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قراءة يف معيار التدقيق ال�رشعي اخلارجي رقم 6

ال�سادر عن هيئة املحا�سبة و املراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

إعداد
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مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي
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مقدمة

ِب�ْسم اهلل الرحمن الرحيم 

ت�سهد ال�سناعة املالية االإ�سالمية حتوالت كبرية من حيث ات�ساع رقعة انت�سارها اجلغرايف اأو حجم االأ�سول املتداولة اأو 

التطور االأكادميي واملهني احلا�سل على م�ستويات متعددة؛ حيث جند اأن التمويل االإ�سالمي اأ�سبح اْلَيْوَم جزءًا رئي�سيًا 

يف الربامج العلمية لكثري من املوؤ�س�سات التعليمية �سواء العربية منها اأو الغربية؛ ومل يعد هذا التخ�س�س منح�سرًا يف 

كليات ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية بل اأ�سبح جزًء من برامج كليات املال واالأعمال، وعلى ال�سعيد املهني نالحظ 

ظهور جمموعة من ال�سهادات املهنية اخلا�سة بامل�سرفية االإ�سالمية اأو التمويل االإ�سالمي اأو مهنة التدقيق ال�سرعي؛ 

املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  العام  املجل�س  و�سهادات  وال�سدارة؛  ال�سبق  ق�سب  لها  كان  التي  االأيويف  �سهادات  فنجد 

الكويت  بنك  �سهادة  وقريبًا  الكويت؛  امل�سرفية يف  الدرا�سات  ومعهد  املاليزية؛  املالية  املوؤ�س�سات  وبع�س  االإ�سالمية؛ 

اأكادميي من  لديها اعرتاف  والتي  املخت�سة  ال�سركات  بع�س  املقدمة من  وال�سهادات  الدورات  والكثري من  املركزي؛ 

جهات علمية خارجية، كما ن�سهد قفزة على امل�ستوى الت�سريعي والقانوين مثل تعليمات حوكمة الرقابة ال�سرعية التي 

اأ�سدرها بنك الكويت املركزي والبنك املركزي املاليزي والبنك املركزي االإماراتي والبنك املركزي العماين لتنظيم 

ال�سناعة املالية واأعمال هيئات الرقابة ال�سرعية واإدارات التدقيق ال�سرعي الداخلي، ومن بني اأهم العوامل امل�ساعدة 

املالية  املوؤ�س�سات  الأغلب  مرجعية  اأ�سبحت  معايري  من  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  ماتقدمه  النه�سة  لهذه  وامل�سانده 

االإ�سالمية ومنظمة الأعمالها، وموؤخرًا اأ�سدرت االأيويف معيارًا خمت�سًا مبهنة التدقيق ال�سرعي اخلارجي؛ وهذا توجه 

حممود حيث اأن مهنة التدقيق ال�سرعي اخلارجي عن�سر مهم ومكمل لعمل حوكمة الرقابة ال�سرعية والتاأكد من التزام 

املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، كما ت�ساهم يف خلق بيئة تت�سم بال�سفافية والنزاهة.

ال�سرعي اخلارجي وال�سادر عن هيئة  بالتدقيق  املعيار رقم )6( اخلا�س  ال�سوء على  اأ�سلط  الورقة �سوف  ويف هذه 

املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية؛ حماواًل امل�ساهمة يف تطوير هذا املعيار من خالل التطرق لبع�س 

اجلوانب االإيجابية وال�سلبية من وجهة نظري �سائاًل املوىل التوفيق و ال�سداد .

قراءة يف املعيار رقم )6) – التدقيق ال�سرعي اخلارجي

اجلوانب االإيجابية:

البد من تقدمي ذكر اجلوانب االإيجابية يف املعيار قبل ال�سروع يف ذكر املالحظات:

اأواًل: حماولة تطوير املهنة من خالل تقنينها والدفع بها نحو مزيد من املهنية واالن�سباط من خالل معايري مهنية مبنية 

على اأ�سا�س علمي ومو�سوعة من قبل متخ�س�سني يف جماالت متنوعة واال�ستفادة من املهن القريبة من املجال وحماولة 

اال�ستفادة منها واإدماجها يف املهنة هو بحد ذاته ظاهرة اإيجابية ت�ستحق ال�سكر واالإ�سادة وهي ما ن�س عليه املعيار يف 

املقدمة من اأن من �سمن االأهداف االأ�سا�سية للمعيار هو » التاأكد من اأن املدققني ال�سرعيني اخلارجيني يف كل العامل 

يتبنون و�سائل �ساملة وجودة موحدة« .
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ثانيًا: تقدمي خطوات عملية ت�سهل على املدققني ال�سرعيني عملية التدقيق و ت�ساهم يف خلق بيئة عمل واآليات م�سرتكة 

كما يف الر�سم البياين اأدناه.

الإجراءات الأ�سا�سية: �سري عمليات التدقيق ال�سرعي

ي��سح املخطط التايل الإجراءات الأ�سا�سية امل�جزة التي يجب اأن ينفذها املدقق ال�سرعي اخلارجي �سمن �سياق 

عقد التدقيق ال�سرعي اخلارجي.

ا�ستخدام اأعمال املراجعة ال�سرعية الداخلية )التدقيق ال�سرعي الداخلي(/ املراجعة ال�سرعية وتقرير امل�سرف 

)امل�سرفني( ال�سرعيني

1. التخطيط 

• �سبط النطاق والتوقيت واالجتاه.
• حتديد طبيعة وتوقيت ومدى 

االإجراءات املخططة

6. ال�س�ابط الداخلية 

• االختبار.
وا�ستف�سارات جتوال  • تنفيذ 

7. حتديد نهج الختبار، وكذلك مدى 

اختبارات ال�س�ابط.

