
موؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
فندق جراند ميلينيوم - مسقط، ُعمان 

تنظيـــم

راعي بالتينيالراعي الرئيسي

8-6 

2019

أكتـــوبـــــر 
October

أرض الطـبيـعــــــــــة

راعي ذهبي
 شريك تكنولوجيا

التمويل اإلسالمي

بالتعاون مع

اأوراق عمل



احملور الرابع

�شمان اجلودة يف
 التدقيق ال�رشعي

تنظيـــم

راعي ذهبيراعي بالتينيالراعي الرئيسي
 شريك تكنولوجيا

التمويل اإلسالمي

بالتعاون مع

6-8 أكتوبر 2019 - مسقط – ُعمان

موؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
Shura 8th Sharia Audit Conference



6-8 أكتوبر 2019 - مسقط – ُعمان

ال�شيخ الدكتور / بالل حمّمد املال �شمان اجلودة يف التدقيق ال�رشعي

141

موؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
Shura 8th Sharia Audit Conference

البحث الثاين

�شمان اجلودة يف التدقيق ال�رشعي

إعداد
الشيخ الدكتور / بالل حمّمد املال

رئيس دائرة الرقابة الشرعية الداخلية
بنك الربكة

لبنان

تنظيـــم

راعي ذهبيراعي بالتينيالراعي الرئيسي
 شريك تكنولوجيا

التمويل اإلسالمي

بالتعاون مع



6-8 أكتوبر 2019 - مسقط – ُعمان

�شمان اجلودة يف التدقيق ال�رشعي ال�شيخ الدكتور / بالل حمّمد املال

142

موؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
Shura 8th Sharia Audit Conference

متهيد

الو�صول اىل حتقيق هويتها  نحو  بالغة  ب�صعوبة  ت�صق طريقها  الإ�صالمية  وامل�صرفية  املا�صي،  القرن  �صبعينيات  منذ 

الذاتية امل�صتقلة املتكاملة، ولتفر�س نف�صها ك�صناعة مالية عاملية منوذجية را�صخة وموثوقة.

الكبرية  املعوقات  من  للكثري  ودولية  واإ�صالمية  عربية  مالية  �صناعة  ب�صفتها  الإ�صالمية  امل�صرفية  تعر�صت  ولقد 

والتحديات اجلدية التي حّدت من اندفاعها نحو حتقيق اأهدافها.

 ولعل من اأبرز واأخطر املعوقات التي تعر�صت لها امل�صرفية الإ�صالمية خالل م�صريتها املباركة:

• ظلم ذوي القربى - اإذا �صح التعبري – حيث كانت »ُت�صرب من بيت اأبيها«، جراء ما اعرتاها من اإرباكات ب�صبب 
حداثة امل�صروع ب�صفتها �صناعة م�صتجدة على الأ�صواق املالية املعا�صرة.

• وكذلك الأخطاء التنفيذية التي ارتكبت خالل انطالقتها ب�صبب عدم الفهم الكايف ملقا�صد ال�صريعة يف هذه ال�صناعة، 
ولقلة العن�صر الب�صري الكفء، وكذلك لندرة توفر الهيكليات الإدارية وال�صرعية املهنية املحرتفة، لتقدمي ال�صناعة 

للنا�س بال�صكل الذي ينبغي اأن تقدم فيه.

اليوم ورغم املعوقات والتحديات تخرج امل�صرفية الإ�صالمية منت�صرة يف هذه املواجهة، فهي بلورت هويتها وثقافتها 

امل�صتقلة ، واأثبتت نف�صها ودورها الأ�صا�صي يف هيكلية ال�صناعة امل�صرفية العاملية.

والتدقيق  ال�صرعية  الرقابة  تعزيز  هو  وتطويره،  وتنميته  املبارك  الجناز  هذا  حفظ  يف  ي�صهم  اأن  ميكن  ما  اأهم  اإن 

ومنتجات  خدمات  يف  النوعية  اجلودة  �صمان  حتقيق  اأجل  من  وذلك  امل�صتقل،  واخلارجي  الداخلي  ب�صقيه  ال�صرعي 

امل�صارف ال�صالمية.

