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�حمد � الذي بنعمتھ تتم الصا�حات، اللهم لك ا�حمد كما ينب�� �جالل وجهك، وعظيم سلطانك، والصالة والسالم  ا

ع�� سيدنا ونبينا محمد ص�� هللا عليھ وسلم، املبعوث رحمة للعامل�ن، وع�� آلھ الطيب�ن الطاهر�ن، و�حابتھ الغر امليام�ن،  

 ومن تبعهم بإحسان إ�� يوم الدين.

هيئة ا�حاسبة   مع بالتعاون  و سماحة الشيخ / أحمد بن حمد ا�خلي�� املف�ي العام لسلطنة عمانية كر�مة تحت رعا

بمملكة البحر�ن ( أيو��) واأل�اديمية العاملية للبحوث الشرعية �� املالية اإلسالمية    واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

راند  جفندق  �� ) الشر��  لتدقيق ل ثامنمؤتمر شورى ال ( الشرعية  لالستشارات شورى شركة عقدت   بمال��يا ( إسرا)

 ا�خ��اء لفيف من  بحضور وذلك   م ،   2019أكتو�ر    8-6 ه املوافق  1441صفر    9-7�� الف��ة  ميلينيوم مسقط �سلطنة عمان  

 �� العامل�ن  واملدقق�ن الشرعي�ن املراجع�ن و  الشرعية  الرقابة هيئات أعضاء العلماء الفضيلة أ�حاب  من  والباحث�ن

 .العر�ية واإلسالمية الدول  مختلف من  اإلسالمية  املالية املؤسسات

العميق لسماحة الشيخ أجمد ا�خلي��    شكره تدقيق الشر�� عنلل الثامنشورى و�اسم جميع املشارك�ن �عرب مؤتمر 

��  للبنك املركزي العما�ي ملشاركتھ املف�ي العام للسلطنة ع�� تفضلھ برعاية املؤتمر ، كما يتوجھ املؤتمر بالشكر والتقدير 

�� تنظيم أعمال   املركزي العما�ي ليط الضوء ع�� ا�جهود ال�ي بذلها البنك ساهمت �� �س�� حفل افتتاحھ ب�لمة املؤتمر 

 لتطو�رحملبادرات ال�ي يقوم ��ا البنك  ، وااملصرفية اإلسالمية �� السلطنة
ً
 .  الصناعة املصرفية اإلسالمية �� السلطنة اليا

وامتنانھ لرعاة املؤتمر ع�� رأسهم الرا�� الرئي�ىي بنك نزوى والرا�� البالتي�ي شركة  تقديره    عميق كما �عرب املؤتمر عن  

 . املدينة ت�افل، والرا�� الذه�ي ميسرة ل�خدمات املصر�� اإلسالمية، وشر�ك تكنولوجيا التمو�ل اإلسالمي باث سليوشن

من مختلف األقطار الذين   الشرعي�ن  ن واملدقق� املراقب�ن من املشارك�ن  وفودالباحث�ن والضيوف و  املؤتمر شكروي

 ..بحوارا��م ومناقشا��م ھنجاح  �� ساهمواو  بحضورهمأثروه و اجتمعوا تحت مظلة املؤتمر 

 :التالية املوضوعات ف��ا ناقش عمل جلسات أر�ع املؤتمر عقد قدلو 

 واقع التدقيق الشر�� �� سلطنة عمان.  .1

 الشر�� الداخ��. ) �� التدقيق  COSOاعتماد من�جية �وزو ( .2

 استخدام مؤشرات ا�خاطر الشرعية الرئيسية والتدقيق الشر��. .3

 ضمان ا�جودة �� التدقيق الشر��. .4

 رافق املؤتمر ثالث ورشات عمل عقدت تحت العناو�ن التالية:كما 

 . لتدقيق الشر�� ع�� الص�وك .1

 . محددات التأم�ن الت�اف�� والتدقيق الشر�� عل��ا .2

 .) للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالميةIT Systemsالتدقيق الشر�� ع�� األنظمة املعلوماتية التقنية (  .3

حظيت بتعقيبات    إحدى عشر ورقة علمية،املشار�ون    �ا جلسات علمية، استعرض ف�  أر�عوقد ُدرست محاور املؤتمر ��  

 :التالية خلص املؤتمر �عدها للتوصيات و  اء علمية،هادفة ونقاشات مستفيضة حول ما تضمنتھ من أطروحات وعروض وآر 



                                                                                                                      

 

 واقع التدقيق الشر�� �� سلطنة عمان.  األول:�حور  ا

البنك املركزي   الذي أصدره ،يث�ي املؤتمر ع�� (اإلطار التنظي�ي والرقا�ي لألعمال املصرفية اإلسالمية)  -1