وعدم االلتزام ال�سرعي. املالحظة  • تقييم 
االأ�سباب. يف  والتحقيق  املالحظات  • تقييم 

اإىل ال�سكان واإعادة  النتائج  • ا�ستنتاجات 
تقييم ال�سيطرة واملخاطر املتبقية، على 

التوايل.

ال�سرورة عند  العينة  حجم  "• زيادة 
تقييم االآثار على التقرير

2. تقييم املخاطر

املادية االأخطاء  خماطر  وتقييم  • حتديد 
املقابلة للمخاطر  الت�سميم  • اإجراءات 

املقدرة وللح�سول على تاأكيدات معقولة مبا 

يف ذلك: 

ال�سوابط. • اختبارات 
االإجراءات   - اآخر  اإ�سايف  • اإجراء 

التحليلية / اختبارات التفا�سيل

5. تقييمات لل�س�ابط الداخلية.

التحكم و�سف  على  • احل�سول 
ال�سيطرة. خماطر  • تقييم 

ت�سميم  ب�ساأن  اأدلة  على  • احل�سول 
ال�سوابط وتقييم مدى مالءمتها للهدف 

ال�سامل لتقييم واختبار ال�سوابط.

بفعالية. تتعلق  اأدلة  على  • احل�سول 
عنا�سر  جلميع  التحكم  عنا�سر  • ت�سغيل 

التحكم الهامة ذات ال�سلة التي يكون 

ت�سميمها فعااًل.

 3. تقييم الأهمية

اأي ظاهرة لها تاأثري �سلبي على �سنع 

القرار لأ�سحاب امل�سلحة.

ل�سنع  ال�سلة  ذات  -الكمية  • الكمية 
القرار.

القرار التخاذ  ال�سلة  ذات  نوعيا  • طبيعة 

4. اأخذ العينات.

اأخذ  ا�ستخدام  كفاية  مدى  • حتديد 
العينات يف مناطق ووظائف خمتلفة.

بتقييم  باالرتباط  العينات  اأخذ  • تخطيط 
املخاطر.

ال�سحيح. العينات  نهج  اأخذ  • تخطيط 

10. ا�ستخدام اأعمال ال�ظائف الداخلية 

ذات ال�سلة مبا يف ذلك املراجع 

الداخلي، املراجع ال�سرعي الداخلي 

)املدقق ال�سرعي الداخلي(، مراجعة 

ال�سريعة وتقرير امل�سرفني ال�سرعيني.

الوظيفة. • فهم 
ا�ستخدام  �سيتم  كان  اإذا  ما  • حتديد 

العمل ذي ال�سلة واإىل اأي مدى.

عملهم • با�ستخدام 

11. تقييم املخاطر املتبقية

9 - تقييم الأحداث الالحقة -واأثرها 

على التقرير

8 - احل�س�ل على متثيالت مكت�بة

13 - حتديد التاأثريات على التقرير

12 - اختبار تفا�سيل حتديد احلاجة 

اإىل اإجراء اختبارات وتفا�سيل
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ثالثًا: حماولة تقدمي مناذج عملية من ا�ستمارات و تقارير خا�سة بالتدقيق ت�ساعد العاملني على تفعيل ماجاء يف 

املعيار على اأر�س الواقع مثل منوذج تقرير التدقيق.

 

ملحق )اأ(: عينة من تقرير �سرعي خارجي – منوذج مبا�سر

تقرير م�ستقل بالتاأكيد على االإلتزام مببادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية )تدقيق �سرعي خارجي(.

 /________{_______________ اإىل: 

__________ املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية{

ُمقدمة

متَّ تكليفنا للقيام بالتدقيق على {___________________ 

)اإ�سم املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية( للتاأكد من التزامها مببادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، يف كافة ترتيباتها املالية، 

وعقودها، ومعامالتها، عن العام املنتهي يف _____________{

املعايري املعمول بها

اإنَّ معايري التكليف بالتاأكيد التي يتم بها تقييم املو�سوع االأ�سا�سي )وهو التزام املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية يف ترتيباتها املالية 

مببادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، وعقودها، ومعامالتها عن العام املنتهي يف ________( 

ال�سرعي اخلارجي، ما يلي ح�سب الرتتيب  التدقيق  التي تعني، الأغرا�س  ال�سريعة االإ�سالمية،  واأحكام  ت�سمل مبادئ 

الوارد اأدناه:

املبادئ ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية.أ( 

الرقابية{ ب(  اجلهة   _______________{ من  ال�سادرة  التعليمات 

التي يرتتب عليها متطلبات �سرعية رقابية.

قرارات هيئة الرقابة ال�سرعية يف املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية.ت( 

متطلبات املعايري املحا�سبية املطبقة ال�سادرة من هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية التي ث( 

يرتتب عليها متطلبات �سرعية ذات عالقة.

املوافقات والقرارات ال�سادرة عن هيئة الرقابة والفتوى ال�سرعية يف املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية.ج( 

املنتهي يف  العام  االإ�سالمية عن  املالية  للموؤ�س�سة  املالية  البيانات  اآثارها على  لتتبع  اأعاله  املذكورة  املعايري  تقييم  مت 

____________ واملرفقة مع هذا التقرير.
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م�سئ�لية الإدارة عن الإلتزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

اإدارة املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية م�سئولة عن التاأكد من اأن الرتتيبات املالية للموؤ�س�سة، وعقودها، ومعامالتها التي لها 

اآثار �سرعية، والتي ُتربمها املوؤ�س�سة مع عمالئها، وموؤ�س�سات مالية اأخرى، واأ�سحاب امل�سالح، وال�سيا�سات واالإجراءات 

اأن  كما  االإ�سالمية.  ال�سريعة  واأحكام  مبادئ  متطلبات  مع  القانوين،  و�سكلها  جوهرها  يف  تتوافق  بها،  العالقة  ذات 

االإدارة م�سئولة عن و�سع اإجراءات للرقابة الداخلية وتنفيذها، مع اإعداد ال�سجالت املحا�سبية املتعلقة بتلك ال�سيا�سات 

واالإجراءات واملحافظة عليها.

