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حماور الورقة :     

املقدمة.  اأوًل:  

االإطار القانوين والت�سريعي ملهنة التدقيق ال�سرعي اخلارجي.  ثانياً:  

اأثر التدقيق ال�سرعي اخلارجي على م�ستوى ال�سبط وااللتزام ال�سرعي يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية. ثالثاً:  

درا�سة حتليلية للمعيار للوقوف على اأبرز نقاط القوة وال�سعف.  رابعاً:  

خام�ساً: متطلبات تطبيق املعيار.

�ساد�ساً:  كفاية املعيار و�سموليته الأهم عنا�سر التدقيق ال�سرعي اخلارجي.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد اخللق واملر�سلني اإمامنا و�سيدنا وقدوتنا حممد وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني والتابعني وتابعيهم باإح�سان اإىل يوم الدين. 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،، 

بداية اأود اأن اأ�سكر �سركة �سورى لال�ست�سارات ال�سرعية الختياري باأن اأكون اأحد املتحدثني يف موؤمترهم ال�سابع للتدقيق 

ال�سرعي على امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية املنعقد يف مدينة عمان يف الفرتة من 16-18 من �سهر ت�سرين 

االأول من العام األفني وثمانية ع�سر ميالدية. 

اأوًل: املقدمة:

اأو �سركات �سوق  اأو �سركات تاأمني  اإن ما مييز ال�سناعة املالية االإ�سالمية هو تقيد موؤ�س�ساتها �سواء كانت م�سارف 

راأ�س املال باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية يف جميع معامالتها وعملياتها، ولتحقيق ذلك يجب اأن يتوفر لدى هذه 

املوؤ�س�سات منظومة متكاملة لل�سوابط ال�سرعية مبنية على اأ�س�س احلاكمية املوؤ�س�سية ال�سليمة، بحيث يقع على عاتق 

جمل�س االإدارة  التحقق من اأن جميع اأن�سطة املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية تتم وفقًا الأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية، 

ويتم ذلك من خالل تاأكد املجل�س من وجود هيئة رقابة �سرعية مالئمة يتم تزويدها باملعلومات ال�سرورية والكافية ويف 

الوقت املنا�سب ومبا ي�ساعدها يف ممار�سة مهامها بال�سكل االأمثل بهدف التاأكد من التزام املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية 

باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية وتكوين راأي م�ستقل واأن ي�سمن املجل�س ح�سول اإدارة املوؤ�س�سة املالية على راأي 

هيئة الرقابة ال�سرعية على جميع العقود واملعامالت واالتفاقيات واملنتجات واخلدمات و�سيا�سات اال�ستثمار وتوزيع 

االأرباح وحتميل اخل�سائر وجتنيب االإيرادات على ح�سابات اال�ستثمار واآلية الت�سرف يف الدخل غري املطابق لل�سريعة 

ال�سريعة  باأحكام ومبادئ  بااللتزام  واالإجراءات اخلا�سة  لل�سيا�سات  اعتماد دليل  االإدارة  يقع على عاتق جمل�س  كما 

االإ�سالمية وعلى اأن يحتوي هذا الدليل بحد اأدنى ما يلي:- 

1- اآلية عر�س املوا�سيع على الهيئة للح�سول على الفتاوى و/اأو قرارات الهيئة حولها. 

2- دليل اإجراءات عمل الهيئة. 

3- اآلية ت�سمن التزام االإدارة التنفيذية للموؤ�س�سة املالية بالفتاوى والقرارات ال�سادرة عن الهيئة. 

4- اآلية لت�سهيل ات�سال اإدارات امل�سرف املختلفة وعمالئه مع الهيئة. 