وافذ  املصارف اإلسالمية  لتنظيم عمل العما�ي   �غطي جميع ا�جاالت  الذي    ،�� سلطنة عمان  اإلسالمية ، والن

�وفر قواعد وضوابط ال��خيص  املصر�� اإلسالمي، و لعمل ل  والرقابية ا�خاصة باملتطلبات التنظيمية

وافق مع أح�ام ،  واإلرشادات ذات الصلة  الشريعة اإلسالمية.ومبادئ واإلطار الشر�� لضمان الت

وافذ    للمصارفيثمن املؤتمر   -2 طار  اإلسالمية �� سلطنة عمان حرصها ع�� االل��ام بتطبيق ما نص عليھ اإل والن

التنظي�ي والرقا�ي الذي أصدره البنك املركزي العما�ي، و�ح��ا ع�� بذل املز�د من ا�جهود لتمك�ن جهاز  

.  تنفيذها املصرفية وكيفية العملياتفهم ، خاصة فيما يتعلق بالتدقيق الشر��، ورفع قدراتھ ومهاراتھ

وافذ اإلسالمية بتدر�ب املدقق الشر�� ع�� العمليات املصرفية ليتعرف   و�ق��ح لذلك أن تقوم املصارف والن

  ،طار  تنفيذ أعمال التدقيق الشر��) إ(خارج ع�� �افة جوان��ا الفنية واإلجرائية 
ً
عن تطو�ر مهاراتھ   فضال

 الفنية  والتقنية �� التدقيق والرقابة.

رافية  املؤتمر يو��ي  -3 حوكمة الرقابة الشرعية  �� مجال  �سن املز�د من التعليماتا�جهات الرقابية واإلش

اإلسالمية عموما والتدقيق الشر�� ع�� وجھ ا�خصوص    املصارفلتنظيم �افة األجهزة الرقابية الشرعية ��  

 شروطتضع  ال�ي تضمن تمكينھ من أداء واجباتھ بكفاءة وفعالية، و 
ً
يكفل تو�� األكفاء  تفصيلية وا�حة بما   ا

 �� هذا القطاع. 

 �حداثة املمارسة �� أعمال ا�جهات ال�ي تقدم خدمة "التدقيق الشر�� ا�خار��" للمؤسسات املالية   -4
ً
نظرا

فإن املؤتمر يو��ي   ، م�اتب التدقيق ا�حاس�ي أو  شر�ات االستشارات الشرعية ��ا تسواء قاماإلسالمية، 

رافية �� �اف ة الدول ال�ي تبنت إلزام املؤسسات املالية اإلسالمية بتعي�ن مدقق شر��  ا�جهات الرقابية واالش

وجاهز���ا  مدى كفاءة هذه ا�جهات  من خار�� بأن تو�� هذا املوضوع مز�دا من االهتمام واملتا�عة للتأكد 

يتحقق الغرض الذي  ، ح�ى ، وفحص إجراءات عملها و�رامجهاالتدقيق الشر�� ا�خار�� خدمة  لتقديم 

 . وحقيقة ل�افة املتعامل�ن مع املؤسسةكون قيمة مضافة صممت لھ ا�خدمة، ولت

 

 



                                                                                                                      

 

 ) �� التدقيق الشر�� الداخ��. COSOالثا�ي: اعتماد من�جية �وزو (  ا�حور 

�� الواليات املتحدة   ) من قبل �جنة املنظمات الراعية ل�جنة ترايدواي COSOتم تصميم إطار كوزو (  -1

) ملساعدة   ( Committee Of Sponsoring Organization Treadway Commissionاألمر�كية 

الشر�ات ع�� إ�شاء  وتقو�م وتحس�ن نظام للرقابة الداخلية، إذ قامت تلك ال�جنة بتصميم نظام 

�ات واملؤسسات ع��  مت�امل وشامل للرقابة الداخلية، وقد تم تبنيھ ع�� نطاق واسع من قبل الشر 

 متينا لتحديد درجة الضمان ال�ي توفرها الضوابط   COSOمستوى العالم، و�وفر إطار كوزو ( 
ً
) أساسا

 الرقابية.