ا�ستقالليتنا والرقابة على اجل�دة

هيئة  عن  ال�سادرة  واملدققني  للمحا�سبني  ال�سلوك  ملدونة  االأخرى  االأخالقية  واملتطلبات  باال�ستقاللية  التزمنا  لقد 

املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، اإىل جانب مدونة ال�سلوك للمحا�سبني املهنيني {اأو اأي مدونة �سلوك 

اأخرى معمول بها يف هذا االخت�سا�س{، والتي تقوم على مبادئ اأ�سا�سية من النزاهة، واملو�سوعية، والكفاءة، والعناية 

الالزمة، وال�سرية، والت�سرف املهني.

يف  اجلودة  على  للرقابة  خم�س�س  املعيار  هذا   .)ISQC( 1 اجلودة  على  للرقابة  الدويل  املعيار  املوؤ�س�سة  ق  ُتطبِّ

املوؤ�س�سات التي جُتري عمليات تدقيق ومراجعة للمعلومات املالية التاريخية، وغريها من ال�سمانات االأخرى والتكليفات 

من  ذلك  ي�سمل  مبا  اجلودة،  على  الرقابة  من  �سامل  بنظام  حتتفظ  فاإنها  وبالتايل  بها”،  العالقة  ذات  باخلدمات 

ال�سيا�سات واالإجراءات املوثقة بخ�سو�س االإلتزام بالقواعد االأخالقية، واملعايري املهنية واملتطلبات القانونية والرقابية 

املُطبقة. وقد مت تنفيذ هذا التكليف من قبل فريق متعدد التخ�س�سات، منهم ممار�سني يف عمليات �سمان االإلتزام 

باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية وخرباء يف مو�سوع ال�سريعة االإ�سالمية.

م�سئ�ليتنا والعمل الذي مت اإجنازه

املالية  الرتتيبات  االإ�سالمية يف  املالية  املوؤ�س�سة  التزام  راأينا على  التعبري عن  التكليف هو  م�سئوليتنا بخ�سو�س هذا 

التي تتخذها، والعقود، واملعامالت، باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية، من كافة اجلوانب املادية عن العام املنتهي 

يف ___________ ِبناًء على االأدلة التي ح�سلنا عليها. وقد اأجرينا التكليف املُناط بنا 

ل�سمان االإلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية وفًقا للمعيار الدويل رقم 3000 لتكليفات �سمان االإلتزام باأحكام ال�سريعة 

البيانات  مراجعات  اأو  التدقيق  عمليات  بخالف  االإ�سالمية،  ال�سريعة  باأحكام  االإلتزام  �سمان  وتكليفات  االإ�سالمية. 

املالية التاريخية، ال�سادرة عن املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والتاأكيد، واملعيار رقم 6 للتدقيق على املوؤ�س�سات املالية 

االإ�سالمية،  ال�سريعة  واأحكام  مببادئ  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سة  التزام  على  للتاأكيد  امل�ستقل  والتكليف  االإ�سالمية، 

)»التدقيق ال�سرعي اخلارجي«(، ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية. هذه املعايري 

والعقود،  املالية،  الرتتيبات  كانت  اإذا  عما  معقول  تاأكيد  على  للح�سول  التكليف  هذا  واإجراء  تخطيط  ا  منَّ تتطلب 

ذها املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية من كافة اجلوانب املادية. واملعامالت التي ُتنفِّ
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وقد اعتمدت االإجراءات التي اخرتناها على ُحكمنا، وي�سمل ذلك تقديرنا للمخاطر املادية الناجتة عن عدم االإلتزام 

مببادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. وبعمل تلك التقييمات للمخاطر، فقد راعينا واختربنا الرقابة الداخلية املتعلقة 

بالتزام املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية مببادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية من اأجل اإعداد اإجراءات تتنا�سب مع ظروف 

االإ�سالمية. ويف هذا  املالية  للموؤ�س�سة  الداخلية  الرقابة  الراأي على فعالية  التعبري عن  لي�ست لغر�س  املوؤ�س�سة، ولكن 

التدقيق،  ومهمة  االإ�سالمية،  ال�سريعة  باأحكام  لالإلتزام  الداخلية  املراجعة  اأعمال  مبراجعة  ا  اأي�سً قمنا  اخل�سو�س، 

ومهمة التدقيق الداخلي، باالإ�سافة اإىل املراجعات ال�سرعية التي متت حتت اإ�سراف هيئة الرقابة ال�سرعية.

املعامالت،  وفئات  والعقود،  املالية،  الرتتيبات  من  العديد  على  �سرورية  حتقق  اإجراءات  وعمل  بت�سميم  قمنا  وقد 

وال�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة بها على اأ�سا�س عينات حكمية ونظامية بخ�سو�س االإلتزام مببادئ واأحكام ال�سريعة 

خرباء  ِقبل  من  ال�سرعية  االأمور  على  ال�سرورية  التوجيهات  لنا  تقدمي  مت  للتدقيق،  اإجراءاتنا  وبتنفيذ  االإ�سالمية. 

خمت�سني يف ال�سريعة االإ�سالمية كما هو مذكور اأعاله.

ونعتقد اأن االأدلة التي ح�سلنا عليها من خالل تنفيذ اإجراءاتنا كانت كافية ومنا�سبة لتوفري اأ�سا�س لراأينا )اأو راأينا 

املُعاد �سياغته(.