كما يقع على عاتق جمل�س االإدارة التاأكد من وجود دائرة تدقيق �سرعي داخلي ال متار�س اأعمال تنفيذية يومية ومبا 

ي�سمن تعزيز ا�ستقاللية املدققني ال�سرعيني الداخليني، واإعطائهم املكانة املنا�سبة يف ال�سلم الوظيفي للموؤ�س�سة املالية 

االإ�سالمية واأن يكونوا موؤهلني للقيام بواجباتهم، مبا يف ذلك حق و�سولهم اإىل جميع ال�سجالت واملعلومات واالت�سال 
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باأي موظف داخل البنك بحيث ميكنهم من اأداء املهام املوكلة اإليهم واإعداد تقاريرهم دون اأي تدخل خارجي، وبحيث 

يتحقق املجل�س من توفر املوارد الكافية والعدد الكايف من الكوادر املوؤهلة واملدربة واال�ستمرار يف تدريبهم. 

كما يقع على عاتق املجل�س �سمان ا�ستقاللية اإدارة االمتثال ال�سرعي يف املوؤ�س�سة املالية ورفدها بكوادر كافية وموؤهلة 

الرقابة  هيئة  عن  ال�سادرة  والقرارات  بالفتاوى  املالية  املوؤ�س�سة  التزام  مدى  من  التحقق  على  قادرة  تكون  ومدربة 

ال�سرعية. 

امل�ساءلة  يعزز  ومبا  م�ستقل  خارجي  �سرعي  تدقيق  توفر  من  بد  فال  ال�سرعية  واحلوكمة  الرقابة  منظومة  والكتمال 

وال�سفافية لدى املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية. 

ثانياً: الإطار القان�ين: 

على الرغم من اأن القوانني والت�سريعات النافذة يف االأردن راعت خ�سو�سية املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، حيث ت�سمن 

قانون البنوك النافذ مثاًل ع�سر مواد حتكم عمل امل�سارف االإ�سالمية وب�سكل يراعي عمل امل�سارف االإ�سالمية منذ بداية 

الرتخي�س وحتى ت�سفيتها، اإال اأن القوانني والت�سريعات النافذة لغاية تاريخه مل تراعي التدقيق ال�سرعي اخلارجي، 

اإال اأن قانون البنوك األزم امل�سرف االإ�سالمي بتعيني هيئة رقابة �سرعية بقرار من الهيئة العامة للم�ساهمني بحيث ال 

يقل عدد اأع�سائها عن ثالثة اأ�سخا�س يكون راأيها ملزمًا للم�سرف االإ�سالمي، وحدد مهامها مبراقبة اأعمال امل�سرف 

االإ�سالمي واأن�سطته من حيث التزامها باالأحكام ال�سرعية، واإبداء الراأي يف العقود الالزمة الأعماله واأن�سطته والنظر يف 

اأي اأمور تكلف بها وفقًا الأوامر البنك املركزي ال�سادرة لهذه الغاية، وا�ستنادًا لذلك فقد اأ�سدر البنك املركزي تعليمات 

احلاكمية املوؤ�س�سية، والتي و�سعت نطاق عمل هيئة الرقابة ال�سرعية ومبا يتالءم مع معايري احلوكمة ال�سادرة عن هيئة 

املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية )AAOIFI( اأو ال�سادرة عن جمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية 

وكاأنها  الهيئة  مع هذه  التعامل  وقد مت  ال�سرعية،  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقاللية ومالءمة  ي�سمن  )IFSB( ومبا 

مدقق �سرعي خارجي، وعليه ويف حال رغبة البنك املركزي االأردين اعتماد معيار التدقيق ال�سرعي اخلارجي ال�سادر 

عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية)AAOIFI( فاإن ذلك يتطلب من البنك املركزي تعديل 

قانون البنوك وتعديل تعليمات احلاكمية املوؤ�س�سية للبنوك االإ�سالمية ومبا ي�سمن اإلزام امل�سارف بالتدقيق ال�سرعي 

اخلارجي وبالتايل مراجعة م�سوؤوليات وواجبات هيئة الرقابة ال�سرعية يف �سوء ذلك. 