 ) ع�� أ��ا ثالثة أهداف رقابية رئيسية ��:  COSOتم �عر�ف األهداف الرقابية وفق إطار كوزو (  -2

 األهداف التشغيلية.  •

   أهداف إعداد التقار�ر املالية. •

 أهداف االمتثال ( االل��ام ).    •

 ) ف�ي خمسة مكونات:   COSOأما مكونات الرقابة الداخلية وفق إطار كوزو ( 

 البيئة الرقابية.  •

 تقو�م ا�خاطر.  •

 األ�شطة الرقابية.  •

 املعلومات واالتصال.  •

 أ�شطة املتا�عة.   •

أفضل ما وصلت إليھ علوم إدارة املؤسسات  ب األخذاملص�حة الشرعية تقت��ي يرى املؤتمر أن  -3

) وسيلة تحقق املص�حة الشرعية    COSO(  طار كوزو  ، ويعد إاالستفادة من التطورات التقنية واإلدار�ةو 

معلوم  ، و لكو��ا ��دف إ�� تقو�م وتحس�ن نظام للرقابة الداخلية بما �� ذلك التدقيق الشر�� الداخ�� 

جواز   ع�� نصت ا�جامع الفقهية قد جائز شرعا. و هو ضية إ�� ا�حرام �ل ما يتعلق بالوسائل غ�� املفأن 

 االستفادة من التطورات التقنية ما دامت غ�� مخالفة للشريعة اإلسالمية.  



                                                                                                                      

 

ن هيئة ا�حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  ع التاسع ا�حوكمة  معيار يرى املؤتمر أنھ �عد صدور   -4

إ�� ضرورة  ا الذي دع اإلسالميةمتثال ألح�ام ومبادئ الشريعة املتعلق بوظيفة اال  يو�� ) أ اإلسالمية ( 

�أحد من�جيات أو   )  COSO( نموذج كوزو واق��ح  -  اعتماد نظام رقابة شامل ومت�امل إلدارة ا�خاطر 

إ�� دمج وظيفة االل��ام بمبادئ وأح�ام الشريعة ضمن   اأطر الرقابة الداخلية املتطورة والشاملة، ودع

فقد بات من الضروري مناقشة اآلليات والتطبيقات ا�خاصة ال�ي   -  دارة ا�خاطر هي�ل كوزو الشامل إل 

 .من شأ��ا تقديم املعرفة املهنية للعامل�ن �� إدارات الرقابة الشرعية حول كيفية عمل هذا النموذج

�� التدقيق الشر�� وذلك �أحد أطر  (من�جيات)  )    COSO(  إطار  ( من�جية ) كوزو  يو��ي املؤتمر باعتماد    -5

يمثل مقار�ة فنية لضمان جودة األداء وفعاليتھ كما أنھ  إذ إنھ الرقابة الداخلية املتطورة والشاملة ، 

ات  و�الت�امل ب�ن أ�شطة املؤسس ،يمتاز بالشمول من حيث استيعابھ �جميع جوانب الرقابة الداخلية

   .ضطالع بمهمة التدقيق و�دارة ا�خاطر  ا�ختلفة �� اال 
ً
   وهو بذلك يقدم أدوات وآليات أك�� تطورا

ً
   وشموال

 
ً
 مهما من حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية.   للرقابة الشرعية الداخلية ال�ي �عد جزءا

رافية والرقابية �� إطار سع��ا الدائم إ�� تطو�ر �عليمات حوكمة الرقابة   يو��ي -6 املؤتمر ا�جهات اإلش

  ا�حوكمة للمخاطر الشرعية ضمن منظومة  قسم الشرعية بإلزام املؤسسات املالية اإلسالمية بإ�شاء 

 
ً
  الشرعية باعتبارها مكونا

ً
 .)  COSO( كوزو  إطار من مكونات  رئيسيا

دعم تصميم وتطو�ر نماذج للرقابة  ل  س إدارات املؤسسات املالية اإلسالمية إ�� املبادرةيدعو املؤتمر مجال -7

أقسام  إ�شاء � ذلك التطور ا�حاصل �� مجال أنظمة الرقابة الداخلية بما � تواكبالشرعية الداخلية 

 ا املؤسسات. هتواجه ال�يالشرعية �ع�ى با�خاطر 

ستشارات والتدقيق الشر�� بتقديم الدعم امل�ي للمؤسسات  اال يو��ي املؤتمر ا�جهات العاملة �� مجال   -8

وتطو�ر الداخلية، نظام الرقابة الشرعية �� )  COSO( كوزو  من�جيةلكيفية تب�ي املالية اإلسالمية 

الدراسات  تقديم تدر�بية و و�رامج عمل  اتاملؤسسات من خالل عقد ورش القدرات الفنية للعامل�ن �� 

 .)  COSO(   إلطار كوزو  الالزمة ال�ي �عرف بكيفية التطبيق العم�� الفنية  

 

 



                                                                                                                      

 

 التدقيق الشر�� ��  استخدام مؤشرات ا�خاطر الشرعية الرئيسية  الثالث:    ا�حور 

وتركز ف��ا ع�� ا�جوانب    ،�عرف مؤشرات ا�خاطر الرئيسية بأ��ا " مجموعة القياسات ال�ي تضعها املؤسسة -1