وعليه، فاإن وجود ادارة تدقيق �صرعي داخلي ، هو مبثابة حجر الزاوية حلوكمة قوية، وهو اجل�صر بني الإدارة واملجل�س، 

اآلية عملية  لل�صركة تت�صمن  اأمان  اأنه �صبكة  الت�صغيلية، ويقدم على  العمليات  املناخ الأخالقي والفعالية وكفاءة  يقّيم 

التدقيق الداخلي يف بيئات ثقافية و  اأن�صطة  ال�صاملة الف�صلى. وتتم  لتطبيق القواعد والتنظيمات وممار�صات العمل 

قانونية واقت�صادية متباينة ويتم تنفيذها داخل �صركات تتباين اأهدافها واأحجامها وهياكلها التنظيمية، ومن خالل 

اأ�صخا�س خمتلفني ، وكل تلك الفروق والختالفات قد توؤثر على ممار�صة اأن�صطة التدقيق الداخلي يف البيئات املختلفة، 

لذا فمن ال�صروري اإخ�صاع معايري التدقيق ال�صرعي الداخلي اىل عملية تقومي وتطوير م�صتمرة لت�صهيل و�صبط عمل 

املدققني ال�صرعيني الداخليني يف ظل هذه املعايري«.

اإن �صمان هذه الو�صائل هو التزام باملعايري ال�صرعية التي حتقق العدل والإح�صان املـاأمور بهما، وبالإ�صافة اإىل تطبيق 

املعايري املحا�صبية لإعطاء كل ذي حق حقه، وكذلك �صوابط احلوكمة الكفيلة بتحقيق اجلودة املن�صودة.
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اأواًل: تعريف �سمان اجلودة النوعية يف التدقيق ال�سرعي: 

اأي  الرداءة  �صد  وهي  جيدًا،  ال�صيء  يكون  اأن  وتعني  َجْودات،  وجمعها  جاد،  الفعل  م�صدره  ا�صم،  هي  لغة:  اجلودة 

النحطاط عن ال�صكل ال�صحيح والتام يف الت�صرفات.

اللتزام  الكبرية، عن طريق  والتباينات  والنواق�س  العيوب  اأو اخللو من  للتميز  مقيا�س  ال�صطالح:هي  واجلودة يف 

ال�صارم باملعايري ال�صرعية واملحا�صبية ومعايري احلوكمة، وهي قابلة للقيا�س وقابلة للتحقق، لإجناز جتان�س ومتاثل يف 

الناجت ير�صي متطلبات حمددة للعمالء اأو امل�صتخدمني )معجم املعاين اجلامع(

نعة. وجاء يف معجم الغني: هي �صالمة الّتكوين واإتقان ال�صَّ

ويف معجم املالية: 

اجلودة هي: قدرة منتج اأو خدمة اأو عملية على تقدمي القيمة امل�صتهدفة منها«.

واأنظمة  وقوانني  اأحكام  �صل�صلة  من  ومتكاملة،تتكون  مر�ّصدة  اإدارية  عمل  اآلية  هي  اجلودة  “اإن  القول:  وعليه، ميكن 

ومعايري اإجرائية، ت�صعها املجامع واملجال�س املتخ�ص�صة، ويف مقدمتها “هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية 

وجمل�س اخلدمات املالية الإ�صالمية IFSB، وتلتزم به الإدارة العليا وهيئة الرقابة ال�صرعية واجلهات  االإ�شالمية”، 

الرقابية، تهدف اإىل حتقيق املقا�صد والغايات التي و�صعت من اأجلها، وذلك باأكرب قدر ممكن من اللتزام والتقيد بها، 

خالل تنفيذ العمليات ذات ال�صلة، للو�صول اإىل نتائج تتطابق ب�صكل مقبول مع الأهداف”.

