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مقدمة
ِب ْ�سم اهلل الرحمن الرحيم
ت�شهد ال�صناعة املالية الإ�سالمية حتوالت كبرية من حيث ات�ساع رقعة انت�شارها اجلغرايف �أو حجم الأ�صول املتداولة �أو
التطور الأكادميي واملهني احلا�صل على م�ستويات متعددة؛ حيث جند �أن التمويل الإ�سالمي �أ�صبح ا ْل َي ْو َم جزء ًا رئي�سي ًا
يف الربامج العلمية لكثري من امل�ؤ�س�سات التعليمية �سواء العربية منها �أو الغربية؛ ومل يعد هذا التخ�ص�ص منح�صر ًا يف
كليات ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بل �أ�صبح جز ًء من برامج كليات املال والأعمال ،وعلى ال�صعيد املهني نالحظ
ظهور جمموعة من ال�شهادات املهنية اخلا�صة بامل�صرفية الإ�سالمية �أو التمويل الإ�سالمي �أو مهنة التدقيق ال�شرعي؛
فنجد �شهادات الأيويف التي كان لها ق�صب ال�سبق وال�صدارة؛ و�شهادات املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية؛ وبع�ض امل�ؤ�س�سات املالية املاليزية؛ ومعهد الدرا�سات امل�صرفية يف الكويت؛ وقريب ًا �شهادة بنك الكويت
املركزي؛ والكثري من الدورات وال�شهادات املقدمة من بع�ض ال�شركات املخت�صة والتي لديها اعرتاف �أكادميي من
جهات علمية خارجية ،كما ن�شهد قفزة على امل�ستوى الت�شريعي والقانوين مثل تعليمات حوكمة الرقابة ال�شرعية التي
�أ�صدرها بنك الكويت املركزي والبنك املركزي املاليزي والبنك املركزي الإماراتي والبنك املركزي العماين لتنظيم
ال�صناعة املالية و�أعمال هيئات الرقابة ال�شرعية و�إدارات التدقيق ال�شرعي الداخلي ،ومن بني �أهم العوامل امل�ساعدة
وامل�سانده لهذه النه�ضة ماتقدمه هيئة املحا�سبة واملراجعة من معايري �أ�صبحت مرجعية لأغلب امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ومنظمة لأعمالها ،وم�ؤخر ًا �أ�صدرت الأيويف معيار ًا خمت�ص ًا مبهنة التدقيق ال�شرعي اخلارجي؛ وهذا توجه
حممود حيث �أن مهنة التدقيق ال�شرعي اخلارجي عن�صر مهم ومكمل لعمل حوكمة الرقابة ال�شرعية والت�أكد من التزام
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،كما ت�ساهم يف خلق بيئة تت�سم بال�شفافية والنزاهة.
ويف هذه الورقة �سوف �أ�سلط ال�ضوء على املعيار رقم ( )6اخلا�ص بالتدقيق ال�شرعي اخلارجي وال�صادر عن هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية؛ حماو ًال امل�ساهمة يف تطوير هذا املعيار من خالل التطرق لبع�ض
اجلوانب الإيجابية وال�سلبية من وجهة نظري �سائ ًال املوىل التوفيق و ال�سداد .
قراءة يف املعيار رقم ( – )6التدقيق ال�شرعي اخلارجي

اجلوانب الإيجابية:
البد من تقدمي ذكر اجلوانب الإيجابية يف املعيار قبل ال�شروع يف ذكر املالحظات:

�أو ًال :حماولة تطوير املهنة من خالل تقنينها والدفع بها نحو مزيد من املهنية واالن�ضباط من خالل معايري مهنية مبنية
على �أ�سا�س علمي ومو�ضوعة من قبل متخ�ص�صني يف جماالت متنوعة واال�ستفادة من املهن القريبة من املجال وحماولة
اال�ستفادة منها و�إدماجها يف املهنة هو بحد ذاته ظاهرة �إيجابية ت�ستحق ال�شكر والإ�شادة وهي ما ن�ص عليه املعيار يف
املقدمة من �أن من �ضمن الأهداف الأ�سا�سية للمعيار هو « الت�أكد من �أن املدققني ال�شرعيني اخلارجيني يف كل العامل
يتبنون و�سائل �شاملة وجودة موحدة» .
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ثاني ًا :تقدمي خطوات عملية ت�سهل على املدققني ال�شرعيني عملية التدقيق و ت�ساهم يف خلق بيئة عمل و�آليات م�شرتكة
كما يف الر�سم البياين �أدناه.
الإجراءات الأ�سا�سية� :سري عمليات التدقيق ال�شرعي
يو�ضح املخطط التايل الإجراءات الأ�سا�سية املوجزة التي يجب �أن ينفذها املدقق ال�شرعي اخلارجي �ضمن �سياق
عقد التدقيق ال�شرعي اخلارجي.
ا�ستخدام �أعمال املراجعة ال�شرعية الداخلية (التدقيق ال�شرعي الداخلي) /املراجعة ال�شرعية وتقرير امل�شرف
(امل�شرفني) ال�شرعيني
 .3تقييم الأهمية
�أي ظاهرة لها ت�أثري �سلبي على �صنع
القرار لأ�صحاب امل�صلحة.

• الكمية -الكمية ذات ال�صلة ل�صنع
القرار.
• طبيعة نوعيا ذات ال�صلة التخاذ القرار

 .2تقييم املخاطر

• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية
• �إجراءات الت�صميم املقابلة للمخاطر
املقدرة وللح�صول على ت�أكيدات معقولة مبا
يف ذلك:
• اختبارات ال�ضوابط.
• �إجراء �إ�ضايف �آخر  -الإجراءات
التحليلية  /اختبارات التفا�صيل

� .4أخذ العينات.

