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 الملخص
 

 (AAOIFI) الض  عضن الصضادر  تمويلهضا أدوات بعض  و االسالمية المصارف على التعرف الى البحث يهدف     

 الجانض  فضي وهضاا الدوليضة و  االسضالمية التضدقيق معايير و واالستصناع والمضاربة والمشاركة بالمرابحة المتمثلة

  االسضضالمية التضضدقيق معضضايير وفضضق االدوات لتلضض  تضضدقيق برنضضامج اقتضضرا  تضضم فقضضد العملضضي الجانضض  امضضا للبحضضث النظضضر 

 االسالمية التدقيق معايير وفق المعد المقتر  التدقيق برنامج يساعد)) مفادها فرضية على البحث ويستند والدولية

 ومضد  المحاسضبي ا واالفصض القيضا  مضن للتحقضق االسالمية المصارف التمويل ادوات تدقيق عند المدقق والدولية

 برنضامج يوجضد ال  اهمهضا االسضتنتاجات مضن مجموعضة الضى البحث توصل وقد((  االسالمية الشريعة بأحكام االلتزام

 الرقابضة ديضوان فضي او الحسضابات مراقبضي مكاتض  في المدقق لد  سواء االسالمية المصارف تمويل ألدوات تدقيق

 التحقق عند البحث التمويل ادوات تدقيق عند المقتر  البرنامج تبني ضرور  التوصيات اهم اما االتحاد ، المالية

 .االسالمية للمصارف المالية القوائم في واالفصا  القيا  من
 

                                                                            

             

Auditing the financing instruments of Islamic banks issued by the (AAOIFI) according to 

Islamic and international auditing standards: A proposed audit program 
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Abstract 
 

The research aims to identify Islamic banks and some of their financing tools issued by the (AAOIFI) represented by, 

participation , speculation and international auditing standards, and this is in the theoretical aspect of the research. As 

for the practical side, an audit program has been proposed for these tools according to Islamic and international 

auditing standards. On the hypothesis that ((The proposed auditing program prepared according to the Islamic and 

international auditing standards assists the auditor when auditing the financing tools of Islamic banks to verify the 

accounting measurement and disclosure and the extent of compliance with the provisions of Islamic Sharia)).  The 

research reached a set of conclusions: the most important of which is that there is no audit program for the financing 

tools of Islamic banks whether with the auditor in the offices of auditors or in the Federal Office of Financial 

Supervision. The most important recommendations are the necessity of adopting the proposed program when auditing 

financing instruments, research when verifying measurement and disclosure in the financial statements of Islamic 

banks. 

Key words: audit program, financing instruments, Islamic banks, Islamic and international auditing standards, 

AAOIFI.  

 المقدمة

يشضضضهد االقتصضضضاد تنضضضامي ملحضضضو  فضضضي المصضضضارف والصضضضيرفة      

االسضضضالمية سضضضواء محليضضضا او دوليضضضا لمضضضا تقدمضضض  مضضضن خضضضدمات تمضضض  

مصلحة الفضرد والمجتمضع عنضد التطبيضق الصضحيد للهضدف االساسضي 

الضا  وجضدت مضن اجلض  ويعضد التمويضل االسضالمي هضو سضابق  جديضضد  

تلض   فأوجضدتيستهدف الممتنعين عن التعامل مضع البنضوا التقليديضة 

الفئة ضالتها في المصارف االسالمية مضن خضالل اسضتثمار اموالهضا 
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التمويل التي تتعامل بها بعيضدا عضن الفوائضد والربضا ام تعمضل  بأدوات

على صيغة المشاركة في االربا  المتحقق وكل ما تبيح  الشريعة 

االسالمية وبالمقابضل تسضتهدف الفئضة االخضر  هضي صضاحبة الحاجضة 

 ألصضحا خالل تقديم المصارف االسضالمية لدضدماتها  للتمويل من

المهن الحرفية ومشضاركتهم بمضا ينضتج عضن اعمضالهم بضالربد متحملض  

والبضد مضن  تقضوم بض  المصضارف التقليديضة. هي الدسضائر وهضاا مضا ال

وجود من منظمة ترعى وتنظم عمل تلض  المصضارف فكانضت هيئضة 

( هضضي الراعضضي AAOIFIالمحاسضضبة والتضضدقيق للمتسسضضات الماليضضة )