الغايات  مع  واملنتجات  اخلدمات  “تطابق  هو:  ال�صرعي  التدقيق  يف  النوعية  اجلودة  �صمان  “فاإن  اآخر:  وبتعريف 

واملوا�صفات”.

�صمان اجلودة: »هو عملية فح�س وتقييم نظامية منهجية م�صتقلة وموثقة لغر�س احل�صول على دليل مرجعي، وتقييمه 

مبو�صوعية لتحديد مدى ا�صتيفاء املعايري املحددة للموا�صفات، ومقارنة ما هو كائن مع ما يجب اأن يكون«.

.
1

وباخت�صار اأو�صح، هي: »تطابق النتائج مع املناهج«

ثانياً: اأهداف اجلودة النوعية يف التدقيق ال�سرعي.   

ميكن حتديد الأهداف العامة ل�صمان اجلودة، للو�صول اإىل اإر�صاء العمالء ب�صتة اأهداف اأ�صا�صية، هي:

اأوًل:تقدمي اأف�صل نوعية تناف�صية.

ثانيًا: الإجناز يف اأ�صرع وقت.

ثالثا:تطبيق اأف�صل اأداء واأقل جهدًا.

رابعًا: الإجناز باأقل كلفة. 

1-  وليد نزهت ن�صاأت عبد اهلل مقال يف »جملة عامل اجلودة«- العدد ال�صاد�س22/ يونيو /2016م،
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خام�صًا: احل�صول على اأكرب اإنتاجية مطلوبة.

�صاد�صًا:احل�صول على اأكرث ربحية ممكنة.

او اخلدمة لال�صتخدام  ال�صرعي، هو مالءمة املنتج  التدقيق  اإىل حتقيق هذه الأهداف ل�صمان اجلودة يف  وللو�صول 

وتطابقها مع الحتياجات واملوا�صفات التي تتوقعها اجلهات امل�صتفيدة، ودميومة هذا العمل مبا يحقق �صمان اجلودة، 

و”الهيئة  العليا  الإدارة  ت�صعها  التي  املعايري  حتدده  الذي  امل�صتوى  عن  ال�صبط  نظام  فاعلية  م�صتوى  تدين  لتفادي 

ال�شرعية” واجلهات الرقابية يف اأدلة اإجراءات التدقيق ال�صرعي، وذلك من خالل ما يلي:

1. ت�صور وتوقع امل�صاكل وفهمها، والتعرف عليها والعمل على اكت�صافها.

2. حتديد م�صدر املعلومات ذات العالقة بتحقيق اجلودة.

3. التاأكد من حدوث التح�صن امل�صتمر يف اأداء اجلودة.

4. التعرف على مدى التاأثري املتوقع واملخطط له عرب املراقبة والتدقيق.

5. الرتكيز على املوؤ�صرات املتحققة للهدف .

6. تب�صيط اإجراءات العمل.

7. تقدمي اأداة مهنية للتحقق من فاعلية النظام، بدعم من الإدارة العليا يف اتخاذ القرارات.

االأهداف املن�سودة

اأ. حر�س امل�صرف على تاأكيد فاعلية نظام اإدارة �صمان جودة اخلدمات واملنتجات، للحوؤول دون جتنيب الأرباح، وذلك 

من خالل توفري اأداة جيدة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة والتدقيق، والعمل الدوؤوب على مراقبته وتطويره.

ب. حر�س العمالء على التاأكد من اأن نظام التدقيق ال�صرعي ل�صمان اجلودة، موؤهل لتقدمي املنتج اأو اخلدمة املدققة 

وفق املطلوب �صرعًا، فال يبيع مثال ما ل ميلك، اأو ل ياأكل احلرام من حيث ل يعلم.

ج-  رغبة امل�صرف باحل�صول على الت�صنيف املر�صي من اجلهات الرقابية املحلية اأو الدولية.
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مهام �سمان اجلودة النموذجية 

تتمثل مهام �صمان اجلودة ال�صرعية النموذجية مبا يلي:

• تطوير طرق حتليل تقدمي اخلدمات واملنتجات وفق اآلية ت�صمن موافقتها مع النتائج واملوا�صفات املطلوبة.