• حتديد مدى كفاية ا�ستخدام �أخذ
العينات يف مناطق ووظائف خمتلفة.
• تخطيط �أخذ العينات باالرتباط بتقييم
املخاطر.
• تخطيط �أخذ نهج العينات ال�صحيح.

 .10ا�ستخدام �أعمال الوظائف الداخلية
ذات ال�صلة مبا يف ذلك املراجع
الداخلي ،املراجع ال�شرعي الداخلي
(املدقق ال�شرعي الداخلي) ،مراجعة
ال�شريعة وتقرير امل�شرفني ال�شرعيني.
• فهم الوظيفة.
• حتديد ما �إذا كان �سيتم ا�ستخدام
العمل ذي ال�صلة و�إىل �أي مدى.
• با�ستخدام عملهم

 .11تقييم املخاطر املتبقية

 .1التخطيط

• �ضبط النطاق والتوقيت واالجتاه.
• حتديد طبيعة وتوقيت ومدى
الإجراءات املخططة

 .6ال�ضوابط الداخلية
 .5تقييمات لل�ضوابط الداخلية.

• احل�صول على و�صف التحكم
• تقييم خماطر ال�سيطرة.
• احل�صول على �أدلة ب�ش�أن ت�صميم
ال�ضوابط وتقييم مدى مالءمتها للهدف
ال�شامل لتقييم واختبار ال�ضوابط.
• احل�صول على �أدلة تتعلق بفعالية.
• ت�شغيل عنا�صر التحكم جلميع عنا�صر
التحكم الهامة ذات ال�صلة التي يكون
ت�صميمها فعا ًال.

 - 9تقييم الأحداث الالحقة -و�أثرها
على التقرير

• االختبار.
• تنفيذ جتوال وا�ستف�سارات

 .7حتديد نهج االختبار ،وكذلك مدى
اختبارات ال�ضوابط.

• تقييم املالحظة وعدم االلتزام ال�شرعي.
• تقييم املالحظات والتحقيق يف الأ�سباب.
• ا�ستنتاجات النتائج �إىل ال�سكان و�إعادة
تقييم ال�سيطرة واملخاطر املتبقية ،على
التوايل.
"• زيادة حجم العينة عند ال�ضرورة
تقييم الآثار على التقرير

 - 8احل�صول على متثيالت مكتوبة

 - 12اختبار تفا�صيل حتديد احلاجة
�إىل �إجراء اختبارات وتفا�صيل
 - 13حتديد الت�أثريات على التقرير

م�ؤمتر �شورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي

62

Shura 7th Sharia Audit Conference
عمان – األردن  18-16أكتوبر 2018

قراءة يف معيار التدقيق ال�رشعي اخلارجي رقم  6ال�صادر عن هيئة املحا�سبة و املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

د .حممد فهد ال�شامري

ثالث ًا :حماولة تقدمي مناذج عملية من ا�ستمارات و تقارير خا�صة بالتدقيق ت�ساعد العاملني على تفعيل ماجاء يف
املعيار على �أر�ض الواقع مثل منوذج تقرير التدقيق.
ملحق (�أ) :عينة من تقرير �شرعي خارجي – منوذج مبا�شر
تقرير م�ستقل بالت�أكيد على الإلتزام مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية (تدقيق �شرعي خارجي).
�إىل:

_______________{________/
__________ امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية}

ُمقدمة
َّمت تكليفنا للقيام بالتدقيق على }___________________
(�إ�سم امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية) للت�أكد من التزامها مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يف كافة ترتيباتها املالية،
وعقودها ،ومعامالتها ،عن العام املنتهي يف _____________}
املعايري املعمول بها
�إنَّ معايري التكليف بالت�أكيد التي يتم بها تقييم املو�ضوع الأ�سا�سي (وهو التزام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية يف ترتيباتها املالية
مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وعقودها ،ومعامالتها عن العام املنتهي يف ________)
ت�شمل مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،التي تعني ،لأغرا�ض التدقيق ال�شرعي اخلارجي ،ما يلي ح�سب الرتتيب
الوارد �أدناه:
) أاملبادئ ال�شرعية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
)

بالتعليمات ال�صادرة من {_______________ اجلهة الرقابية}
التي يرتتب عليها متطلبات �شرعية رقابية.

