
ورشة عمل 

املستقبل املهني للمدقق الرشعي الخارجي*

إعداد 

األستاذ / عبدالحسني الرشيد

رشيك يف مكتب رودل الرشق األوسط

* قدمت هذه الورقة يف املؤمتر عىل هيئة عرض تقدميي )Power Point( وقد 
قامت شورى الحقاً بتحويلها إىل نص مقروء.
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أوال: تعريف مصطلح املدقق الرشعي الخارجي:

بحيادية ومهنية وميلك معرفة  يعمل  أنه شخص مستقل  الخارجي عىل  الرشعي  املدقق  يعرف 

وخربة وتأهيال يف مجاالت التطبيقات واملعامالت املالية واملرصفية التي تعمل وفق أحكام الرشيعة 

اإلسالمية، وميلك الخربة واملعرفة الكافية يف األعامل املحاسبية واملعايري املحاسبية واملعايري الرشعية.

ثانيا: الحاجة إىل وجود املدقق الرشعي الخارجي:

أو رشكات  بنوك  أكانت  سواء  إسالمية  مالية  مؤسسات  لتأسيس  واملتزايد  املتصاعد  النمو   -1

استثامرية أو متويلية.

هذه  تقدمها  التي  الخدمات  عىل  األعامل  وأصحاب  املستثمرين  قبل  من  الطلب  منو   -2

املؤسسات.

3- نجاح تجربة الصناعة اإلسالمية وقدرتها عىل توفري الخدمات التي يحتاجها السوق وكذلك 

قدرة هذه املؤسسات عىل تحقيق عوائد مجزية ملساهميها.

4- التنافس الحاد يف سوق الصناعة اإلسالمية من خالل توفري أو ابتكار أكرب قدر ممكن من 

الحلول واملنتجات واألدوات التي تعمل وفق الرشيعة اإلسالمية.

5- تفعيل دور الرقابة واملراجعة عىل أعامل هيئات الفتوى والرقابة الرشعية وأعامل املؤسسات 

املالية اإلسالمية الغراء واملعايري الرشعية املتعارف عليها.

ثالثا: مهام املدقق الرشعي الخارجي:

1- القيام بأعامل التدقيق واملراجعة التقليدية بشكل عام عىل أعامل وأداء املؤسسات املالية 

أنها تعمل وفقا  التأكد من سالمة أعاملها والتأكد من  اإلسالمية وكافة وحداتها من أجل 

ألحكام الرشيعة اإلسالمية واملعايري الرشعية املتعارف عليها.

2- القيام بأعامل التدقيق واملراجعة بشكل خاص عىل قرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة يف 

املؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة والتأكد من أنها تتوافق مع األحكام الرشعية واملعايري الرشعية.

3- إعداد برامج تدقيق خاصة للتأكد من صحة تطبيق إدارة الرشكة للفتاوى الصادرة عن هيئة 

الفتوى باملؤسسة بعد التأكد من صحة هذه الفتاوى.

4- إعداد تقارير املراجعة بشكل دوري واعتامد البيانات املالية للمؤسسة.

5- تقديم النصح واملشورة وتقديم املساعدة للمؤسسة يف الحاالت التي تتطلبها.
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رابعا: الواقع الحايل للمدقق الرشعي الخارجي واملعوقات:

• ال يوجد حاليا ما ميكن اعتباره مدقق رشعي خارجي عىل نسق تعريف املدقق الرشعي الخارجي.

• املفهوم الحايل السائد للتدقيق الرشعي الخارجي هو عبارة عن استشارات أو تقديم نصيحة 

ليس أكرث.

• التدقيق الحايل عىل املؤسسات املالية اإلسالمية تقوم به مكاتب املحاسبة التقليدية وهي تقوم 

مبراجعة أعامل املؤسسة والتأكد من أنها تطبق معايري املحاسبة الدولية املتعارف عليها فقط.

• من يقوم بعملية التدقيق واملراجعة عىل الفتاوى هي نفس الجهة التي تصدر هذه الفتاوى 

وهذا يحدث يف كثري من املؤسسات املالية اإلسالمية وهذا األمر يعترب مقبول، ويف حالة وجود 

هيئة فتوى ورقابة يف مؤسسة ما نجد أن الجهة الرقابية هي عبارة عن جهة غري مستقلة كونها 

تتبع إدارة املؤسسة من الناحية اإلدارية ومن الناحية املالية.

• قلة الكفاءات املتخصصة بالتدقيق الرشعي باملقارنة مع العدد الهائل من املؤسسات اإلسالمية.