• تدقيق �صجالت مراقبة �صمان اجلودة، ومهام اأق�صام الإدارات املعنية، مبا يوؤكد التزامها باملعايري املطلوبة.

• امل�صاعدة يف اإ�صالح الأخطاء املكت�صفة، وتقدمي احللول واملقرتحات للم�صكالت غري العادية. 

• حت�صني مقايي�س اجلودة، وتقييم �صري عملية تقدمي املنتجات واخلدمات ب�صكٍل م�صتمر. 

• تطوير التقنيات التي تعمل على حتليل العّينات والبيانات املتوفرة.

• حتديد �صبل توفري الوقت واملال، من دون اأن يكون ذلك على ح�صاب �صمان اجلودة.

• فح�س املنتجات واخلدمات، واكت�صاف الأخطاء، وحتديد الأ�صباب.

• تطوير اأ�صاليب ت�صحيحية ووقائية فعالة.

• التعاون مع العمالء والهيئات التنظيمية يف عملية التدقيق وال�صتماع اإىل �صكاويهم.

ثالثاً: معايري اجلودة يف التدقيق ال�سرعي.

ي�صمل معيار اجلودة يف التدقيق، جمموعة �صيا�صات اأو اإجراءات ومتطلبات مرجعية .

االأخالقيات:

اأ�صدرت هيئة املحا�صبة واملراجعة )AAOIFI( ميثاقني لالأخالقيات:

،  ويهدف اإىل تقدمي اإطار لأخالقيات املحا�صب 
2

)اأ( ميثاق اأخالقيات املحا�صب واملدقق للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية

تعاىل  اهلل  لأوامر  وامتثاًل  عقيدته  من  بدافع  به  املحا�صب  ليلتزم  الإ�صالمية،  ال�صريعة  اأحكام  من  م�صتمد  واملدقق، 

واجتنابًا لنواهيه، ثم من املبادئ الأخالقية التي ا�صتملت عليها املواثيق الأخالقية ملهنة املحا�صبة مما ل يتعار�س مع 

اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.

2-  �صدرا بتاريخ 22 يونيو 1998،و�صاري املفعول بدءًا من تاريخ 1 يناير 1999م.



6-8 أكتوبر 2019 - مسقط – ُعمان

�شمان اجلودة يف التدقيق ال�رشعي ال�شيخ الدكتور / بالل حمّمد املال

146

موؤمتر �شورى الثامن للتدقيق ال�رشعي
Shura 8th Sharia Audit Conference

 .
3

)ب( ميثاق اأخالقيات العاملني يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية

ويهدف اإىل تقدمي اإطار لأخالقيات العاملني يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، اإىل التزام العاملني يف املوؤ�ص�صة باملبادئ 

الأخالقية الواردة يف هذا امليثاق اأثناء مزاولتهم املهنة واإىل حتقيق ما ياأتي:

 1. تنمية الوعي الأخالقي لدى العاملني يف املوؤ�ص�صة.

2. اأداء احلقوق لأ�صحابها عماًل مببداأ “اأعط كل ذي حق حقه”.

3. اإتقان العمل امل�صريف واملايل والإ�صهام يف تطويره.

 4. جت�صيد مبداأ التعاون على الرب والتقوى.

– توازي ميثاق الأخالقيات دوليًا: قواعد ال�صلوك الأخالقي للمحا�صبني املهنيني ال�صادرة عن جمل�س قواعد ال�صلوك 
الأخالقي الدولية.

بيانات ومعايري املحا�سبة املالية:

تهدف اإىل و�صع اإطار لإعداد التقارير املالية يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية يتنا�صب مع خ�صو�صيتها وطبيعة اأعمالها.

املالية )IFRS( ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�صبة  التقارير  الدولية لإعداد  توازي هذه املعايري دوليًا: املعايري 

الدولية.

وتهدف معايري املراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية:

- اإىل و�صع اإطار مل�صوؤولية مدقق احل�صابات عند تدقيق البيانات املالية للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية.