و�سف لالأمور التي اأدت اإىل خال�سة ب�سياغة معادة )اإن ُوِجدت(.

_______________؛أ- 

_______________؛ب- 

_______________؛ )اأدرج تعديالت مادية على التقرير، اإن ُوِجدت(ت- 

اخلال�سة

ِبناًء على التكليف بالتاأكيد املنوط بنا ب�سورة معقولة، فاإننا ُنقر، يف راأينا، )با�ستثناء اأثر االأمور املدونة يف الفقرة / 

املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية، وعقودها ومعامالتها  اأعاله(، فاإن الرتتيبات املالية لدى  الفقرات _____ 

عن العام املنتهي يف _________ ت�سري وفًقا ملبادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، من كافة 

اجلوانب املادية.

�سدر ملجل�س اإدارة املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية ب�سورة م�ستقلة تقرير كامل ُيبني اإ�سم املوؤ�س�سة، واالأمور التي مت تدوين 

مالحظات ب�ساأنها اأثناء �سري عمل التكليف، كما يف تاريخ:

التاريخ: __________

)املكان / املدينة(: ________________

اإ�سم ال�سريك يف التكليف: __________________
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اجل�انب ال�سلبية يف املعيار:

اأواًل : لغة املعيار :

كتب املعيار بلغة بعيدة عن بيئة املهنة التي �سيغت بها جميع اأدبياتها؛ مبا فيها املعايري ال�سرعية واملحا�سبية ال�سابقة؛ 

فاملعيار موجه اأ�سالة للعاملني يف مهنة التدقيق ال�سرعي بينما املعيار كتب بلغة بعيدة عن املجال اأقرب ما تكون لبيئة 

املحا�سبني واملدققني.

اإن مهنة التدقيق ال�سرعي لي�ست مبهنة طارئة اأو م�ستحدثه لها اأدبياتها وم�سطلحاتها اخلا�سة واإن كانت م�ستمدة يف 

بنيتها االأ�سا�سية من مهنة التدقيق وغريها، لذا فاإن من اأهم ما مييز املعايري ال�سابقة لالأيويف هو قدرتها على املزج 

بني اللغة املهنية ملختلف التخ�س�سات املتعلقة يف ال�سناعة املالية ولغة املهنة والعاملني بها وخلفيتهم املعرفية، وهذه 

امليزة جعلت من املعايري مرجعية ملختلف املوؤ�س�سات املالية بتمايزها اجلغرايف.

 لذا فاإن فقدان معايري االأيويف لهذه امليزة يقلل من قابليتها للتداول ويبعدها عن مركز �سدارتها كمرجعية للموؤ�س�سات 

املالية.

ثانيًا : الغمو�س يف فهم بع�س املوا�سع الرئي�سة يف املعيار :

بع�س املوا�سع يف املعيار اكتنفها نوع من الغمو�س الذي يحتاج اإىل املزيد من االي�ساح وال�سرح؛ وخ�سو�سًا يف بع�س 

االإ�سافات التي ات�سح يل بعد البحث وال�سوؤال اأنها من القواعد املعمول بها يف مهنة التدقيق.

وعلى �سبيل املثال �ساأتطرق لثالثة موا�سع يف املعيار قمت بعر�سهم على خمت�سني يف مهنة التدقيق ال�سرعي والتدقيق 

املحا�سبي باللغتني العربية واالإجنليزية وكانت النتيجة اإما عدم الفهم اأو الفهم بعد طول نقا�س اأو اال�ستعانة مب�سادر 

اأخرى تعني على فهم املق�سود؛ وهذا ال ينا�سب املق�سود من معيار ُيرجى له اأن يكون مرجعية ملهنة التدقيق ال�سرعي 

اخلارجي.
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امل��سع الأول:

عند احلديث عن اأهداف التدقيق اخلارجي  ذكراملعيار اأنواع التدقيق ال�سرعي اخلارجي:

»التدقيق ال�سرعي اخلارجي املبا�سر« 

يف �سياق تنفيذه للتدقيق ال�سرعي املبا�سر وفق هذا املعيار، فاإن اأهداف املدقق ال�سرعي اخلارجي تتمثل فيما يلي: 

احل�سول على �سمان مقبول لاللتزام ال�سرعي �سواء، بناء على املعايري املنا�سبة )املن�سو�س عليها يف الفقرة . 1

15( من قبل املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية، يف كافة جوانب اأعمالها املادية، مببادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية 

فيما يتعلق باملعامالت املالية والعقود والعمليات املحددة االأجل قيد التدقيق.

تقدمي تقرير ب�ساأن االأمور)اأ( اأعاله، وفقا للم�ستجدات والنتائج التي يتو�سل اإليها املدقق ال�سرعي اخلارجي. . 2

التدقيق ال�سرعي اخلارجي املعني بامل�سادقات والت�ثيقات: 

يف �سياق قيامه بامل�سادقة على العمليات مبوجب هذا املعيار، فاإن اأهداف املدقق ال�سرعي اخلارجي تتمثل فيما يلي: 

احل�سول على �سمان معقول، �سواء بناء على املعايري املنا�سبة )وفق الفقرة 15( للمعلومات مو�سوع امل�سادقة . 1

والتوثيق، مثل بيان االلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية املعد وال�سادر عن اإدارة املوؤ�س�سة املالية، مبا 

يربهن وب�سكل عادل التزامها، يف كافة جوانب اأعمالها املادية، مببادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. 