الرسمي لتل  المتسسضات االسضالمية واخضات علضى عاتقهضا اصضدار 

المعايير المحاسبية والتدقيقية واخالقيات المهنضة والحوكمضة لتكضون 

خضضضل الشضضضروع للعمضضضل المصضضضرفي والتضضضدقيقي الملتضضضزم بمضضضا تحكمضضض  

  .الشريعة االسالمية السمحاء وتطلب 

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

 ألدواتتتمثضضل مشضضكلة البحضضث فضضي عضضدم وجضضود برنضضامج تضضدقيق      

 يأخضضا(  AAOIFIالتمويضضل المصضضارف االسضضالمية الصضضادر  مضضن )

بنظضضر االعتبضضار معضضايير التضضدقيق االسضضالمية والدوليضضة لضضد  مكاتضض  

 .ي الحسابات و ديوان الرقابة المالية االتحاد بمراق

 فرضية البحث

يسضضتند البحضضث علضضى فرضضضية مفادهضضا )يسضضاعد برنضضامج التضضدقيق      

المقتر  المعد وفق معايير التدقيق االسالمية والدولية المدقق عنضد 

تضضدقيق ادوات التمويضضل المصضضارف االسضضالمية للتحقضضق مضضن القيضضا  

 .الشريعة االسالمية( بأحكامواالفصا  المحاسبي ومد  االلتزام 

 أهداف البحث  

 التعرف على االتي : يهدف البحث الى

تمويلهضضضضضضا الصضضضضضضادر  عضضضضضضن  وأدواتالمصضضضضضضارف االسضضضضضضالمية  .أ 

(AAOIFI المتمثلضضضضضة بالمرابحضضضضضة والمشضضضضضاركة والمضضضضضضاربة)

 واالستصناع .

اعداد برنامج تدقيق مقتر  لتدقيق ادوات تمويل المصضارف  .  

االسضضضضالمية باالعتمضضضضاد علضضضضى معضضضضايير التضضضضدقيق االسضضضضالمية 

 والدولية.

  أهمية البحث

اهميضضضة البحضضضث مضضضن اهميضضضة المصضضضارف االسضضضالمية فضضضي  تضضضأتي     

المسضضاهمة االجتماعيضضة لضضاا البضضد مضضن تضضدقيق ادوات التمويضضل لتحديضضد 

مساهمة تل  المصارف في تمويضل المشضاريع االجتماعيضة وتحقيضق 

 من اجلها . تأسستاالهداف التي 

 

 منهج البحث 

جانبيض  االسضتقرائي فضي الوصضفي اعتمد البحضث  علضى المضنهج       

وملضضض  عضضضن مريضضضق جمضضضع المصضضضادر المحليضضضة  النظضضضر  والعملضضضي

والعربيضضة واالجنبيضضة مضضن الكتضض  والبحضضوو والمجضضالت والرسضضائل و 

 .االماريد الجامعية وشبكة االنترنيت 

 اساليب جمع المعلومات 

القضضضضوانين والتعليمضضضضات ،معضضضضايير التضضضضدقيق الدوليضضضضة ومعضضضضايير      

نبية ،االماريد والرسضائل ،الكتض  االنتوسا  ،الكت  العربية واالج

 و البحوو المنشور  على شبكة المعلومات)االنترنت(.