ثالثاً: اأثر التدقيق ال�سرعي اخلارجي على م�ست�ى ال�سبط واللتزام ال�سرعي يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية: 

اإن توفر اإطار حوكمة �سرعي قوي هدف رئي�سي لكل موؤ�س�سة مالية اإ�سالمية واأن التدقيق ال�سرعي اخلارجي هو اأحد 

اأركان احلوكمة ال�سرعية كونه يتم تعيني املدقق ال�سرعي اخلارجي من قبل الهيئة العامة للم�ساهمني وبالتايل فهو يفوق 

اإدارة املوؤ�س�سة املالية من حيث التعيني والعزل واملكافاأة وامل�ساءلة والتقرير. 

وعليه فاإن ح�سول اأي موؤ�س�سة مالية اإ�سالمية على راأي من املدقق ال�سرعي اخلارجي باأن املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية 

قد امتثلت الأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية يعترب مبثابة �سهادة ح�سن �سلوك مل�ستوى ال�سبط وااللتزام ال�سرعي. 
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ولكن من جانب اآخر وح�سب وجهة نظري اخلا�سة لن يكون لها من الناحية العملية اأي اأثر جوهري للتدقيق ال�سرعي 

اخلارجي على م�ستوى ال�سبط وااللتزام ال�سرعي على املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية على املدى القريب اأو املتو�سط وذلك 

لالأ�سباب التالية:

1- اأن معظم ال�سلطات االإ�سرافية على املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ال تلزم هذه املوؤ�س�سات بالتدقيق ال�سرعي اخلارجي، 

حيث مل تت�سمن قوانينها اأي مواد باخل�سو�س با�ستثناء عدد حمدود منها.

2- اأن تعديل ال�سلطات االإ�سرافية لقوانينها واأنظمتها وتعليماتها يحتاج لوقت لي�س بالقليل، يف حال تبنت ال�سلطات 

االإ�سرافية اإلزام موؤ�س�ساتها بالتدقيق ال�سرعي اخلارجي. 

3- اإن تنظيم مهنة التدقيق ال�سرعي اخلارجي يحتاج اإىل اإقرار قوانني واأنظمة وجهات ر�سمية تعمل على رعاية املهنة 

وتطويرها وتكون مظلة ملزاولة املهنة من قبل املدققني ال�سرعيني اخلارجيني. 

4- قلة عدد املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية التي �سيتم اإلزامها يف التدقيق ال�سرعي اخلارجي �سيكون عائقًا يف تنظيم 

هذه املهنة وتطويرها وا�ستمرارها، فعلى �سبيل املثال فاإن عدد املوؤ�س�سات التي �ستكون ملزمة يف التدقيق ال�سرعي 

اخلارجي يف اململكة االأردنية الها�سمية ال يتعدى عدد اأ�سابع اليد وبالتايل قد ال يكون هنالك اأي جدوى اقت�سادية 

لل�سركات الراغبة يف تاأ�سي�س مكاتب تدقيق �سرعي خارجي حيث اأن االإيرادات املتاأتية لن تغطي م�ساريفها. 

5- حمدودية اخلربات والكفاءات املتخ�س�سة يف التدقيق ال�سرعي اخلارجي.

6- على الرغم من وجود موؤ�س�سات ترعى وت�سدر �سهادات مهنية متخ�س�سة يف التدقيق ال�سرعي اخلارجي اإال اأن على 

هذه املوؤ�س�سات التوا�سل مع اجلهات ذات العالقة العتماد هذه ال�سهادات بعد اأن يتم اإجراء مراجعة �ساملة للمادة 

العلمية واالمتحان املتخ�س�س الذي متنح على اأ�سا�سه ال�سهادة. 