تقدمي تقرير ب�ساأن االأمور )اأ( اأعاله، وفقا للم�ستجدات والنتائج التي يتو�سل اإليها املدقق ال�سرعي اخلارجي.. 2

بامل�سادقات  املعني  ال�سرعي  والتدقيق  املبا�سر  اخلارجي  ال�سرعي  التدقيق  بني  التفريق  هنا  املعيار  يحاول 

والقارئ للفقرتني ال�سابقتني ال يكاد يجد فرقًا بني الوظفتني اإال يف العنوان . 

امل��سع الثاين :

حتدث املعيار عن فكرة تقييم مالئمة املعيار من خالل بندين 17 و 16 يقول:

تقييم مالءمة املعيار

يتعني على املدقق ال�سرعي اخلارجي تقييم مالءمة املعيار بخ�سو�س املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية املعنية وتوثيق   -17

املتطلبات التف�سيلية اخلا�سة بها. وبالن�سبة ملهام املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية ومنتجاتها، وحيث اأنه ال ُيوجد 

د ُمتاح مذكور اأعاله يف املعيار؛ فيجب على املدقق ال�سرعي اخلارجي التفاعل مع امل�سرفني ال�سرعيني  �سيء حُمدَّ

يف املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية وت�سكيل تفا�سيل للمعيار ِبناًء على ذلك.
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اإما  يف حالة ما مل يتمكن املدقق ال�سرعي اخلارجي من الو�سول خلال�سة عن مالءمة املعيار، فيتعني عليه   -18

االن�سحاب من التكليف اأو اإبراء ذمته من راأي التدقيق ال�سرعي اخلارجي.«

وهنا نورد بع�س االأ�سئلة؛ األي�س من وظيفة املعيار االإلزام بالتطبيق ؟ وهل من وظيفة املدقق اإختبار مالئمة املعيار اأم 

هي مرحلة �سابقة الإ�سداره ؟ 

التاأكد من تطبيق املعيار بعد اعتماده،  ا�ستعمال م�سطلح مالئمة؛ فوظيفة املدقق هي  اأن هناك خطاأ يف  باعتقادي 

ومهمة املوؤ�س�سة تقدمي الوثائق املطلوبة من قبلها.

امل��سع الثالث:

مفهوم االأهمية الن�سبية معتمد ومعمول به حما�سبيًا، وفكرة توظيف مثل هذه املفاهيم يف مهنة التدقيق ال�سرعي مهمة 

اأي�سًا، ولكن ال بد من االأخذ باالعتبار ال�سريحة املوجه لها املعيار؛ ولالأ�سف الن�سو�س التي اأوردها املعيار فيما يخ�س 

بيان حمل االرتباط ومو�سع  ال�سرعي وال  التدقيق  تنزيلها على مهنة  املعيار من  ي�ستطع وا�سعوا  الن�سبية مل  االأهمية 

اال�ستفادة وهل الوظيفة املرجوة من عملية التدقيق يف حاجة ملثل هذا املفهوم و اإعماله !؟

واإليكم الن�ص ال�ارد:

»االأهمية الن�سبية للتاأكد من االإلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية«

ب�سفة عامة، بالن�سبة الأي تكليف خا�س بالتاأكد من االلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، يكون العتبار االأهمية   -21

الن�سبية دور يف اأهمية املو�سوع الذي يتم التحقق فيه من االلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، �سواًء من حيث 

الكم اأو الكيف، مما قد يرتتب عليه اأثر �سلبي على قرارات اأ�سحاب امل�سالح بخ�سو�س املو�سوع االأ�سا�سي، وهو 

»االإلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية«. وبخ�سو�س التدقيق ال�سرعي اخلارجي، فاإن هذه الفكرة لها خ�سائ�س 

ُمعينة حتتاج مراعاتها اأثناء التخطيط، والتنفيذ، واالإبالغ عن التكليف بالتدقيق ال�سرعي اخلارجي.

واملبلغ  القرار،  اتخاذ  بالعالقة مع  املبلغ  الن�سبية من حيث  االأهمية  الن�سبية:  االأهمية  اأمثلة اعتبارات  ت�سمل   -22

اأي انحراف متت مالحظته.  امل�سموح به واملعدل املاُلحظ لالنحراف )االعتبارات الكمية(، وطبيعة و�سبب 

ومع ذلك؛ يتعني مالحظة اأنه يف بع�س االأوقات لن يتم التو�سل للقيم بنف�س قيم تدقيق البيانات املالية؛ الأن 

بروتوكوالت اتخاذ القرار وحدود الت�سامح لدى اأ�سحاب امل�سالح قد تكون خمتلفة عن منظور االأداء املايل. 

باالإ�سافة اإىل ذلك؛ يف جوانب عديدة تختلف اأهمية اأو حدة اأي مالحظة عن املنظور ال�سرعي، اأو اأهمية اأي 

مالحظة ملجموعة معينة من اأ�سحاب امل�سالح )االعتبارات النوعية(.
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ثالثًا: اإغفال املعيار لذكر املوؤهالت العلمية للمدقق ال�سرعي:

مل يتطرق املعيار اإىل اإىل املوؤهالت العلمية للمدقق ال�سرعي ال من حيث التخ�س�س وال �سنوات اخلربة وال ال�سهادات 

جند  املثال؛  �سبيل  وعلى  املهنة،  يف  املهنية  ال�سهادات  اأف�سل  من  املعيار  م�سدرة  االأيويف  �سهادة  تعترب  الذي  املهنية 

ال�سرعي اخلارجي ومن  للمدقق  العلمية  املوؤهالت  الكويت املركزي ف�سلت يف  اأ�سدرها بنك  التي  تعليمات احلوكمة 

التدقيق  العاملني يف مهنة  اإلزامية جلميع  اإ�سدار �سهادة  املركزي ب�سدد  الكويت  واالآن بنك  املهنة؛  له مزاولة  يحق 

وذلك حلفظ املهنة من العبث واحلفاظ على احلد االأدنى من املهنية والتخ�س�س؛ كما اأنه ال بد لنا بعد هذه التجربة 

والتحوالت التي مرت بها املهنة اأن ن�سدد يف مو�سوع التخ�س�س واالأهلية ملمار�سته.