 الدراسات السابقة

 /بعنضضوان اهميضضة تطبيضضق معضضايير المحاسضضبة  2016دراسضضة حكضضيم

والمراجعضضضضة لتفعيضضضضل حوكمضضضضة المتسسضضضضات الماليضضضضة االسضضضضالمية 

 . دكتوراهامروحة 

ام خلضضضل البحضضضث بمجموعضضضة نتضضضائج منهضضضا مضضضا يتعلضضضق بالتضضضدقيق      

الدضضارجي بضضان تبنضضي معضضايير المراجعضضة االسضضالمية يسضضهل عمليضضة 

التضضدقيق بالمتسسضضات الماليضضة االسضضالمية وينضضتج تقضضارير تبضضين مضضد  

 بأحكضضامالقضضوائم الماليضضة ومضضد  التضضزام المتسسضضات  وعدالضضةصضضد  

والدضارجي احضد ركضائز  الشريعة االسالمية ، يعضد التضدقيق الضداخلي

ومقومضضات حوكمضضة المتسسضضات الماليضضة التقليديضضة واالسضضالمية كونهضضا 

واوصضى البحضث  احد  اهم االجهز  الرقابيضة بالمتسسضات الماليضة.

بالفصضضل التضضام بضضين مهضضام المضضدقق الضضداخلي والدضضارجي وضضضرور  

وجود تكامل بينهما دعما للحوكمة الشضرعية وتنظضيم مهنضة التضدقيق 

دضارجي واقضضرار القضوانين وانشضضاء المتسسضات الرسضضمية الشضرعي ال

 التي تعمل على رعاية المهنة وتطويرها وتقنين مزاولتها 

 / التضضدقيق الدضضارجي ودوره  2016دراسضة بضضن عمضضار  والعربضي

فضضي تطضضوير اداء البنضضوا االسضضالمية بحضضث مجلضضة منشضضور خلضضل 

البحضضث الضضى ضضضرور  التعضضاون والتكامضضل بضضين التضضدقيق الضضداخلي 

دارجي والرقابة الشرعية مبرزين الدور الفعال الضا  يقضوم وال

ب  المدقق الدارجي في التأكضد مضن الصضد  المحاسضبي والمضالي 

للقضضضضوائم الماليضضضضة مضضضضع التزاماتهضضضضا بقواعضضضضد واحكضضضضام الشضضضضريعة 

االسضالمية، والمحافظضة علضى مضوارد البنض  وتنميتهضا بضالتو ي  

  .الشرعية الشرعي من خالل تنفيا فتاو  وارشادات الهيئة

واوصى البحث بضرور  العمل بمعاير التضدقيق الصضادر  مضن      

الهيئة والتعاون معها لالستفاد  من خبراتها بهاا الدصوص فضال 

عضضن ضضضرور  التعضضاون والتنسضضيق بضضين الهيئضضات الشضضرعية والمضضدقق 

الداخلي والدارجي لضمان سهولة تنفيا عمليات البنوا االسالمية 

 مة شرعية بكفاء  ادارية وسال

 



 

    162 

 185-162( 2020) – (2العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية كريم وحمدان

 االطار النظري

المصاااارف االساااالمية وادوات تمويلهاااا الصاااادرة عااان الهي اااة 

(AAOIFI )ومعايير التدقيق االسالمية والدولية 

 المصارف االسالمية  .1

 نشأة وتعريف المصارف االسالمية  -

 ال تدتلضض  المصضضارف االسضضالمية عضضن  يرهضضا مضضن المصضضارف     

 :Basah , 2013التقليدية بكونها تقدم خدمات مصرفية متكاملة )

 فضي المشضاريع بتمويضل تسضاهم االسضالمية المصضارف كما أن( 194

 البنضى مشضاريع فضي االمضوال اسضتثمار خضالل مضن القطاعات مدتل 

 يضنعك   وبالتالي والبطالة الفقر حد  تدفي  في يساهم مما التحتية

 فضضال الدضدمات و السضلع تضوفير فضي للمجتمع الرفاهية تحقيق على

 االراضضضضضضضي وشضضضضضضراء البنضضضضضضاء لغضضضضضضر  التمويضضضضضضل تقضضضضضضديم  عضضضضضضن

اشارت االدبيات الى عديضد مضن  (.511 :2018للموامنين)حمدان،

( 11: 1111التعاري  للمصارف االسالمية فيعرفها)الدضضير  ،

المصضضضضارف االسضضضضالمية بانهضضضضا متسسضضضضة تقضضضضوم بتقضضضضديم الدضضضضدمات 

اسا   ير ربو  وتزاول فتد الحسابات الجاريضة المصرفية على 

وقبول الودائع االسضتثمارية السضتددامها فضي نطضا  انظمضة السضيولة 

السائد  الى جان  موارد المصرف المالية في تمويل المشروعات 

ويشضضضضضضضير )الضضضضضضضواد   التجاريضضضضضضضة وفقضضضضضضضا للمبضضضضضضضاد  االسضضضضضضضالمية.

