع وش كات مابعة للرتؤسسة أو على مستوى األنشطة ضرن م كز العرل الواحد.
 -2إن استخدام منهج التدقيق الش عي املبنى على املخاط ي كز جهود التدقيق الش عي للتع ف على
أماكن العرل واألنشطة ذات املخاط العالية من أجل مخفيضها ويساعد في محسين كفاءة وفعالية
الضوابط ال قابية الش عية في املتؤسسة ،ومقديم قيرة مضافة للرتؤسسة من خالل تعزيز التزامها
بأحكام الش يعة االسالمية.
 -3يوص ي املتؤمر هيئات ال قابة الش عية ومجالس إدارات املتؤسسات املالية اإلسالمية بتبني املفاهيم
واألساليب الحديثة في مقويم مخاط التشغيل الش عية ،والتعاون فيرا بينهرا في مبني خطط
التدقيق الش عي املبني على املخاط وإعطاء مساحة أكبر من االهترام للتع ف على فجوة ال قابة
الداخلية الخاصة باملخاط الش عية.
 -4يوص ي املتؤمر املتؤسسات الداعرة للصناعة املالية اإلسالمية ،وعلى وجه التحديد هيئة املحاسبة
وامل اجعة للرتؤسسات املالية اإلسالمية ،ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية بتبني وضع معايير
وإرشادات للتدقيق الش عي املبني على املخاط .
 -5يوص ي املتؤمر بعقد ورشة عرل متخصصة يشارك فيها أعضاء هيئات رقابة ش عية ومدققون
ش عيون ومدققون داخليون وم اقبو حسابات خارجيون من أجل صياغة نروذج عرلي لبرنامج
مدقيق ش عي مبني على املخاط .

املحور الثاني :أثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية
 .1يوص ي املتؤمر الجامعات واملعاهد وامل اكز البحثية واملتؤسسات املهنية بتدعيم العلوم والدراسات
واألبحاث املتخصصة في مجاالت التدقيق الش عي املختلفة ،والعرل على صياغة منظومة علرية
فنية تساعد على موفير االحتياج القائم في سوق العرل املص في اإلسالمي للكوادر البش ية املتؤهلة
للعرل في إدارات التدقيق الش عي في املتؤسسات املالية اإلسالمية.
مواز له ،وال يتقاطع معه إال في إطار
 .2ان التدقيق الش عي ليس بديال عن التدقيق املالي القائم بل هو ٍ
األدوات واألساليب الفنية املتبعة في إج اءات عرلية التدقيق ،وهو يعزز الحوكرة املطلوبة من
املتؤسسات املالية اإلسالمية وااللتزام بها.
 .3يتؤكد املتؤمر على أهرية دور السلطات ال قابية في تعزيز موقع منظومة التدقيق الش عي (الداخلي
والخارجي) في منظومة الحوكرة التي تش ف السلطات ال قابية على التزام املتؤسسات بها ،وأنه كلرا
كان دور السلطات ال قابية حاض ا وفاعال ،كلرا كانت عرلية التدقيق الش عي أكثر انضباطا
وفعالية.
 .4يوص ي املتؤمر الجهات التش يعية وال قابية بتعزيز انضباط املتؤسسات املالية اإلسالمية بأحكام
الش يعة من خالل سن القوانين واألنظرة واللوائح الخاصة بربادئ الحوكرة الش عية ،على أن
متضرن ملك القوانين واألنظرة إلزام املتؤسسات املالية اإلسالمية بركونات الحوكرة الش عية
األساسية وهي :هيئة ال قابة الش عية والتدقيق الش عي الداخلي ،والتدقيق الش عي الخارجي،
وااللتزام الش عي.
 .5كرا يوص ي املتؤمر الجهات ال قابية واإلش افية بسن لوائح خاصة لحراية مهنة املدقق الش عي
الداخلي متضرن محديد معايير تعيين املدقق الش عي الداخلي في املتؤسسة ومتطلبات التأهيل
والكفاءة ووجوب تسجيل املدقق الش عي الداخلي لدى الجهات ال قابية وأخذ موافقتها عند تعيينه
وفصله .كرا يتؤكد املتؤمر على أهرية أن متضرن القوانين واألنظرة العقوبات والجزاءات املناسبة
عند مخالفة املتؤسسات ملبادئ الحوكرة الش عية.

املحور الثالث :أثر املعايير الشرعية في كفاءة التدقيق الشرعي
 .1يوص ي املتؤمر الجهات ال قابية املنظرة لعرل املتؤسسات املالية اإلسالمية بإصدار تش يعات
وتعليرات ملزم املتؤسسات الخاضعة ل قابتها بااللتزام برعايير ش عية موحدة.
 .2يظه أث االلزام باملعايير الش عية املوحدة على مستوى املتؤسسات املالية اإلسالمية في موحيد
امل جعية الش عية ومنريط ب امج التدقيق الش عي وإج اءامه ،األم الذي يتؤدي إلى اختصار الوقت
الالزم للتدقيق ومخفيض مكاليفه ورفع كفاءة وفاعلية عرليات التدقيق الش عي.