وهذا ن�ص تعليمات بنك الك�يت املركزي فيما يخ�ص م�ؤهالت املدقق ال�سرعي اخلارجي:

)ُي�سرتط يف املدقق ال�سرعي الذي يعمل يف مكتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي ما يلي:

1( اأن يكون حا�ساًل على موؤهل جامعي يف ال�سريعة االإ�سالمية ب�سفة عامة، ويف فقه املعامالت ب�سفة خا�سة، من 

اإحدى اجلامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل بدولة الكويت اأو الهيئة الوطنية لالعتماد االأكادميي بالن�سبة 

للجامعات خارج دولة الكويت.

2( اأو احل�سول على موؤهل جامعي منا�سب يف املجاالت االقت�سادية اأو املالية اأو االإدارية اأو القانونية، مع �سهادة مهنية 

يف التدقيق ال�سرعي وامل�سرفية االإ�سالمية من اإحدى موؤ�س�سات املعايري اأو التدريب لل�سناعة املالية االإ�سالمية 

. )AAOIFI / IFSB( مثل

3( اأن تكون لديه خربة ال تقل عن �سنتني يف جمال التدقيق ال�سرعي.

4( اأال يكون قد �سدر يف حقه حكم نهائي يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة اأو مت اإدانته بعقوبة مقيدة للحرية.

ومن املف�سل اأن يكون املدقق ال�سرعي اخلارجي قادرًا على التحدث باللغة االإجنليزية، )اإذ ميكن اأن ي�ساعد ذلك يف 

حت�سني التوا�سل بينه وبني اأ�سحاب امل�سالح وامل�سئولني يف البنك( .

جند التعليمات هنا ن�ست على املوؤهالت العلمية ومل تغفل اجلانب االأخالقي والقانوين الواجب توافرهما فيمن يزاول 

هذه املهنة خل�سو�سية طبيعتها ومكانتها يف املجتمع.

رابعًا:  اإغفال املعيار لذكر موؤهالت مكاتب التدقيق اخلارجي :

املهنية  اإىل  واالرجتال  االجتهاد  حالة  من  بها  واالنتقال  اخلارجي  ال�سرعي  التدقيق  مهنة  لتنظيم  املعيار  يهدف 

واالن�سباط،  بيد اأن املعيار مل يتطرق اإىل اأي ا�سرتاطات مهنية يجب توافرها ملن اأراد االنخراط يف هذه املهنة من 

باب املحافظة على خ�سو�سيتها وطبيعتها املركبة بني جمموعة من التخ�س�سات، خ�سو�سًا مع وجود مهن مقاربة كان 

لها ال�سبق يف ممار�سة الن�ساط وهذا ما يحتم علينا حتديد ا�سرتاطات دقيقة فيمن يحق له ممار�سة املهنة؛ كما اأن 
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املعيار مل يراعي قواعد احلوكمة ودرء تعار�س امل�سالح بني املكاتب واملوؤ�س�سات املالية وهذه من االأ�سا�سيات التي ال بد 

مراعاتها حتى ن�سل اإىل اأعلى درجات ال�سفافية والإعطاء التقارير مزيدا من امل�سداقية.

وهنا ال بد من االإ�سارة ملا جاء يف تعليمات حوكمة الرقابة ال�سرعية ال�سادرة عن بنك الكويت املركزي فيما يخ�س 

مكاتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي:

اأن يكون املكتب حا�ساًل على ترخي�س من وزارة التجارة وال�سناعة ملمار�سة مهنة التدقيق ال�سرعي اخلارجي.. 1

اأن يكون قد م�سى على تاأ�سي�س املكتب ومبا�سرة مهامه خم�سة �سنوات على االأقل.. 2

يجب اأن ي�ستويف املدققون ال�سرعيون لدى املكتب ال�سروط املن�سو�س عليها يف البند خام�سًا    من املحور الثاين . 3

من هذه التعليمات، واأن يتوافر لدى املكتب العدد الكايف من املدققني ال�سرعيني للقيام مبهام التدقيق ال�سرعي 

على البنوك اال�سالمية.

اأن يكون لدى املكتب منهجية ودليل تدقيق �سرعي يبني كيفية القيام مبهمة التدقيق ال�سرعي اخلارجي على . 4

البنوك االإ�سالمية.

يجب على املكتب ف�سل فريق عمل املدققني ال�سرعيني الذين يقومون مبهام التدقيق ال�سرعي اخلارجي عن . 5

الفريق الذي يقدم اال�ست�سارات ال�سرعية.

• ال يجوز ملكتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي اأن يقدم اأيًا من خدماته اإىل اأي جهة م�سجلة لدى البنك املركزي 
اإذا مل يكن مرخ�سًا من وزارة  التجارة وال�سناعة وم�ستوفيًا لل�سروط الواردة اأعاله.

• يتكون مكتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي من مدققني �سرعيني وي�ساندهم يف عملهم حما�سب اأو اأكرث وم�ست�سار 
قانوين.

• جتنبًا لتعار�س امل�سالح؛ فاإنه ال يجوز اأن ي�سغل ال�سريك يف مكتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي اأو تابعيه من�سب 
الداخلي  ال�سرعي  التدقيق  اأو  ح�ساباته  اأو  البنك  اإدارة  على  ي�سرف  اأو  البنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اأو  رئي�س 

بالبنك حمل التدقيق، وي�سري ذلك على االأقرباء حتى الدرجة االأوىل ملن ي�سرتك يف عملية التدقيق ال�سرعي 

اخلارجي على اأعمال البنك.