) تقرارات هيئة الرقابة ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية.
) ثمتطلبات املعايري املحا�سبية املطبقة ال�صادرة من هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي
يرتتب عليها متطلبات �شرعية ذات عالقة.
) جاملوافقات والقرارات ال�صادرة عن هيئة الرقابة والفتوى ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية.
مت تقييم املعايري املذكورة �أعاله لتتبع �آثارها على البيانات املالية للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية عن العام املنتهي يف
____________ واملرفقة مع هذا التقرير.
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م�سئولية الإدارة عن الإلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
�إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية م�سئولة عن الت�أكد من �أن الرتتيبات املالية للم�ؤ�س�سة ،وعقودها ،ومعامالتها التي لها
�آثار �شرعية ،والتي ُتربمها امل�ؤ�س�سة مع عمالئها ،وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى ،و�أ�صحاب امل�صالح ،وال�سيا�سات والإجراءات
ذات العالقة بها ،تتوافق يف جوهرها و�شكلها القانوين ،مع متطلبات مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .كما �أن
الإدارة م�سئولة عن و�ضع �إجراءات للرقابة الداخلية وتنفيذها ،مع �إعداد ال�سجالت املحا�سبية املتعلقة بتلك ال�سيا�سات
والإجراءات واملحافظة عليها.
ا�ستقالليتنا والرقابة على اجلودة
لقد التزمنا باال�ستقاللية واملتطلبات الأخالقية الأخرى ملدونة ال�سلوك للمحا�سبني واملدققني ال�صادرة عن هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية� ،إىل جانب مدونة ال�سلوك للمحا�سبني املهنيني }�أو �أي مدونة �سلوك
�أخرى معمول بها يف هذا االخت�صا�ص} ،والتي تقوم على مبادئ �أ�سا�سية من النزاهة ،واملو�ضوعية ،والكفاءة ،والعناية
الالزمة ،وال�سرية ،والت�صرف املهني.
ُتط ِّبق امل�ؤ�س�سة املعيار الدويل للرقابة على اجلودة  .(ISQC) 1هذا املعيار خم�ص�ص للرقابة على اجلودة يف
امل�ؤ�س�سات التي تجُ ري عمليات تدقيق ومراجعة للمعلومات املالية التاريخية ،وغريها من ال�ضمانات الأخرى والتكليفات
باخلدمات ذات العالقة بها” ،وبالتايل ف�إنها حتتفظ بنظام �شامل من الرقابة على اجلودة ،مبا ي�شمل ذلك من
ال�سيا�سات والإجراءات املوثقة بخ�صو�ص الإلتزام بالقواعد الأخالقية ،واملعايري املهنية واملتطلبات القانونية والرقابية
املُطبقة .وقد مت تنفيذ هذا التكليف من قبل فريق متعدد التخ�ص�صات ،منهم ممار�سني يف عمليات �ضمان الإلتزام
ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وخرباء يف مو�ضوع ال�شريعة الإ�سالمية.
م�سئوليتنا والعمل الذي مت �إجنازه
م�سئوليتنا بخ�صو�ص هذا التكليف هو التعبري عن ر�أينا على التزام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية يف الرتتيبات املالية
التي تتخذها ،والعقود ،واملعامالت ،ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،من كافة اجلوانب املادية عن العام املنتهي
يف ___________ ِبنا ًء على الأدلة التي ح�صلنا عليها .وقد �أجرينا التكليف املُناط بنا
ل�ضمان الإلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وف ًقا للمعيار الدويل رقم  3000لتكليفات �ضمان الإلتزام ب�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .وتكليفات �ضمان الإلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،بخالف عمليات التدقيق �أو مراجعات البيانات
املالية التاريخية ،ال�صادرة عن املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والت�أكيد ،واملعيار رقم  6للتدقيق على امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،والتكليف امل�ستقل للت�أكيد على التزام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
(«التدقيق ال�شرعي اخلارجي») ،ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .هذه املعايري
تتطلب م َّنا تخطيط و�إجراء هذا التكليف للح�صول على ت�أكيد معقول عما �إذا كانت الرتتيبات املالية ،والعقود،
واملعامالت التي ُتن ِّفذها امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من كافة اجلوانب املادية.
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وقد اعتمدت الإجراءات التي اخرتناها على ُحكمنا ،وي�شمل ذلك تقديرنا للمخاطر املادية الناجتة عن عدم الإلتزام
مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وبعمل تلك التقييمات للمخاطر ،فقد راعينا واختربنا الرقابة الداخلية املتعلقة
بالتزام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من �أجل �إعداد �إجراءات تتنا�سب مع ظروف
امل�ؤ�س�سة ،ولكن لي�ست لغر�ض التعبري عن الر�أي على فعالية الرقابة الداخلية للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية .ويف هذا
اخل�صو�ص ،قمنا � ً