وتوازي هذه املعايري دوليًا: املعايري الدولية للتدقيق ال�صادرة عن جمل�س معايري التدقيق والتاأكيد الدولية.

وتهدف معايري ال�صوابط للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية:

- اإىل و�صع اإطار للحوكمة ال�صرعية ودور وم�صوؤولية الأطراف ذات ال�صلة باملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، ومن اأهم 

تلك الأطراف: هيئة الرقابة ال�صرعية للموؤ�ص�صة واملدقق ال�صرعي الداخلي وجلنة التدقيق.

،وقد مت   “حوكمة”  الواردة يف عنوان املعايري هو  “�صبط”  اإن معنى كلمة  املعايري املقابلة ملعايري ال�صوابط دوليًا: 

ال�صتدلل على ذلك بالرجوع للن�صخة النكليزية للمعايري. 

ولذلك فمن حيث عنوان املعايري، فاإنه يقابلها على �صبيل املثال معايري ومبادئ احلوكمة ال�صادرة عن منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية.

3-  �صدرا بتاريخ 22 يونيو 1998،و�صاري املفعول بدءًا من تاريخ 1 يناير 1999م.
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وهناك معايري ل�سمان اجلودة النوعية يف الرقابة ال�سرعية، اأبرزها:

- و�صوح الفتوى وفهمها على الوجه ال�صحيح.

- و�صع اإجراءات ت�صمن �صالمة التنفيذ ال�صرعي والفني.

- و�صع الأدلة الإجرائية لكل منتج.

- تعزيز الثقة بني الهيئة ال�صرعية والإدارة التنفيذية واجلمهور.

4

- الرتكيز على املعايري الأخالقية يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية«.

ويف هذا الإطار، عدد الأمريكي فيليب كرو�صبي من خالل فل�صفته لإدارة اجلودة ال�صاملة، اأربع دعائم ملفهوم اجلودة 

ال�صاملة، هي :

- جودة املنتج: باأن يكون مطابقًا للموا�صفات التي يطلبها العميل.

- �صبط نظام اجلودة: وقاية للمنتج.

- اخلدمة دون اأي اأخطاء “يجب اأن يكون معيار الأداء يف اجلودة “�صفر عيوب”.

- اأن يتم قيا�س جودة املنتج بقيا�س مدى عدم مطابقته اأو مطابقته للمتطلبات. 

وقال الرئي�س ال�صابق للهيئة ال�صرعية املوحدة ملجموعة الربكة امل�صرفية العالمة الدكتور عبد ال�صتار اأبو غدة: » اإن 

اعتماد املوؤ�ص�صات واملنتجات املالية الإ�صالمية على عن�صر مهم وهو امل�صروعية واحلر�س على جتنب احلرام، يوؤدي اىل 

�صرورة اأن يكون هذا العن�صر قابال للقيا�س«.

بهذا  التزامها  بناء على درجة  واملنتجات  املوؤ�ص�صات  تلك  للحكم على  اأي�صًا وجود طريقة  يتطلب  »اإن ذلك  اأ�صاف:  

.
5

العن�صر وهو امل�صروعية، لأن عدم وجود مثل هذا القيا�س يعني نتيجة واحدة، هي تدهور النوعية ال�صرعية«

ال�صرعية، ومن  »اأ�صباب ودوافع الهتمام بتطوير اجلودة  العنزي،  ال�صريعة ع�صام  الفقه يف كلية  اأ�صتاذ  وا�صتعر�س 

بينها اأنه متطلب �صرعي ، كما ورد يف الآيات القراآنية والأحاديث النبوية، اىل جانب نق�س الكوادر املوؤهلة لإدارة العمل 

املايل الإ�صالمي ،لأن اجلودة ال�صرعية يف الوقت نف�صه عبارة عن تطبيق ملبداأ الوقاية خري من العالج، وهو العمل الذي 