خامسا: االقرتاحات الخاصة بتطوير عمل املدقق الرشعي الخارجي:

1- العمل عىل سن القوانني والترشيعات من كل الجهات الحكومية وذلك بإخضاع املؤسسات 

املالية اإلسالمية إىل تعني مدقق رشعي خارجي باإلضافة إىل املدقق التقليدي أو عىل أقل 

تقدير أن تقوم هذه املؤسسات بتعيني مدقق رشعي يقوم مبراجعة وتدقيق الفتاوى الصادرة 

وتطبيق هذه الفتاوى وإصدار تقرير معتمد بذلك.

2- العمل عىل تفعيل دور هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

3- العمل عىل تفعيل دور تطوير مهنة املدقق الرشعي الخارجي من خالل الربامج التدريبية 

املحاسب  كشهادة  بذلك  متخصصة  مهنية  شهادات  عىل  الحصول  أو  بذلك  املتخصصة 

القانوين اإلسالمي وشهادة املراقب واملدقق الرشعي واللتان تصدران من قبل هيئة املحاسبة 

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

املكاتب  تقوم  أن  أو  الرشعي  التدقيق  خدمة  تقدم  محاسبة  مكاتب  تأسيس  يف  التوسع   -4

املحاسبية التقليدية بفتح أقسام وفروع تقدم خدمة التدقيق الرشعي الخارجي.

5- مواصلة عقد املؤمترات وورش العمل وإقامة املعارض املتخصصة بذلك ومتابعة نتائج هذه 

املؤمترات والتوصيات.

والحمد لله رب العاملني





قرارات وتوصيات

املؤمتر الثالث للتدقيق الرشعي
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قرارات وتوصيات املؤمتر الثالث للتدقيق الرشعي 

يشيد املؤمتر بالسبق الترشيعي املوفق الذي حققته دولة الكويت بشأن تنظيم أعامل الرقابة ( 1

الرشعية عىل املؤسسات واألشخاص الذي يعملون فيها طبقاً ألحكام الرشيعة اإلسالمية املتمثل 

يف املواد الخاصة بالرقابة والتدقيق الرشعي من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال 

رقم 7 لسنة 2010 الصادر بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، ويثني 

املؤمتر عىل ما تضمنته الالئحة التنفيذية من فقرات تتعلق بتنظيم أعامل الرقابة الرشعية عىل 

تلك املؤسسات، سواء عىل صعيد هيئة الرقابة الرشعية أو مكاتب التدقيق الرشعي الخارجي 

للرقابة  االستشاري  املجلس  بإنشاء  املؤمتر  ينوه  كام  الداخيل،  الرشعي  التدقيق  إدارات  أو  

الرشعية التابع ملجلس مفويض هيئة اسواق املال وتحديد اختصاصاته ومهامه.

شخصية ( 2 كل  إلزام  من  املال  اسواق  لهيئة  التنفيذية  الالئحة  قررته  ما  أهمية  املؤمتر  يؤكد 

اعتبارية من  مؤسسات أو رشكات  أو صناديق أو إصدارات تطبق أحكام الرشيعة االسالمية، 

املال  اسواق  هيئة  لدى  مسجل  خارجي  رشعي  تدقيق  ومكتب  رشعية  رقابة  هيئة  بتعيني 

ووحدة تدقيق رشعي داخيل تتبع لجنة التدقيق يف مجلس إدارة املؤسسة. 

الجهات ( 3 دعوة  بشأن  الثاين  الرشعيني  املدققني  مؤمتر  يف  السابقة  توصيته  عىل  املؤمتر  يؤكد 

اختصاصاتها  وتحديد  الرشعية  االستشارات  رشكات  عمل  تنظيم  إىل  والرقابية  اإلرشافية 

ومتطلبات عملها، وآلية الرتخيص لها، خاصة بعد صدور الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال، 

ملا متثله هذه الرشكات من نواة تتمتع بخربات ميدانية مرتاكمة يف أعامل التدقيق الرشعي 

الخارجي.

للمراجعني ( 4 املهنية   الجمعية  املؤمتر  مبواصلة املساعي  واستعجال إشهار وترخيص   يويص 

األول  الرشعيني  املدققني  مؤمتر  أوىص  أن  سبق  التي  الكويت،  دولة  يف  الرشعيني  واملدققني 

واالرشافية  الرسمية  الجهات  املؤمتر  ويناشد  تأسيسها،  اجراءات  مبارشة  ومتت  بتأسيسها. 