املحور الرابع :مراجعة معيار الضبط رقم ( )2بشأن الرقابة الشرعية
 -1يوص ي املتؤمر بر اجعة وتعديل معايير الضبط للرتؤسسات املالية اإلسالمية من أجل أن مقدم إطارا
متكامال ملستؤولية املدقق الش عي ،وي ى املتؤمر أن من املالئم إعادة اصدار مجروعة مستقلة من
املعايير مكون متخصصة بالتدقيق الش عي الخارجي ضرن كتاب م اجعة مستقل.
 -2ي ى املتؤمر أن من املناسب أن ينظ الى معايير الضبط  -رقم ( )1الخاص بتعيين الهيئات الش عية
ومق ي ها ،ورقم ( )2الخاص برساعدة هيئة ال قابة الش عية على أدائها ملهرة التدقيق ،ورقم ()5
الخاص باالستقاللية املهنية  -على أنها معايير متصل مباش ة بالتدقيق الش عي الخارجي ألنها متعلق
بهيئة ال قابة الش عية كردقق ش عي خارجي باإلضافة إلى مهرتها كرصدر للفتوى.
 -3ي ى املتؤمر أن من املالئم عند م اجعة معيار الضبط رقم ( )2بشأن ال قابة الش عية االستئناس
برعيار عرليات التأكيد الدولي رقم ( )3333ومعايير التدقيق الدولية لتعديل ومطوي منظومة معايير
الضبط الخاصة بالتدقيق الش عي.
 -4ي ى املتؤمر أنه من خالل املقارنة التحليلية بين معايير التدقيق الدولية بشكل عام ومعيار عرليات
التأكيد الدولي رقم ( )3333بصفة خاصة قد لوحظ أن هناك ف صة مالئرة لتطوي معايير الضبط
رقم ( )5-2-1الخاصة بالتدقيق الش عي الخارجي لتشرل النقاط االمية:
 .1متطلبات األخالقيات املهنية.
 .2ال قابة املهنية.

 .3قبول واستر ار عرلية التدقيق الش عي.
 .4االمفاق على ش وط عرلية التدقيق الش عي.
 .5مخطيط وإج اء عرلية التدقيق الش عي.
 .6األهرية النسبية ومخاط عرلية التدقيق الش عي.
 .7إستخدام عرل خبير.
 .8الحصول على أدلة.
 .9إعتبار األحداث الالحقة.
 .13إعداد مق ي التدقيق الش عي.
 -5يوص ي املتؤمر بوضع إطار يهدف إلى مكامل معايير الضبط الصادرة عن هيئة املحاسبة وامل اجعة
للرتؤسسات املالية اإلسالمية مع إصدارات االمحاد الدولي للرحاسبين الخاصة بالتدقيق األم الذي
يعزز من جودة معايير الضبط والتزام املتؤسسات املالية اإلسالمية بها.

املحور الخامس :مراجعة معيار الضبط رقم ( )3بشأن الرقابة الشرعية الداخلية
 .1مع التأكيد على ما ورد في الق ارات الخاصة برحور م اجعة معيار الضبط رقم ( )2بشأن
ال قابة الش عية الواردة آنفا ،فإن املتؤمر يوص ي هيئة املحاسبة وامل اجعة للرتؤسسات املالية
االسالمية بالقيام بعرل م اجعة شاملة ملعيار الضبط رقم ( )3بشأن ال قابة الش عية
الداخلية بغ ض مطوي ه ومضرينه بأفضل املرارسات املتعلقة بالتدقيق الش عي الداخلي.
 .2يوص ي املتؤمر ب فع مستوى التنسيق بين هيئة ال قابة الش عية ولجنة التدقيق التابعة ملجلس
االدارة وذلك فيرا يخص التخطيط لعرلية التدقيق الش عي الداخلي ومنفيذه ونوعية التقاري
امل فوعة منه .دون قيام هيئة ال قابة الش عية باملشاركة في الق ارات اإلدارية الداخلية
للرتؤسسة.
 .3يوص ي املتؤمر الهيئة بعرل ورش عرل مل اجعة معيار الضبط رقم ( )3بشأن ال قابة الش عية
الداخلية يشارك فيها كل من املهترين وأصحاب املصالح من املدققين الش عيين (الداخليين
والخارجيين) وأعضاء هيئات ال قابة الش عية واالستفادة من التج بة املستق ة في التدقيق
الداخلي واملعايير الصادرة عن معهد املدققين الداخليين .IIA

والحمد هللا رب العلمين