• وميكن اعتبار وجود حاالت تعار�س م�سالح مع البنك اإذا كان للطرفني ارتباطات م�سرتكة، كما هو احلال يف 
امل�ساركة يف امللكية اأو امل�ساركة يف االإدارة.
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ال�سرعي اخلارجي اأو اأحد اأع�سائه تقدمي اأيًا من اخلدمات االآتية اإىل البنك الذي قام  التدقيق  • ال يجوز ملكتب 
بتعيينه:

o .العمل باأجر

o .اال�ست�سارات ال�سرعية

o .التدريب مبا يف ذلك اإقامة املعار�س اأو الندوات اأو ور�س العمل

o .متثيلهم لدى الغري وباالأخ�س ع�سوية جمال�س اإدارات ال�سركات التي ت�ساهم فيها البنوك حمل التدقيق

o  احل�سول على اأي مزايا مالية اأو عينية غري تلك التي تقرها لهم اجلمعية العامة للبنك املعني، �سواء اأكانت

تلك املزايا �سادرة من البنك ذاته اأو ال�سركات التابعة له . 

نالحظ هنا كيف مزجت ا�سرتاطات تعليمات بنك الكويت املركزي بني ال�سروط املهنية ك�سنوات اخلربة والرتاخي�س 

والتدقيق  اال�ست�سارات  بني  والف�سل  العلمية  وموؤهالتهم  املتخ�س�سني  ال�سرعني  املدققني  وا�سرتاط  الر�سمية 

ملكاتب  الوا�سحة  املهنية  الفروق  املهنة وحتدد  لتطوير  توؤدي عمليًا  التي  املهمة  املهنية  اال�سرتاطات  وغريها من 

التدقيق ال�سرعي وغريها من مكاتب التدقيق؛ مما يعزز خ�سو�سية املهنة ويراعي طبيعة تداخل التخ�س�سات 

ب يف تطوير املهنة، كما نالحظ اال�سرتاطات التي تراعي مبداأ  فيها؛ وي�ساهم يف تطوير �سوق العمل؛ وكل هذا َي�سْ

احلوكمة؛ وتدراأ تعار�س امل�سالح مبجموعة اال�سرتاطات االحرتازية التي متنينا من املعيار رقم )6( مراعاتها. 

خام�سًا : اعتماد املعيار على معيار خارج منظومة معايري االأيويف:

ت�سدرت املعيار عبارة ن�سها :

»  يجب قراءة هذا املعيار بالتزامن مع »املعيار الدويل ب�ساأن تعهدات ال�سمانات ISAE( 3000(” ال�سادر من قبل 

  ”.)IAASB( املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والتاأكيد

و املالحظة هي اإعتماد املعيار على معيار خارج منظومة االأيويف التي اأ�سدرت ما ال يقل عن مائة معيار �سرعي وحما�سبي 

وهذا اأمر م�ستغرب فاملوؤ�س�سة لديها من االإمكانيات وتراكم اخلربات ما يغنيها عن مثل هذه االإحالة خا�سة واأنها اإحالة 

  PR4  اإجمالية كما ن�س املعيار يف املادة

تقر هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية باأهمية عمل املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والتاأكيد   “
ذلك،  ومع  االإ�سالمية.  ال�سريعة  باأحكام  االلتزام  من  التاأكد  بتكليفات  اخلا�س   3000 رقم  الدويل  املعيار  تطوير  يف 

نظًرا للطبيعة الفريدة للتدقيق ال�سرعي اخلارجي، فقد قررت هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 

ل للمعيار رقم 3000 ال�سادر عن املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والتاأكيد، للتاأكد من اأن  تطوير هذا املعيار كمعيار ُمكمِّ

املدققني ال�سرعيني اخلارجيني يف كل العامل يتبنون و�سائل �ساملة وجودة موحدة ».
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فاملعيار املحال اإليه ال عالقه له باملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية وال بطبيعتها وال باأ�سلوب عملها وا�ستغالها؛ وكاأن املعيار 

يفتح املجال الأي مكتب تدقيق خارجي للقيام باملهمة؛ فمرجعية املهنة اأ�سبحت للمعيار  3000 واملعيار رقم 6 مكمل له 

كما اأ�سلفت ومل ين�س على اأي خ�سو�سية للمهنة، وهذا معار�س ملا ن�س عليه املعيار يف االقتبا�س ال�سابق على الطبيعة 

الفريدة ملهنة التدقيق ال�سرعي وهذا �سيء م�ستغرب !

فاالأيويف لديها من االإمكانات  وتنوع اخلربات ما يوؤهلها الإ�سدار معيار م�ستقل يراعي الرتاكم املعريف يف مهنة التدقيق، 

ويبني عليه وميزج هذه املعرفة واأحدث نظرياتها مبهنة التدقيق ال�سرعي؛ وبهذا ت�ستكمل م�سريتها يف بناء ال�سناعة 

املالية االإ�سالمية على اأ�س�س علمية، وت�ستمر يف �سدارتها كموؤ�س�سة رائدة ومبادرة .

اأردنا تطوير املهنة؛ والبد من اال�ستفادة من املهن املقاربة ولكن  اإذا  اأمر واجب  اإن اال�ستفادة من التجارب ال�سابقة 

ب�سرط البناء عليها واال�ستفادة بقدر احلاجة؛ ولكن يف حالتنا هذه جند ان�سهار يفقد املهنة خ�سو�سيتها؛ واأقولها 

لالأ�سف هي دعوة لن�سف كل اجلهود ال�سابقة التي جعلت ملهنة التدقيق خ�سو�سية ومهنة معتربة موؤ�س�سة بعلمية ومهنية.