باملوافقة عىل إشهار الجمعية، ملا لها من أهمية بالغة  يف تفعيل الالئحة التنفيذية لقانون 

أسواق املال، حيث سيكون للجمعية دور فاعل يف وضع الضوابط وإرساء قواعد السلوك املهني 

وأساليب  النظر  وجهات  وتوحيد  تقريب  يف  دورها  عن  فضال  الرشعية،  واملراجعة  للتدقيق 

العمل بني  املدققني واملراجعني الرشعيني.
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والرقابية عىل غرار ( 5 الجهات االرشافية  لدى  تكوين مجلس رشعي أعىل  املؤمتر أهمية  يؤكد 

املجلس االستشاري للرقابة الرشعية يف هيئة أسواق املال، عىل أن تتضمن مهمة هذا املجلس 

املنظمة لعمل  اللوائح  املؤسسات، واقرتاح  الرشعية عىل  الرقابة  الجهات االرشافية يف  متثيل 

بني  االختالف  عند  والرتجيح  الرشعي،  والتدقيق  املراجعة  وإدارات  الرشعية  الرقابة  هيئات 

الهيئات الرشعية مع حق إلزام الجميع ببعض فتاوى املجامع الفقهية اإلسالمية مام يتعلق 

بعمل املؤسسات.

يويص املؤمتر الجهات االرشافية والرقابية الحكومية بإلزام املؤسسات وفق خطة زمنية باعتامد ( 6

املعايري الرشعية واملحاسبية الصادرة عن هيئة املراجعة واملحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

)AAOIFI( ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية )IFSB( مع إلزام املؤسسات باالفصاح عن 

حاالت االختالف بني ما طبقته املؤسسة وبني ما ورد يف تلك املعايري.  

يويص املؤمتر العاملني يف مجال التدقيق الرشعي بأهمية إيجاد وثيقة موحدة تحدد صالحيات ( 7

التدقيق الرشعي وآليات تنفيذه، وعىل استصدار تلك الوثيقة من جهة إرشافية معنية، لتكون 

ملزمة لجميع الجهات العاملة يف حقل التدقيق واملراجعة الرشعية.

يف ( 8 الداخيل  الرشعي  التدقيق  مكانة  تعزيز  بشأن  السابقني  مؤمتريه  توصيات  املؤمتر  يؤكد 

هياكل املؤسسات املالية االسالمية، مبا مينحها أعىل قدر من االستقاللية واملوضوعية املطلوبة 

ألداء عملها، مع التنويه مبا تضمنته الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال يف هذا الصدد.

يدعو املؤمتر رشكات االستشارات الرشعية واملؤسسات املالية اإلسالمية إىل تبني منوذج موحد ( 9

للهيكل التنظيمي للتدقيق الرشعي الخارجي وتوحيد املسميات الوظيفية للعاملني بها، مع  

الشهادات  عىل  الحاصلة  املؤهلة  البرشية  بالكوادر  الرشعي  التدقيق  اقسام  بدعم  االعتناء 

املهنية املناسبة.
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يحث املؤمتر العاملني يف مهنة التدقيق الرشعي إىل رضورة االلتزام باملعايري األخالقية والسلوكية ( 10

للمهنة القاضية باإلفصاح عن األخطاء الرشعية املؤثرة لدى املؤسسات املالية اإلسالمية التي 

يتم اكتشافها يف عمليات التدقيق الرشعي وتضمينها يف التقرير الرشعي السنوي.

يحث املؤمتر القامئني عىل مهنة التدقيق الرشعي بالتعاون يف جهود مشرتكة لتحسني الوضع ( 11

املادي للمدققني الرشعيني العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية ورشكات االستشارات الرشعية 

ومساواتهم بنظرائهم من العاملني يف التخصصات األخرى يف املؤسسة نفسها ويف القطاع املايل.

املتخصصة ( 12 واملعاهد  الربامج  إنشاء  إىل  والعلمي  األكادميي  القطاع  املهتمني يف  املؤمتر  يدعو 

بالتأهيل املهني للعاملني يف التدقيق الرشعي من النواحي الرشعية والفنية وتخريج الكوادر 

املؤهلة للعمل باملهنة.

يدعو املؤمتر إىل فتح باب الحوار وقنوات تبادل الرؤى واألفكار بني القامئني عىل هيئة أسواق ( 13

الرقابة والتدقيق  العاملني يف قطاع  التابع لها، مع كافة  املال، واملجلس االستشاري الرشعي 

الرشعي من أجل بلورة القواعد والضوابط الخاصة مبامرسة أعامل الرقابة والتدقيق الرشعي 

عىل أسس واقعية وعملية، إضافة إىل الجوانب املهنية.

يدعو املؤمتر إىل البدء بوضع مسودة لقانون مهنة التدقيق الرشعي ورفعه إىل الجهات املعنية، ( 14

ويف سبيل ذلك يدعو املؤمتر إىل إدراج هذا املوضوع ضمن موضوعات مؤمتر املدققني الرشعيني 

الرابع.

والحمد لله رب العاملني