أي�ضا مبراجعة �أعمال املراجعة الداخلية للإلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ومهمة التدقيق،
ومهمة التدقيق الداخلي ،بالإ�ضافة �إىل املراجعات ال�شرعية التي متت حتت �إ�شراف هيئة الرقابة ال�شرعية.
وقد قمنا بت�صميم وعمل �إجراءات حتقق �ضرورية على العديد من الرتتيبات املالية ،والعقود ،وفئات املعامالت،
وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بها على �أ�سا�س عينات حكمية ونظامية بخ�صو�ص الإلتزام مببادئ و�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .وبتنفيذ �إجراءاتنا للتدقيق ،مت تقدمي لنا التوجيهات ال�ضرورية على الأمور ال�شرعية من ِقبل خرباء
خمت�صني يف ال�شريعة الإ�سالمية كما هو مذكور �أعاله.
ونعتقد �أن الأدلة التي ح�صلنا عليها من خالل تنفيذ �إجراءاتنا كانت كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س لر�أينا (�أو ر�أينا
املُعاد �صياغته).
و�صف للأمور التي �أدت �إىل خال�صة ب�صياغة معادة (�إن ُو ِجدت).
 أ_______________؛ ب_______________؛ ت_______________؛ (�أدرج تعديالت مادية على التقرير� ،إن ُو ِجدت)اخلال�صة
ِبنا ًء على التكليف بالت�أكيد املنوط بنا ب�صورة معقولة ،ف�إننا ُنقر ،يف ر�أينا( ،با�ستثناء �أثر الأمور املدونة يف الفقرة /
الفقرات _____ �أعاله) ،ف�إن الرتتيبات املالية لدى امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،وعقودها ومعامالتها
عن العام املنتهي يف _________ ت�سري وف ًقا ملبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،من كافة
اجلوانب املادية.
�صدر ملجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ب�صورة م�ستقلة تقرير كامل ُيبني �إ�سم امل�ؤ�س�سة ،والأمور التي مت تدوين
مالحظات ب�ش�أنها �أثناء �سري عمل التكليف ،كما يف تاريخ:
التاريخ__________ :
(املكان  /املدينة)________________ :
�إ�سم ال�شريك يف التكليف__________________ :
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اجلوانب ال�سلبية يف املعيار:
�أو ًال  :لغة املعيار :
كتب املعيار بلغة بعيدة عن بيئة املهنة التي �صيغت بها جميع �أدبياتها؛ مبا فيها املعايري ال�شرعية واملحا�سبية ال�سابقة؛
فاملعيار موجه �أ�صالة للعاملني يف مهنة التدقيق ال�شرعي بينما املعيار كتب بلغة بعيدة عن املجال �أقرب ما تكون لبيئة
املحا�سبني واملدققني.
�إن مهنة التدقيق ال�شرعي لي�ست مبهنة طارئة �أو م�ستحدثه لها �أدبياتها وم�صطلحاتها اخلا�صة و�إن كانت م�ستمدة يف
بنيتها الأ�سا�سية من مهنة التدقيق وغريها ،لذا ف�إن من �أهم ما مييز املعايري ال�سابقة للأيويف هو قدرتها على املزج
بني اللغة املهنية ملختلف التخ�ص�صات املتعلقة يف ال�صناعة املالية ولغة املهنة والعاملني بها وخلفيتهم املعرفية ،وهذه
امليزة جعلت من املعايري مرجعية ملختلف امل�ؤ�س�سات املالية بتمايزها اجلغرايف.
لذا ف�إن فقدان معايري الأيويف لهذه امليزة يقلل من قابليتها للتداول ويبعدها عن مركز �صدارتها كمرجعية للم�ؤ�س�سات
املالية.
ثاني ًا  :الغمو�ض يف فهم بع�ض املوا�ضع الرئي�سة يف املعيار :
بع�ض املوا�ضع يف املعيار اكتنفها نوع من الغمو�ض الذي يحتاج �إىل املزيد من االي�ضاح وال�شرح؛ وخ�صو�ص ًا يف بع�ض
الإ�ضافات التي ات�ضح يل بعد البحث وال�س�ؤال �أنها من القواعد املعمول بها يف مهنة التدقيق.
وعلى �سبيل املثال �س�أتطرق لثالثة موا�ضع يف املعيار قمت بعر�ضهم على خمت�صني يف مهنة التدقيق ال�شرعي والتدقيق
املحا�سبي باللغتني العربية والإجنليزية وكانت النتيجة �إما عدم الفهم �أو الفهم بعد طول نقا�ش �أو اال�ستعانة مب�صادر
�أخرى تعني على فهم املق�صود؛ وهذا ال ينا�سب املق�صود من معيار ُيرجى له �أن يكون مرجعية ملهنة التدقيق ال�شرعي
اخلارجي.
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املو�ضع الأول:
عند احلديث عن �أهداف التدقيق اخلارجي ذكراملعيار �أنواع التدقيق ال�شرعي اخلارجي:
«التدقيق ال�شرعي اخلارجي املبا�شر»
يف �سياق تنفيذه للتدقيق ال�شرعي املبا�شر وفق هذا املعيار ،ف�إن �أهداف املدقق ال�شرعي اخلارجي تتمثل فيما يلي:
1.1احل�صول على �ضمان مقبول لاللتزام ال�شرعي �سواء ،بناء على املعايري املنا�سبة (املن�صو�ص عليها يف الفقرة
 )15من قبل امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،يف كافة جوانب �أعمالها املادية ،مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
فيما يتعلق باملعامالت املالية والعقود والعمليات املحددة الأجل قيد التدقيق.
2.2تقدمي تقرير ب�ش�أن الأمور(�أ) �أعاله ،وفقا للم�ستجدات والنتائج التي يتو�صل �إليها املدقق ال�شرعي اخلارجي.
التدقيق ال�شرعي اخلارجي املعني بامل�صادقات والتوثيقات:
يف �سياق قيامه بامل�صادقة على العمليات مبوجب هذا املعيار ،ف�إن �أهداف املدقق ال�شرعي اخلارجي تتمثل فيما يلي:
1.1احل�صول على �ضمان معقول� ،سواء بناء على املعايري املنا�سبة (وفق الفقرة  )15للمعلومات مو�ضوع امل�صادقة
والتوثيق ،مثل بيان االلتزام ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية املعد وال�صادر عن �إدارة امل�ؤ�س�سة املالية ،مبا
يربهن وب�شكل عادل التزامها ،يف كافة جوانب �أعمالها املادية ،مببادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
2.2تقدمي تقرير ب�ش�أن الأمور (�أ) �أعاله ،وفقا للم�ستجدات والنتائج التي يتو�صل �إليها املدقق ال�شرعي اخلارجي.
يحاول املعيار هنا التفريق بني التدقيق ال�شرعي اخلارجي املبا�شر والتدقيق ال�شرعي املعني بامل�صادقات
والقارئ للفقرتني ال�سابقتني ال يكاد يجد فرق ًا بني الوظفتني �إال يف العنوان .
املو�ضع الثاين :
حتدث املعيار عن فكرة تقييم مالئمة املعيار من خالل بندين  ١٧و  ١٦يقول:
تقييم مالءمة املعيار
 -17يتعني على املدقق ال�شرعي اخلارجي تقييم مالءمة املعيار بخ�صو�ص امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية املعنية وتوثيق
املتطلبات التف�صيلية اخلا�صة بها .وبالن�سبة ملهام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ومنتجاتها ،وحيث �أنه ال ُيوجد
�شيء محُ َّدد ُمتاح مذكور �أعاله يف املعيار؛ فيجب على املدقق ال�شرعي اخلارجي التفاعل مع امل�شرفني ال�شرعيني
يف امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية وت�شكيل تفا�صيل للمعيار ِبنا ًء على ذلك.
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 -18يف حالة ما مل يتمكن املدقق ال�شرعي اخلارجي من الو�صول خلال�صة عن مالءمة املعيار ،فيتعني عليه �إما
االن�سحاب من التكليف �أو �إبراء ذمته من ر�أي التدقيق ال�شرعي اخلارجي».
وهنا نورد بع�ض الأ�سئلة؛ �ألي�س من وظيفة املعيار الإلزام بالتطبيق ؟ وهل من وظيفة املدقق �إختبار مالئمة املعيار �أم
هي مرحلة �سابقة لإ�صداره ؟
باعتقادي �أن هناك خط�أ يف ا�ستعمال م�صطلح مالئمة؛ فوظيفة املدقق هي الت�أكد من تطبيق املعيار بعد اعتماده،
ومهمة امل�ؤ�س�سة تقدمي الوثائق املطلوبة من قبلها.
املو�ضع الثالث:
مفهوم الأهمية الن�سبية معتمد ومعمول به حما�سبي ًا ،وفكرة توظيف مثل هذه املفاهيم يف مهنة التدقيق ال�شرعي مهمة
�أي�ض ًا ،ولكن ال بد من الأخذ باالعتبار ال�شريحة املوجه لها املعيار؛ وللأ�سف الن�صو�ص التي �أوردها املعيار فيما يخ�ص
الأهمية الن�سبية مل ي�ستطع وا�ضعوا املعيار من تنزيلها على مهنة التدقيق ال�شرعي وال بيان حمل االرتباط ومو�ضع
اال�ستفادة وهل الوظيفة املرجوة من عملية التدقيق يف حاجة ملثل هذا املفهوم و �إعماله !؟
و�إليكم الن�ص الوارد:
«الأهمية الن�سبية للت�أكد من الإلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية»
 -21ب�صفة عامة ،بالن�سبة لأي تكليف خا�ص بالت�أكد من االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يكون العتبار الأهمية
الن�سبية دور يف �أهمية املو�ضوع الذي يتم التحقق فيه من االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� ،سوا ًء من حيث
الكم �أو الكيف ،مما قد يرتتب عليه �أثر �سلبي على قرارات �أ�صحاب امل�صالح بخ�صو�ص املو�ضوع الأ�سا�سي ،وهو
«الإلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية» .وبخ�صو�ص التدقيق ال�شرعي اخلارجي ،ف�إن هذه الفكرة لها خ�صائ�ص
ُمعينة حتتاج مراعاتها �أثناء التخطيط ،والتنفيذ ،والإبالغ عن التكليف بالتدقيق ال�شرعي اخلارجي.
 -22ت�شمل �أمثلة اعتبارات الأهمية الن�سبية :الأهمية الن�سبية من حيث املبلغ بالعالقة مع اتخاذ القرار ،واملبلغ
امل�سموح به واملعدل املُالحظ لالنحراف (االعتبارات الكمية) ،وطبيعة و�سبب �أي انحراف متت مالحظته.
ومع ذلك؛ يتعني مالحظة �أنه يف بع�ض الأوقات لن يتم التو�صل للقيم بنف�س قيم تدقيق البيانات املالية؛ لأن
بروتوكوالت اتخاذ القرار وحدود الت�سامح لدى �أ�صحاب امل�صالح قد تكون خمتلفة عن منظور الأداء املايل.
بالإ�ضافة �إىل ذلك؛ يف جوانب عديدة تختلف �أهمية �أو حدة �أي مالحظة عن املنظور ال�شرعي� ،أو �أهمية �أي
مالحظة ملجموعة معينة من �أ�صحاب امل�صالح (االعتبارات النوعية).
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ثالث ًا� :إغفال املعيار لذكر امل�ؤهالت العلمية للمدقق ال�شرعي:
مل يتطرق املعيار �إىل �إىل امل�ؤهالت العلمية للمدقق ال�شرعي ال من حيث التخ�ص�ص وال �سنوات اخلربة وال ال�شهادات
املهنية الذي تعترب �شهادة الأيويف م�صدرة املعيار من �أف�ضل ال�شهادات املهنية يف املهنة ،وعلى �سبيل املثال؛ جند
تعليمات احلوكمة التي �أ�صدرها بنك الكويت املركزي ف�صلت يف امل�ؤهالت العلمية للمدقق ال�شرعي اخلارجي ومن
يحق له مزاولة املهنة؛ والآن بنك الكويت املركزي ب�صدد �إ�صدار �شهادة �إلزامية جلميع العاملني يف مهنة التدقيق
وذلك حلفظ املهنة من العبث واحلفاظ على احلد الأدنى من املهنية والتخ�ص�ص؛ كما �أنه ال بد لنا بعد هذه التجربة