المصضضارف االسضضالمية بانضض  المصضضرف  (111 :2010،واخضضرون،

ا  يلتزم بتطبيق احكضام الشضريعة االسضالمية فضي جميضع معامالتض  ال

المصرفية واالستثمارية من خالل تطبيضق مفهضوم الوسضامة الماليضة 

القائم على مبدا المشاركة في الربد والدسار  ومن خضالل الوكالضة 

 بنوعيها العامة والداصة.

( بانهضضا نظضضام مضضالي قضضائم HABIB,2018: 3كمضضا وعرفتهضضا )      

ى العقيضضضد  وارسضضضاء اسسضضض  مضضضن الشضضضريعة االسضضضالمية ومبضضضاد  علضضض

االقتصاد االسالمي المسضتمد  مضن القضران الكضريم الضا  يتكضد علضى 

المبضضضاد  التوجيهيضضضة للمصضضضارف االسضضضالمية كالنصضضضاف والعدالضضضة 

 والتعام  والتعاون واالخال  والصالد العام للبيئة والمجتمع .

 خصائص المصارف االسالمية  -

 :2016)شضبانة ، -خصائل المصارف االسضالمية علضى :تتضمن 

 ( 85 :2010( )المولى والصريفي ،10

 اجتنا  التعامل بالفائد  الربوية اخااً وعطاءاً . .أ 

تجميضضضع االمضضضوال وتو يفهضضضا وفضضضق ادوات التمويضضضل االسضضضالمية  .  

رد وسضضيل بضضين المقرضضضين لتحقيضضق الضضربد وانهضضا ال تعتبضضر مجضض

 . والمقترضين

تحقيق التكافل االجتماعي داخل المجتمع االسالمي ومل  مضن  .ج 

خضضضالل احيضضضاء فريضضضضة الزكضضضا   واخضضضا المعضضضايير االجتماعيضضضة 

م القضضضضضرارات لالسضضضضضتثمار االسضضضضضالمي باالعتبضضضضضار عنضضضضضد اتدضضضضضا

 .االستثمارية المدتلفة

 االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية في جميع المعامالت. .د 

مضضضاقم عمضضضل مات والء والتضضضزام  يضضضضم المصضضضرف االسضضضالمي .ه 

 .ماتي

ال ضمان فضي البنضوا االسضالمية فاحتماليضة الدسضار  موجضود   .و 

 ومل  لتبنيها مبدا المشاركة .

تدضضضع المصضضارف االسضضالمية للرقابضضة الشضضرعية اضضضافة لمضضا  .ز 

 تدضع  المصارف التجارية .

ادوات تمويااااااال المصاااااااارف االساااااااالمية الصاااااااادرة عااااااان   .2

(AAOIFI) 

المحاسااابة )التااادقيق( للماسساااات المالياااة التعرياااف بهي اااة  -

 اإلسالمية

هيئضضة المحاسضضبة الماليضضة للمصضضارف والمتسسضضضات  تأسضضي تضضم      

الموقعضضضة مضضضن قبضضضل  التأسضضضي الماليضضضة السضضضالمية بموجضضض  اتفاقيضضضة 

فضي الجزائضر،  26/10/1110المتسسات المالية االسالمية بتاريخ 

فضضضي دولضضضة البحضضضرين  21/2/1111فضضضي  وقضضضد تضضضم تسضضضجيل)الهيئة(

باعتبارها هيئة عالميضة لهضا شدصضية معنويضة مسضتقلة و يضر هادفضة 

تضضم تغييضضر اسضضم الهيئضضة والضضا  كضضان بدايضضة  1115للضضربد وفضضي عضضام 

)هيئضضة المحاسضضبة الماليضضة للمصضضارف والمتسسضضات  باسضضم تأسيسضضها

هيئة المحاسضبة والمراجعضة للمتسسضات المالية االسالمية ( ليكون )