.
6

يجعل عدد الأخطاء عند احلد الأدنى«

4- عبد النا�صر اآل حممود، بحث قدمه يف املوؤمتر الثامن للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية- الكويت، ون�صر يف جملة عامل اجلودة العدد 1956 - الأحد 13 يناير 2008م املوافق 04 

حمرم 1429هـ

5-  د. عبد ال�صتار اأبو غدة، بحث قدمه يف املوؤمتر الثامن للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية-الكويت، ون�صر يف جملة عامل اجلودة العدد 1956 - الأحد 13 يناير 2008م املوافق 04 

حمرم 1429هـ

6-  د.ع�صام العنزي  اأ�صتاذ الفقه يف كلية ال�صريعة -بحث قدمه يف املوؤمتر الثامن للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية- الكويت، ون�صر يف جملة عامل اجلودة العدد 1956 - الأحد 

13 يناير 2008ماملوافق 04 حمرم 1429هـ
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رابعاً: متطلبات حتقيق اجلودة النوعية يف التدقيق ال�سرعي. 

ومن اأهم املتطلبات ل�صمان اجلودة يف التدقيق:

1. املعايري وال�صوابط والأدلة الإجرائية.

2. النظام ومراقبته وتفعيل اآليات تطويره.

3. اأهلية العن�صر الب�صري بحيث يتمتع املدقق ال�صرعي بال�صفات ال�صخ�صية التالية:

• ذو اأخالق ح�صنة، خمل�س ، �صادق ، حمرتم ، اأمني ، هادئ ، حكيم .
• متفتح الذهن ، �صريع البديهية ، قادر على الإقناع ، قوي املالحظة .

• متفهم ، دبلوما�صي ، لبق .
• ل يغ�صب ب�صرعة، �صريح ، وا�صح .

الظروف(. مع  التكيف  على  )قادر  • مرن 
على حتديد امل�صكلة ب�صرعة دون اللجوء اإىل ال�صتنتاج(. )قادر  • متاأن 

التغلب على ال�صعاب . على  • قادر 
يف كل امل�صتويات (. الآخرين  مع  والعمل  الت�صال  على  )قادر  • اجتماعي 

)قادر على �صياغة امل�صكلة باأ�صلوب منطقي ومنظم (. • منظم 
وهنالك �صفات اأخرى تتعلق بالأهلية يجب ان تتوفر لدى املدقق فيها :

اأ- التاأهيل العلمي والعملي الكايف .

ب - احلياد وال�صتقاللية بعملية الفح�س واملراجعة .

7

ج - بذل العناية الواجبة واملعقولة عند اأدائه مهمة التدقيق.

خام�ساً: العوامل التي قد توؤثر يف حتقيق اجلودة النوعية يف التدقيق ال�سرعي. 

يقدم التدقيق الداخلي دورًا اأ�صا�صيًا يف تعزيز وظيفة الرقابة على حوكمة ال�صركات لتح�صني الإ�صراف على اإدارة الأداء 

وعلى الإدارة نف�صها، ميكن اأن يعزى ظهور هذا الجتاه اإىل ثالثة عوامل وهي :

7-  وليد نزهت ن�صاأت عبداهلل جملة عامل اجلودة العدد ال�صاد�س بتاريخ 22/يونيو-حزيران/2016م 
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1. زيادة يف حالت ف�صل ال�صركات والإفال�س.

2. التغري يف اأمناط ملكية ال�صركات.

.
8

3. التغيريات يف البيئة التنظيمية التي تعمل فيها ال�صركات

وتعود هذه الأ�صباب الثالثة اإىل :

• �صعف الإ�صراف الرقابي 
الإدارة. جمال�س  ا�صتقاللية  يف  • النق�س 

الداخلي  التدقيق  وظيفة  غياب  اأو  التدقيق  جلان  اأداء  نوعية  • تدين 
• تركز امللكية يف يد عدد �صغري من امل�صتثمرين

و�سائل حتقيق اجلودة:

- الكفاءة العلمية واملعرفة املهنية العالية لدى املت�صدرين للتدقيق ال�صرعي.