والتحوالت التي مرت بها املهنة �أن ن�شدد يف مو�ضوع التخ�ص�ص والأهلية ملمار�سته.
وهذا ن�ص تعليمات بنك الكويت املركزي فيما يخ�ص م�ؤهالت املدقق ال�شرعي اخلارجي:
( ُي�شرتط يف املدقق ال�شرعي الذي يعمل يف مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي ما يلي:
� )1أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل جامعي يف ال�شريعة الإ�سالمية ب�صفة عامة ،ويف فقه املعامالت ب�صفة خا�صة ،من
�إحدى اجلامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل بدولة الكويت �أو الهيئة الوطنية لالعتماد الأكادميي بالن�سبة
للجامعات خارج دولة الكويت.
� )2أو احل�صول على م�ؤهل جامعي منا�سب يف املجاالت االقت�صادية �أو املالية �أو الإدارية �أو القانونية ،مع �شهادة مهنية
يف التدقيق ال�شرعي وامل�صرفية الإ�سالمية من �إحدى م�ؤ�س�سات املعايري �أو التدريب لل�صناعة املالية الإ�سالمية
مثل (. )AAOIFI / IFSB
� )3أن تكون لديه خربة ال تقل عن �سنتني يف جمال التدقيق ال�شرعي.
� )4أال يكون قد �صدر يف حقه حكم نهائي يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو مت �إدانته بعقوبة مقيدة للحرية.
ومن املف�ضل �أن يكون املدقق ال�شرعي اخلارجي قادر ًا على التحدث باللغة الإجنليزية�( ،إذ ميكن �أن ي�ساعد ذلك يف
حت�سني التوا�صل بينه وبني �أ�صحاب امل�صالح وامل�سئولني يف البنك) .
جند التعليمات هنا ن�صت على امل�ؤهالت العلمية ومل تغفل اجلانب الأخالقي والقانوين الواجب توافرهما فيمن يزاول
هذه املهنة خل�صو�صية طبيعتها ومكانتها يف املجتمع.
رابع ًا� :إغفال املعيار لذكر م�ؤهالت مكاتب التدقيق اخلارجي :
يهدف املعيار لتنظيم مهنة التدقيق ال�شرعي اخلارجي واالنتقال بها من حالة االجتهاد واالرجتال �إىل املهنية
واالن�ضباط ،بيد �أن املعيار مل يتطرق �إىل �أي ا�شرتاطات مهنية يجب توافرها ملن �أراد االنخراط يف هذه املهنة من
باب املحافظة على خ�صو�صيتها وطبيعتها املركبة بني جمموعة من التخ�ص�صات ،خ�صو�ص ًا مع وجود مهن مقاربة كان
لها ال�سبق يف ممار�سة الن�شاط وهذا ما يحتم علينا حتديد ا�شرتاطات دقيقة فيمن يحق له ممار�سة املهنة؛ كما �أن
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املعيار مل يراعي قواعد احلوكمة ودرء تعار�ض امل�صالح بني املكاتب وامل�ؤ�س�سات املالية وهذه من الأ�سا�سيات التي ال بد
مراعاتها حتى ن�صل �إىل �أعلى درجات ال�شفافية ولإعطاء التقارير مزيدا من امل�صداقية.
وهنا ال بد من الإ�شارة ملا جاء يف تعليمات حوكمة الرقابة ال�شرعية ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي فيما يخ�ص
مكاتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي:
�1.1أن يكون املكتب حا�ص ًال على ترخي�ص من وزارة التجارة وال�صناعة ملمار�سة مهنة التدقيق ال�شرعي اخلارجي.
�2.2أن يكون قد م�ضى على ت�أ�سي�س املكتب ومبا�شرة مهامه خم�سة �سنوات على الأقل.
3.3يجب �أن ي�ستويف املدققون ال�شرعيون لدى املكتب ال�شروط املن�صو�ص عليها يف البند خام�س ًا من املحور الثاين
من هذه التعليمات ،و�أن يتوافر لدى املكتب العدد الكايف من املدققني ال�شرعيني للقيام مبهام التدقيق ال�شرعي
على البنوك اال�سالمية.
�4.4أن يكون لدى املكتب منهجية ودليل تدقيق �شرعي يبني كيفية القيام مبهمة التدقيق ال�شرعي اخلارجي على
البنوك الإ�سالمية.
5.5يجب على املكتب ف�صل فريق عمل املدققني ال�شرعيني الذين يقومون مبهام التدقيق ال�شرعي اخلارجي عن
الفريق الذي يقدم اال�ست�شارات ال�شرعية.
• ال يجوز ملكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي �أن يقدم �أي ًا من خدماته �إىل �أي جهة م�سجلة لدى البنك املركزي
�إذا مل يكن مرخ�ص ًا من وزارة التجارة وال�صناعة وم�ستوفي ًا لل�شروط الواردة �أعاله.
• يتكون مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي من مدققني �شرعيني وي�ساندهم يف عملهم حما�سب �أو �أكرث وم�ست�شار
قانوين.
• جتنب ًا لتعار�ض امل�صالح؛ ف�إنه ال يجوز �أن ي�شغل ال�شريك يف مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي �أو تابعيه من�صب
رئي�س �أو ع�ضو جمل�س �إدارة البنك �أو ي�شرف على �إدارة البنك �أو ح�ساباته �أو التدقيق ال�شرعي الداخلي
بالبنك حمل التدقيق ،وي�سري ذلك على الأقرباء حتى الدرجة الأوىل ملن ي�شرتك يف عملية التدقيق ال�شرعي
اخلارجي على �أعمال البنك.
• وميكن اعتبار وجود حاالت تعار�ض م�صالح مع البنك �إذا كان للطرفني ارتباطات م�شرتكة ،كما هو احلال يف
امل�شاركة يف امللكية �أو امل�شاركة يف الإدارة.
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• ال يجوز ملكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي �أو �أحد �أع�ضائه تقدمي �أي ًا من اخلدمات الآتية �إىل البنك الذي قام
بتعيينه:
o
o
o
o
o