 ( AAOIFIالمالية السالمية ) 

Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions 

وتٌعنى الهيئضة بتنظضيم العمضل فضي المتسسضات الماليضة االسضالمية      

 2020من خالل ما تصدره من معايير مهنية ام بلغضت ولغايضة ا  

( معيضضضار 51معضضضايير اخالقيضضضة ) (2معيضضضار  ) 112جموعضضض  مضضضا م

( معضضايير 6( معيضضار محاسضضبي )15( معضضايير حوكمضضة )12شضضرعي )

تضضدقيقو والتضضي اعتمضضدتها البنضضوا المركزيضضة والسضضلطات الماليضضة فضضي 

مجموعضضة مضضن الضضدول باعتبارهضضا ألزاميضضة أو أرشضضادية، كمضضا تحظضضى 

ا المصضارف الهيئة بدعم عضدد مضن المتسسضات األعضضاء، مضن بينهض

المركزيضضضة والسضضضلطات الرقابيضضضة والمتسسضضضات الماليضضضة وشضضضركات 

دولضضة،  25المحاسضضبة والتضضدقيق والمكاتضض  القانونيضضة مضضن أكثضضر مضضن 

وتطبِّضق معضايير الهيئضضة حاليضاً المتسسضات الماليضضة السضالمية الرائضضد  

في مدتل  أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمضة مضن التجضان  

 ة السالمية على مستو  العالم.للممارسات المالي

وتهدف الهيئة فضي أمضار أحكضام الشضريعة السضالمية وقواعضدها      

 : ألى
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واألخالقيضضات مات  تطضضوير فكضضر المحاسضضبة والتضضدقيق والحوكمضضة .أ 

العالقضضة بأنشضضطة المتسسضضات الماليضضة السضضالمية مضضع األخضضا فضضي 

االعتبضضضار المعضضضايير والممارسضضضات الدوليضضضة بمضضضا يتفضضضق وأحكضضضام 

 الشريعة السالمية.

نشر فكضر المحاسضبة والتضدقيق والحوكمضة واألخالقيضات المتعلضق  .  

بأنشضضطة المتسسضضات الماليضضة السضضالمية وتطبيقاتضض  عضضن مريضضق 

  وعقضضد النضضدوات وأصضضدار النشضضرات الدوريضضة وأعضضداد التضضدري

 األبحاو والتقارير و ير مل  من الوسائل.

أعداد وأصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمتسسات الماليضة  .ج 

السضضالمية وتفسضضيرهات للتوفيضضق مضضا بضضين الممارسضضات المحاسضضبية 

التضضي تتبعهضضا المتسسضضات الماليضضة السضضالمية فضضي أعضضداد قوائمهضضا 

يضضة، وكضضال  التوفيضضق بضضين أجضضراءات التضضدقيق التضضي تتبضضع فضضي المال

 تدقيق القوائم المالية التي تعددها المتسسات المالية السالمية.

مراجعضضضة وتعضضضديل معضضضايير المحاسضضضبة والمراجعضضضة للمتسسضضضات  .د 

المالية السالميةت لتواك  التطور فضي أنشضطة تلض  المتسسضات 

 ة والتدقيق .المالية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسب

السضضضضعي السضضضضتددام وتطبيضضضضق معضضضضايير المحاسضضضضبة والمراجعضضضضة  .ه 

والبيانضضضضات والرشضضضضادات المتعلقضضضضة بالممارسضضضضات المصضضضضرفية 

واالستثمارية وأعمال التأمين، التضي تصضدرها الهيئضة، مضن قبضل  

الجهضضات الرقابيضضة مات الصضضلة، والمتسسضضات الماليضضة السضضالمية 

والتضدقيق و يرها ممن يباشر نشضاما ماليضا، ومكاتض  المحاسضبة 

. ، 22-21: 2011)المعضضضايير الشضضضرعية الصضضضادر  مضضضن الهيئضضضة،

www.aaoifi.com)). 