  . األك�� أهمية وحساسية للكشف السريع عن التغ�� والتحول اإليجا�ي أو السل�ي �� الظاهرة محل املتا�عة"

وضع قائمة بمؤشرات  إ�� ن من واجب مجالس إدارات املؤسسات املالية اإلسالمية املبادرة أو�رى املؤتمر 

� القيام بمسؤولي��ا امللقاة ع�� عاتقها �شأن مخاطر عدم  ا�خاطر الشرعية الرئيسية، بما �ساعدها ع�

االل��ام الشر��، و�و��ي املؤتمر مجالس إدارات املؤسسات بتوف��  الدعم الف�ي واملوارد الالزمة ملساعدة  

إدارات الرقابة الشرعية ع�� تطو�ر أنظمة العمل لد��ا وفق أحدث النظم ا�خاصة بمفاهيم الرقابة الداخلية  

و�ناء مؤشرات ا�خاطر الشرعية واستخدامها �� أعمال التدقيق   ، تتضمن قسما للمخاطر الشرعيةوال�ي 

 الشر�� لتحقيق أهداف املؤسسات. 

يو�� ) إ�� العناية بتقديم فهم عم��  أيدعو املؤتمر هيئة ا�حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  (  -2

استخدام تلك املؤشرات �� أعمال التدقيق الشر�� من خالل  وشامل ملؤشرات ا�خاطر  الشرعية وكيفية 

 عقد الدراسات واألبحاث الالزمة و�صدار املعاي�� واإلرشادات ال�ي تضع إطار 
ً
نظر�ا وعمليا يرجع إليھ  ا

 العاملون �� مجاالت الرقابة والتدقيق الشر��.

ا�حصول ع�� فهم شامل وعم��  يو��ي املؤتمر بالعمل ع�� إقامة ورشات عمل متخصصة ��دف إ�� �عز�ز   -3

بكيفية استخدام البيانات لدى إعداد برنامج ا�خاطر الشرعية وكيفية استخدام مؤشرات ا�خاطر الشرعية  

 �� التدقيق الشر��. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 ا�حور الرا�ع : ضمان ا�جودة �� التدقيق الشر�� 

أسا��ي من حوكمة الرقابة الشرعية  ضمان ا�جودة �� أعمال التدقيق الشر�� هو جزء يرى املؤتمر أن  -1

للمؤسسات املالية اإلسالمية وأن تطبيقها �� أعمال التدقيق الشر�� �عناية وحرص بات ضرورة م�حة ملا لھ  

  ،من تأث�� مباشر ع�� سمعة املؤسسات املالية اإلسالمية �ش�ل عام
ً
عن تأث��ه ع�� هيئات الرقابة   فضال

 دارات التنفيذية.  واإل  ات دار شر�� الداخ�� وا�خار�� ومجالس اإل الشرعية، والعامل�ن  �� التدقيق ال 

املؤسسات املالية اإلسالمية للعمل ع�� توف�� العناصر ال�ي تضمن تحقيق ا�جودة النوعية ��  يدعو املؤتمر  -2

ورفد العامل�ن �� الرقابة   ،من خالل �عز�ز االستقاللية ومفهوم ميثاق العمل األخال��  ،التدقيق الشر�� 

الهي�ل    عنتوف�� جهة مستقلة     مع   ،  لتدقيق الشر�� بالكوادر املؤهلة من الناحية الشرعية واملهنية والفنيةوا

راقبة التنظي�ي   بما يحقق ضمان ا�جودة �� أعمال التدقيق الشر�� ب�افة مراحلھ.   ،ا�جودة النوعية مل

رافية والرقابية بتطو�ر �عليمات حوكمة الرقابة الشرعية وتوحيدها فيما بي��ا  -3 يو��ى املؤتمر ا�جهات اإلش

  أع��  ضمن العمل ع��  للتحف��  خارجية تصنيف جهة ايجادع��  والعمل ل�جودة إلزامية معاي��  ووضع 

    .ا�جودة مستو�ات

يو��) �� إصدار معاي��  أاملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( ا�حاسبة و يث�ي املؤتمر ع�� جهود هيئة  -4

 
ً
يو��) أو�تطلع املؤتمر إ�� أن تواصل الهيئة املوقرة (   .جودة النوعيةمن موضوع ا�  ا�حوكمة ال�ي تتضمن جانبا

 
َ
و كيفية تحقيقها   ،حول أهداف ومعاي�� ومتطلبات ا�جودة النوعية إصدار��ا و�رشادا��ا �ش�ل أك�� تفصيال

 أثناء مراحل أعمال التدقيق الشر�� ا�ختلفة.  

 ن،، مل�اوا�حمد هللا رب الع

 

 