رابعاً: درا�سة حتليلية ملعيار التدقيق ال�سرعي اخلارجي: 

لدى درا�سة معيار التدقيق ال�سرعي اخلارجي وبالتعاون مع عدد من مدققي احل�سابات اخلارجيني وبع�س الزمالء يف 

امل�سارف االإ�سالمية للوقوف على نقاط القوة والنقاط التي حتتاج من هيئة املحا�سبة واملراجعة اإىل مراجعة واأخذها 

بعني االعتبار ل�سمان جناح تطبيق هذا املعيار، كانت لنا هذه املالحظات:  

الق�ة:-  • نقاط 
- �سمان قيام املدققني ال�سرعيني اخلارجيني باملحافظة على نهج �سامل وجودة يف العمل وخمرجاته على اأ�سا�س 

منتظم. 

مببادئ  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  التزام  ل�سمان  اخلارجي  ال�سرعي  للتدقيق  حمددة  ومعايري  قواعد  توفري   -

واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. 
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- حدد املعيار معايري التقييم لعمليات التدقيق ال�سرعي اخلارجي والتي �سي�ستند اإليها املدقق ال�سرعي اخلارجي عند 

اإجراء عملية التدقيق وهي على النحو التايل:- 

 .AAIOFI 1- املعايري ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية

2- التعليمات ال�سادرة عن ال�سلطات الرقابية واملتعلقة باملتطلبات ال�سرعية التنظيمية. 

3- القواعد واملعايري ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية املركزية. 

4- متطلبات املعايري املحا�سبية املعمول بها وال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية فيما 

يتعلق باملتطلبات ال�سرعية. 

5- املوافقات واالأحكام ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية. 

- حدد املعيار االإجراءات الرئي�سية التي يجب تنفيذها من قبل املدقق ال�سرعي اخلارجي، والتي تبداأ بالتخطيط، 

تقييم  الرقابية،  ال�سوابط  فح�س  الرقابية،  ال�سوابط  العينات،  حتديد  الن�سبية،  االأهمية  املخاطر،  تقييم 

امل�ساهدات وعدم االمتثال الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، احل�سول على بيانات مكتوبة، تقييم االأحداث الالحقة 

واأثرها على التقييم، التاأكد من فعالية الوظائف الداخلية ال�سرعية )تقارير التدقيق ال�سرعي الداخلي، تقارير 

ال�سلطة الرقابية(، انتهاًء بتقييم املخاطر املتبقية. 

- حتديد حمتويات تقرير مدقق احل�سابات ال�سرعي اخلارجي ومبا يتما�سى مع املعيار الدويل للتدقيق رقم )3000(. 

- اإ�سدار تقرير مالحظات اإىل جانب تقرير التدقيق على النموذج املعتمد وبحيث يحتوي على مو�سوعات ومالحظات 

املنا�سبة  اأو مل يتم معاجلتها والتو�سيات  املادية �سواء مت معاجلتها  الرئي�سية وخا�سة تلك املالحظات  التدقيق 

واالإجراءات الت�سحيحية. 

ال�سعف:-  • نقاط 
- حدد املعيار اجلهة التي يوجه اإليها التقرير بامل�ساهمني ما مل يطلب غري ذلك من ال�سلطات االإ�سرافية، يف حني 

مل يحدد املعيار اجلهة التي �سيتم التوا�سل معها بعد التعيني هل �ستكون جلنة التدقيق )املراجعة( املنبثقة عن 

جمل�س االإدارة اأم �ستكون هيئة الرقابة ال�سرعية للموؤ�س�سة املالية االإ�سالمية. 

املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  يف  واالأخالقيات  احلوكمة  جمل�س  باأن  املعيار  يف  ي�سار  اأن  االأ�سل   -

االإ�سالمية �سيعمل على مراجعة عدد من معايري احلوكمة وعلى النحو التايل: معيار احلوكمة رقم )1( واملتعلق 

بتعيني هيئة الرقابة ال�سرعية وتكوينها وتقريرها، ومعيار احلوكمة رقم )2( املتعلق بالرقابة ال�سرعية، معيار 
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تعار�س قد يح�سل من تطبيق  اأي  اإزالة  ال�سرعية، بهدف  الرقابة  با�ستقاللية هيئة  املتعلق  احلوكمة رقم )5( 

معيار احلوكمة رقم )6( ب�ساأن التدقيق ال�سرعي اخلارجي. ومن االأمور التي نعتقد اأنها بحاجة اإىل مراجعة من 

جمل�س احلوكمة واالأخالقيات هي:- 

1- تعيني هيئة الرقابة ال�سرعية: هل �سيبقى التعيني من اخت�سا�س الهيئة العامة مل�ساهمي املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية 

وبتن�سيب من جمل�س االإدارة وكذلك حتديد مكافاآتها و�سروط االرتباط واال�ستغناء عن ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية. 