- التدريب امل�صتمر للموظفني، ل �صيما العاملني يف جمال التدقيق ال�صرعي.

تثقيفية  وندوات  وحما�صرات  موؤمترات  تنظيم  خالل  من  منهم  العمالء  كبار  خا�صة  امل�صرف،  عمالء  تثقيف   -

بها بطبيعة  واملعنيون  التي يح�صل عليها  التمويالت  واأنواع  اآليات  �صرح  الأقل- حول  تتمحور-على  متخ�ص�صة، 

اأعمالهم. 

- تنظيم دورات متخ�ص�صة لكبار العلماء وخطباء اجلمعة البارزين واملدر�صني املوؤثرين يف امل�صاجد، ل�صرح املفاهيم 

احلديثة للم�صرفية الإ�صالمية، لنقلها اإىل العامة.

-  العمل على اإدراج مفاهيم امل�صرفية الإ�صالمية يف املناهج التعليمية اجلامعية.

- و�صع منهجية اإعالمية فّعالة وهادفة لنقل هذه املفاهيم بطريقة اإعالنية واإعالمية مب�صطة اإىل اأكرب �صريحة من 

النا�س، وتركز هذه املنهجية ن�صاطها يف مواقع التوا�صل الجتماعي. 

8-  د.خلف عبد اهلل الوردات- مقال حول معايري التدقيق الداخلي واحلوكمة من موقع “مقال”. 
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�ساد�ساً: اأثر اجلودة النوعية يف التدقيق ال�سرعي. 

اإن اأثر اجلودة يف الت�صنيف RATING للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية:

ل يخفى حاجة املوؤ�ص�صات عموما - واملوؤ�ص�صات امل�صرفية الإ�صالمية بخا�صة – اىل الت�صنيف من املوؤ�ص�صات العاملية 

املعنية بالت�صنيف.

وحيث ان موؤ�ص�صات الت�صنيف ل تعطي امل�صارف الإ�صالمية حقها ب�صبب اختالف الوظائف والفل�صفة لذا ان�صاأ البنك 

الإ�صالمي للتنمية موؤ�ص�صة ت�صنيف خا�صة )املوؤ�ص�صة الدولية الإ�صالمية للت�صنيف IIRA( بالبحرين .

وهذه املوؤ�ص�صة ت�صمل جودة العقود واملنتجات للبنوك و�صركات التكافل وال�صناديق ال�صتثمارية ، وقد قامت بت�صنيف 

عدد من البنوك الإ�صالمية ومنحتها الدرجات التي ت�صتحقها من حيث اجلودة ، وهذا له تاأثري كبري يف التعامل .

يتمثل اأثر تطبيق اجلودة النوعية يف التدقيق ال�صرعي على احلياة القت�صادية والجتماعية ب�صكل اأ�صا�صي من خالل 

وجود نظام احلوكمة للم�صارف الإ�صالمية.

على توفري الثقة بني العن�صر الجتماعي والقت�صادي. • امل�صاعدة 
امل�صرفية. ال�صالمة  على  • املحافظة 

وال�صتثمارية( )اخلدمية  امل�صرفية  الأعمال  اأداء  كفاءة  • حت�صني 
ت�صلل الف�صاد، وذلك لأن انهيار )اإفال�س( امل�صارف الإ�صالمية – حفظها اهلل- له تاأثري على  طريق  • قطع 

9

ال�صعيد الجتماعي والديني، بالإ�صافة اإىل التاأثري القت�صادي واإ�صعاف النظام املايل.

لتحقيق مقا�صده يف حتري احلالل والأمانة والعدالة  الإ�صالم   جلوهر  املطلوبة  احلقيقية  ال�صورة  • تقدمي 
وال�صفافية والإف�صاح وعدم الغ�س..

واحلمد هلل رب العاملني

9-    اأثر التدقيق ال�صرعي يف تعزيز بيئة احلوكمة ال�صرعية، بحث مقدم من د. �صمري ال�صاعر يف موؤمتر �صورى اخلام�س يف البحرين بني 2015/4/21-20