oالعمل ب�أجر.
oاال�ست�شارات ال�شرعية.
oالتدريب مبا يف ذلك �إقامة املعار�ض �أو الندوات �أو ور�ش العمل.
oمتثيلهم لدى الغري وبالأخ�ص ع�ضوية جمال�س �إدارات ال�شركات التي ت�ساهم فيها البنوك حمل التدقيق.
oاحل�صول على �أي مزايا مالية �أو عينية غري تلك التي تقرها لهم اجلمعية العامة للبنك املعني� ،سواء �أكانت
تلك املزايا �صادرة من البنك ذاته �أو ال�شركات التابعة له .

نالحظ هنا كيف مزجت ا�شرتاطات تعليمات بنك الكويت املركزي بني ال�شروط املهنية ك�سنوات اخلربة والرتاخي�ص
الر�سمية وا�شرتاط املدققني ال�شرعني املتخ�ص�صني وم�ؤهالتهم العلمية والف�صل بني اال�ست�شارات والتدقيق
وغريها من اال�شرتاطات املهنية املهمة التي ت�ؤدي عملي ًا لتطوير املهنة وحتدد الفروق املهنية الوا�ضحة ملكاتب
التدقيق ال�شرعي وغريها من مكاتب التدقيق؛ مما يعزز خ�صو�صية املهنة ويراعي طبيعة تداخل التخ�ص�صات
فيها؛ وي�ساهم يف تطوير �سوق العمل؛ وكل هذا َي ْ�صب يف تطوير املهنة ،كما نالحظ اال�شرتاطات التي تراعي مبد�أ
احلوكمة؛ وتدر�أ تعار�ض امل�صالح مبجموعة اال�شرتاطات االحرتازية التي متنينا من املعيار رقم ( )٦مراعاتها.
خام�س ًا  :اعتماد املعيار على معيار خارج منظومة معايري الأيويف:
ت�صدرت املعيار عبارة ن�صها :
« يجب قراءة هذا املعيار بالتزامن مع «املعيار الدويل ب�ش�أن تعهدات ال�ضمانات  ”)ISAE) 3000ال�صادر من قبل
املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والت�أكيد (“.)IAASB
و املالحظة هي �إعتماد املعيار على معيار خارج منظومة الأيويف التي �أ�صدرت ما ال يقل عن مائة معيار �شرعي وحما�سبي
وهذا �أمر م�ستغرب فامل�ؤ�س�سة لديها من الإمكانيات وتراكم اخلربات ما يغنيها عن مثل هذه الإحالة خا�صة و�أنها �إحالة
�إجمالية كما ن�ص املعيار يف املادة PR4
“ تقر هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�أهمية عمل املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والت�أكيد
يف تطوير املعيار الدويل رقم  3000اخلا�ص بتكليفات الت�أكد من االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ومع ذلك،
نظ ًرا للطبيعة الفريدة للتدقيق ال�شرعي اخلارجي ،فقد قررت هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
تطوير هذا املعيار كمعيار ُمك ِّمل للمعيار رقم  3000ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والت�أكيد ،للت�أكد من �أن
املدققني ال�شرعيني اخلارجيني يف كل العامل يتبنون و�سائل �شاملة وجودة موحدة «.
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فاملعيار املحال �إليه ال عالقه له بامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وال بطبيعتها وال ب�أ�سلوب عملها وا�شتغالها؛ وك�أن املعيار
يفتح املجال لأي مكتب تدقيق خارجي للقيام باملهمة؛ فمرجعية املهنة �أ�صبحت للمعيار  3000واملعيار رقم  6مكمل له
كما �أ�سلفت ومل ين�ص على �أي خ�صو�صية للمهنة ،وهذا معار�ض ملا ن�ص عليه املعيار يف االقتبا�س ال�سابق على الطبيعة
الفريدة ملهنة التدقيق ال�شرعي وهذا �شيء م�ستغرب !
فالأيويف لديها من الإمكانات وتنوع اخلربات ما ي�ؤهلها لإ�صدار معيار م�ستقل يراعي الرتاكم املعريف يف مهنة التدقيق،
ويبني عليه وميزج هذه املعرفة و�أحدث نظرياتها مبهنة التدقيق ال�شرعي؛ وبهذا ت�ستكمل م�سريتها يف بناء ال�صناعة
املالية الإ�سالمية على �أ�س�س علمية ،وت�ستمر يف �صدارتها كم�ؤ�س�سة رائدة ومبادرة .
�إن اال�ستفادة من التجارب ال�سابقة �أمر واجب �إذا �أردنا تطوير املهنة؛ والبد من اال�ستفادة من املهن املقاربة ولكن
ب�شرط البناء عليها واال�ستفادة بقدر احلاجة؛ ولكن يف حالتنا هذه جند ان�صهار يفقد املهنة خ�صو�صيتها؛ و�أقولها
للأ�سف هي دعوة لن�سف كل اجلهود ال�سابقة التي جعلت ملهنة التدقيق خ�صو�صية ومهنة معتربة م�ؤ�س�سة بعلمية ومهنية.
�ساد�س ًا  :الت�ضييق على امل�ؤ�س�سات املالية يف اختياراتها ال�شرعية:
ن�ص املعيار يف املادة ( )١٥على:
املعايري:
يجب �أن تت�ضمن معايري تقييم �أعمال التدقيق ال�شرعي اخلارجي فيما يتعلق باملعلومات مو�ضوع التدقيق (�أنظر الفقرة