2- هل من ال�سروري االإبقاء على احلد االأدنى لعدد اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية. 

3- هل من ال�سروري اأي�سًا االإبقاء على تقرير هيئة الرقابة ال�سرعية، ويف حال مت االإبقاء عليه وح�سل ت�سارب ما 

بني تقرير املدقق ال�سرعي اخلارجي وتقرير هيئة الرقابة ال�سرعية فاإن ذلك قد يعر�س املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية 

والهيئة اإىل خماطر �سمعة. 

4- هل هناك داعي لالإبقاء على معيار احلوكمة رقم )2( واملتعلق بالرقابة ال�سرعية يف �سوء �سدور معيار احلوكمة 

رقم )6( ب�ساأن التدقيق ال�سرعي اخلارجي، حيث اأن املهام التي كانت تقوم بها هيئة الرقابة ال�سرعية اأ�سبحت من 

مهام املدققني ال�سرعيني اخلارجيني. 

5- قد تواجه مهمة التدقيق ال�سرعي اخلارجي تعار�س بني فتاوى هيئة الرقابة ال�سرعية للموؤ�س�سة املالية واملعايري 

ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل وجود حتفظات يف 

تقرير املدقق ال�سرعي اخلارجي ومعار�سة قوية من اإدارات املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية يف حال مت االإف�ساح عن 

هذا التعار�س. 

6- هل من ال�سروري اإ�سافة م�سوؤولية جديدة للجنة التدقيق )املراجعة( تتعلق مبدى اإلتزام املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية 

ال�سرعية  الرقابة  ال�سرعية ومبتطلبات هيئة  االأمور  الرقابية بخ�سو�س  ال�سلطات  ومتطلبات  ال�سرعية،  باملعايري 

املركزية ... الخ. 

7- واأخريًا اأرى اأن يكون هنالك مراجعة اأي�سًا للمعيار رقم )5( املتعلق با�ستقاللية هيئة الرقابة ال�سرعية. 

هذا  وباعتقادي  املبكر،  بالتطبيق  و�سمح   2019 عام  من  الثاين  1/كانون  للمعيار يف  التطبيق  �سريان  8- مت حتديد 

التاريخ غري منا�سب، حيث اإن جناح التطبيق لهذا املعيار يحتاج اإىل متطلبات عديدة حتتاج اإىل املزيد من الوقت. 
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خام�ساً: متطلبات تطبيق املعيار:- 

هناك متطلبات لتطبيق املعيار ال بد من اإجنازها وبخالف ذلك �سيبقى هذا املعيار حربًا على ورق ومن هذه 

املتطلبات:- 

1- تبني ال�سلطات الرقابية لهذا املعيار بحيث يكون التدقيق ال�سرعي اخلارجي اإلزاميًا على املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 

وبالتايل حاجة هذه ال�سلطات الإجراء تعديالت على قوانينها واأنظمتها وتعليماتها. 

2- وجود �سركات تدقيق �سرعي خارجي م�ستقلة يتوفر لديها موارد مالية وكوادر ب�سرية موؤهلة ولديها اخلربة والكفاءة 

يف جمال التدقيق ال�سرعي اخلارجي ومبا يعزز تنظيم املهنة.

 وهذا يحتاج اإىل ما يلي:
1

3- تنظيم مهنة التدقيق ال�سرعي اخلارجي

اأ. اإقرار نظام للمدققني ال�سرعيني اخلارجيني يتناول �سروط مزاولة املهنة ومنح الرتخي�س اخلا�س بذلك من حيث 

املتطلبات القانونية والعلمية واملهنية. 