�ساد�سًا :  الت�سييق على املوؤ�س�سات املالية يف اختياراتها ال�سرعية:

ن�س املعيار يف املادة )15( على:

املعايري: 

يجب اأن تت�سمن معايري تقييم اأعمال التدقيق ال�سرعي اخلارجي فيما يتعلق باملعلومات مو�سوع التدقيق )اأنظر الفقرة 

13( املبادئ واالأحكام ال�سرعية املحددة وفق الت�سل�سل الهرمي التايل، ح�سبما يكون مالئما: 

املعايري ال�سرعية ال�سادرة من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية. . 1

املتطلبات . 2 ت�ستوجب تطبيق  والتي  االآن  الدولة حتى  الرقابية يف  والتعليمات ال�سادرة عن اجلهات  ال�سوابط 

ال�سرعية الرقابية.

قواعد وتعليمات الهيئة ال�سرعية املركزية يف الدولة املعنية. . 3

املالية . 4 للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  وال�سادرة  املنطبقة  املالية  املحا�سبية  املعايري  متطلبات 

االإ�سالمية ال�سادرة حتى تاريخه والتي ت�ستوجب تطبيق املتطلبات ال�سرعية ذات ال�سلة. 

املوافقات والتعليمات ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية للموؤ�س�سة املالية االإ�سالمية.. 5
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املعيار يتحدث عن الت�سل�سل الهرمي للجهات امل�سدرة  للقوانني و الفتاوى املعمول بها يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 

و الهرمية تعني الرتاتبية و هذا فيه ت�سييق و اإلزام للموؤ�س�سات ببع�س االآراء التي قد ال تتنا�سب معها و من طبيعة 

املعايري اأنها حتمل قدرا من ال�سمول واالت�ساع الذي ميكنها من ا�ستيعاب التنوع و االختالف بني املوؤ�س�سات املالية 

املختلفية و طبيعة القوانني املطبقة بها فاالأف�سل هو ذكر هذه املوؤ�س�سات وترك تراتبيتها للجهات العاملة و القوانني 

املطبقة بها.  

�سابعًا : حتميل م�سوؤولية �سمان اإلتزام املوؤ�س�سة بتطبيق اأحكام ال�سريعة للتدقيق ال�سرعي اخلارجي .

عرف املعيار التدقيق ال�سرعي اخلارجي يف مقدمته باأنه:

»)كيان تدقيق م�ستقل ي�سمن التزام املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية(« .

االإ�سالمية على عاتق املدقق  ال�سريعة  و مبادئ  باأحكام  املوؤ�س�سة  التزام  اإ�سناد مهمة �سمان  واالإ�سكال يكمن هنا يف 

ال�سرعي اخلارجي؛ بينما هي مهمة الهيئة ال�سرعية للموؤ�س�سة؛ والتدقيق ال�سرعي الداخلي التابع لها؛ ومهمة املدقق 

ال�سرعي اخلارجي هو التاأكد من التزام املوؤ�س�سة؛ وهذا ما ن�س عليه املعيار نف�سه يف مو�سع اآخر ويف املقدمة اأي�سًا:

»مُيثِّل التدقيق ال�سرعي اخلارجي حموًرا اأ�سا�سًيا الإطار عمل احلوكمة ال�سرعية. فهو مبثابة مهمة م�ستقلة تهدف اإىل 

الفح�س والتاأكد من التزام املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية«.

وهذا من قبيل التناق�س الذي وقع يف املعيار ولالأ�سف يف ق�سية مهمة وح�سا�سة وهي يف تو�سيف الهدف احلقيقي من 

املهنة.

ثامناً : اإ�سدار املعيار باللغة االإجنليزية 

رقم  معيار  كما هو يف  ابتداء  باللغة االجنليزية  اإ�سدار معايريها اجلديدة  اإىل  االأيويف اجلديد  توجه  امل�ستغرب  من 

)6( التدقيق ال�سرعي اخلارجي، ومعيار رقم )8( الهيئة ال�سرعية املركزية؛ ووجه اال�ستغراب باأن اأغلب امل�ساركني 

يف االأيويف من املنطقة العربية وهم االأغلب وال�سريحة االأو�سع، واملعايري ال�سرعية بطبيعة �سياغتها ومكانتها اأقرب ما 

تكون لل�سياغة القانونية والتي تتطلب الدقة يف اختيار االألفاظ ودالالتها لذا كان من الواجب اأن ي�سدر املعيار ابتداء 

باللغة العربية.
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الت��سيات:

اإعادة كتابة املعيار مبا يتوافق مع طبيعة املهنة وتداخلها مع جمموعة من التخ�س�سات املختلفة.( 1

العمل ( 2 بيئة  �سرعية ومن  بكفاءات  وتطعيمها  واملحا�سبة(  املراجعة  لهيئة  )التابعة  اإعادة هيكلة جلنة احلوكمة 

لديها القدرة على اإعداد معايري متزج بني اجلانب ال�سرعي والفني.

توجيه دعوة لالأمانة العامة لهيئة املحا�سبة  واملراجعة باإلزام اللجان التابعة لها باإ�سدار املعايري باللغة العربية ( 3

ابتداء؛ ومن ثم ترجمتها لبقية اللغات.

توجيه دعوة ملجل�س اإدارة هيئة املحا�سبة  واملراجعة بعدم اإ�سدار اأي معيار وربطه مبعايري �سادرة عن جهات ( 4

خارجية.

ا�ستكمال هيئة املحا�سبة  واملراجعة مل�سرية تطوير وتقنني مهنة التدقيق ال�سرعي وذلك باإ�سدار معيار خا�س ( 5

بالتدقيق ال�سرعي الداخلي.