 )13املبادئ والأحكام ال�شرعية املحددة وفق الت�سل�سل الهرمي التايل ،ح�سبما يكون مالئما:
1.1املعايري ال�شرعية ال�صادرة من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
2.2ال�ضوابط والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية يف الدولة حتى الآن والتي ت�ستوجب تطبيق املتطلبات
ال�شرعية الرقابية.
3.3قواعد وتعليمات الهيئة ال�شرعية املركزية يف الدولة املعنية.
4.4متطلبات املعايري املحا�سبية املالية املنطبقة وال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ال�صادرة حتى تاريخه والتي ت�ستوجب تطبيق املتطلبات ال�شرعية ذات ال�صلة.
5.5املوافقات والتعليمات ال�صادرة عن هيئة الرقابة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية.
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املعيار يتحدث عن الت�سل�سل الهرمي للجهات امل�صدرة للقوانني و الفتاوى املعمول بها يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
و الهرمية تعني الرتاتبية و هذا فيه ت�ضييق و �إلزام للم�ؤ�س�سات ببع�ض الآراء التي قد ال تتنا�سب معها و من طبيعة
املعايري �أنها حتمل قدرا من ال�شمول واالت�ساع الذي ميكنها من ا�ستيعاب التنوع و االختالف بني امل�ؤ�س�سات املالية
املختلفية و طبيعة القوانني املطبقة بها فالأف�ضل هو ذكر هذه امل�ؤ�س�سات وترك تراتبيتها للجهات العاملة و القوانني
املطبقة بها.
�سابع ًا  :حتميل م�س�ؤولية �ضمان �إلتزام امل�ؤ�س�سة بتطبيق �أحكام ال�شريعة للتدقيق ال�شرعي اخلارجي .
عرف املعيار التدقيق ال�شرعي اخلارجي يف مقدمته ب�أنه:
«(كيان تدقيق م�ستقل ي�ضمن التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية)» .
والإ�شكال يكمن هنا يف �إ�سناد مهمة �ضمان التزام امل�ؤ�س�سة ب�أحكام و مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية على عاتق املدقق
ال�شرعي اخلارجي؛ بينما هي مهمة الهيئة ال�شرعية للم�ؤ�س�سة؛ والتدقيق ال�شرعي الداخلي التابع لها؛ ومهمة املدقق
ال�شرعي اخلارجي هو الت�أكد من التزام امل�ؤ�س�سة؛ وهذا ما ن�ص عليه املعيار نف�سه يف مو�ضع �آخر ويف املقدمة �أي�ض ًا:
«يمُ ِّثل التدقيق ال�شرعي اخلارجي حمو ًرا �أ�سا�س ًيا لإطار عمل احلوكمة ال�شرعية .فهو مبثابة مهمة م�ستقلة تهدف �إىل
الفح�ص والت�أكد من التزام امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية».
وهذا من قبيل التناق�ض الذي وقع يف املعيار وللأ�سف يف ق�ضية مهمة وح�سا�سة وهي يف تو�صيف الهدف احلقيقي من
املهنة.
ثامناً � :إ�صدار املعيار باللغة الإجنليزية
من امل�ستغرب توجه الأيويف اجلديد �إىل �إ�صدار معايريها اجلديدة باللغة االجنليزية ابتداء كما هو يف معيار رقم
( )٦التدقيق ال�شرعي اخلارجي ،ومعيار رقم ( )٨الهيئة ال�شرعية املركزية؛ ووجه اال�ستغراب ب�أن �أغلب امل�شاركني
يف الأيويف من املنطقة العربية وهم الأغلب وال�شريحة الأو�سع ،واملعايري ال�شرعية بطبيعة �صياغتها ومكانتها �أقرب ما
تكون لل�صياغة القانونية والتي تتطلب الدقة يف اختيار الألفاظ ودالالتها لذا كان من الواجب �أن ي�صدر املعيار ابتداء
باللغة العربية.
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التو�صيات:
�1 )1إعادة كتابة املعيار مبا يتوافق مع طبيعة املهنة وتداخلها مع جمموعة من التخ�ص�صات املختلفة.
�2 )2إعادة هيكلة جلنة احلوكمة (التابعة لهيئة املراجعة واملحا�سبة) وتطعيمها بكفاءات �شرعية ومن بيئة العمل
لديها القدرة على �إعداد معايري متزج بني اجلانب ال�شرعي والفني.
3 )3توجيه دعوة للأمانة العامة لهيئة املحا�سبة واملراجعة ب�إلزام اللجان التابعة لها ب�إ�صدار املعايري باللغة العربية
ابتداء؛ ومن ثم ترجمتها لبقية اللغات.
4 )4توجيه دعوة ملجل�س �إدارة هيئة املحا�سبة واملراجعة بعدم �إ�صدار �أي معيار وربطه مبعايري �صادرة عن جهات
خارجية.
5 )5ا�ستكمال هيئة املحا�سبة واملراجعة مل�سرية تطوير وتقنني مهنة التدقيق ال�شرعي وذلك ب�إ�صدار معيار خا�ص
بالتدقيق ال�شرعي الداخلي.