ب. اإن�ساء �سجل للمدققني ال�سرعيني املرخ�س لهم مبزاولة املهنة، حتت مظلة اجلهة االإ�سرافية، بحيث ال يجوز الأحد 

مزاولة املهنة ما مل يتم قيده يف هذا ال�سجل. 

ت. اإقرار القواعد العامة للح�سول على الزمالة يف التدقيق ال�سرعي اخلارجي. 

ث. اإن�ساء جلنة مراقبة جودة االأداء املهني. 

ج. اإقرار دليل للرقابة النوعية على مكاتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي. 

ح. اإقرار دليل للفح�س الدوري ت�ستخدمه مكاتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي يف عملها. 

اأنواع  اإقرار نظام للم�ساءلة واملحا�سبة واجلزاءات جتاه حاالت االإخالل والتق�سري بحيث يت�سمن هذا النظام  خ. 

املخالفات واجلزاء املالئم لكل نوع. 

د. اإن�ساء جمعية املدققني ال�سرعيني اخلارجيني وت�سم يف ع�سويتها مكاتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي التي تنطبق 

عليها �سروط نظام املدققني ال�سرعيني املعتمد. 

ذ. التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة حمليًا واإقليميًا ودوليًا لو�سع �سيغة مالئمة الإ�سفاء ال�سبغة االإلزامية على كل 

ما �سبق. 

ورقة مقدمة من الدكتور عبد الباري م�سعل يف موؤمتر التدقيق ال�سرعي املنعقد يف 2011/5/10.    -1



عمان – األردن 16-18 أكتوبر 2018

حممود ال�شبيحاتالتدقيق ال�رشعي اخلارجي يف �سوء معيار احلوكمة رقم )6( لأيوفـي

58
موؤمتر �سورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي

Shura 7th Sharia Audit Conference

ر. اإقرار اآلية ر�سمية العتماد �سهادات اخلربة ملكاتب التدقيق ال�سرعي اخلارجي. 

ز. اإقرار نظم مالية لتوفري االإيرادات الكافية الإجناز ما �سبق. ومن ذلك فر�س ر�سوم الع�سوية والت�سجيل يف الزمالة 

واحل�سول على �سهادات اخلربة والقيد يف ال�سجل ... الخ.

4- االإ�سراع يف اإ�سدار دليل التدقيق ال�سرعي اخلارجي لتمكني املدققني اخلارجيني من القيام بواجباتهم ب�سكل مهني. 

�ساد�ساً: كفاية و�سم�لية معيار التدقيق ال�سرعي اخلارجي لأهم عنا�سر التدقيق ال�سرعي اخلارجي :- 

ت�سمن املعيار اأهم عنا�سر التدقيق ال�سرعي اخلارجي، حيث حدد اأنواع االتفاقيات، متطلبات االمتثال للمعيار،   

املتطلبات االأخالقية التي يجب اأن يلتزم بها املدقق ال�سرعي اخلارجي، مراقبة اجلودة، التفاعل والتوا�سل مع 

املدققني ال�سرعيني وهيئة الرقابة ال�سرعية، املعايري التي ي�ستند اإليها املدقق ال�سرعي، االإجراءات الرئي�سية 

اخلارجي،  ال�سرعي  التدقيق  اأعمال  تقييم  املكتوبة،  البيانات  العينات،  الرقابية،  ال�سوابط  املادية،  مثل 

املخاطر املتبقية والوثائق واملحفوظات، كما ت�سمن املعيار تقرير املدقق ال�سرعي اخلارجي وحمتوياته. 

ويف اخلتام اأكرر �سكري للقائمني على املوؤمتر ال�سابع للتدقيق ال�سرعي وللح�سور متمنيًا لهذا املوؤمتر واملوؤمترين التوفيق 

والنجاح. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.