ادوات التمويااال االساااالمية التااا  اوردتهاااا معاااايير المحاسااابة  -

 (AAOIFIالصادرة عن الهي ة )

المرابحضضة اسضضم مشضضتق مضضن كلمضضة رابضضد وهضضو بيضضع :   المرابحضضة .أ 

بضالثمن الضا  اشضتريت بض  مضع االتعفضا  علضى ربضد معلضوم السلعة 

   .)معجم المعاني(

المرابحضة بانض  عقضد  مجل  الددمات المالية االسالميةوعرف      

تبيع بموجب  المتسسات المالية االسالمية للعمالء نضوع معلضوم مضن 

الموجودات شريطة ان يكون بحوزتها بسعر التكلفة مضضاف اليهضا 

( وعرفضضضت 2هضضامر ربضضضد متفضضضق عليضضض  )المعيضضضار االرشضضضاد  رقضضضم 

(AAOIFI) ( بانهضضا 28وفضضق مضضا جضضاء بمعيارهضضا المحاسضضبي رقضضم )

  اضضافة ربضد متفضق عليض  الضى تكلفتهضا ،وقضد بيع السلعة على اسضا

يكضضون هضضاا البيضضع علضضى اسضضا  الحضضال او االجضضل )معيضضار المحاسضضبة 

 (.  اآلجلةالمرابحة والبيوع  28االسالمية رقم 

 

 

 شروط عقد المرابحة للمرابحة  :اوال 

يشترم التمويضل بالمرابحضة مات الشضروم فضي البيضوع بشضكل         

بالشكل او ما يتم تسميت  باليجا  والقبول على عامة وينعقد البيع 

ان يكضون المتعاقضدان ما اهليضة تامضة للتصضرفات وكشضرم اسضضا  ان 

يكون المباع مملوكا للبائع ومسمى بمضا يكضون نافيضا للجهالضة ومضا ال 

الشضروم ( امضا Ayub,2007:217يتعار  مع احكضام الشضريعة )

 -(:221 :2011الداصة بالمرابحة منها )رشوان،

ان يكون العقد االول صحيحاً ا  ان البيع قد تم بين المصضرف  .1

االسضالمي وبضائع السضلعة االصضلي ام ال يضتم بيضع المرابحضة علضى 

 ان لم تنتقل الملكية للمصرف. تل  السلعة

  .ان تكون ثمن السلعة االول )كلفة السلعة( معلوماً للمشتر  .2

م بضالثمن ان يكون الربد معلوم ألن  جزء من ثمن السضلعة والعلض .1

  .شرم لصحة البيع

   .ان تكون السلعة موصوفة ومحدد  ويمكن معاينتها .2

  .ان ال تكون السلعة محرم التعامل بها .5

بيضضان العيضض  اما كانضضت السضضلعة معيبضضة سضضواء بفعضضل المصضضرف او  .6

بفعل اخر وعدم جواز عملية المرابحة اال ببيان  لكي ال تشو  

  .الديانة عقد المرابحة

 الخطوات اإلجرائية لتمويل المرابحة  : ثانيا

يتقضضدم الزبضضون  بمضضا يضضدل علضضى ر بتضض  بالحصضضول علضضى تمويضضل  .1

   .بالمرابحة لشراء ما يحتاج  من اصول ويتقدم بوعد شرائها

دراسة المصرف للمعاملة والموافقة عليها وابرام العقضد الضالزم  .2

  .مع البائع االصلي للسلعة لشرائها وتملكها

  .وجود)المدزون( من البائع االصلييستلم المصرف الم .1

تسضضضليم ثمضضضن ملضضض  الموجضضضود )المدضضضزون( الضضضى البضضضائع االصضضضلي  .2

 .وحس  مريقة التسديد المتفق عليها

بعضضد تملضض  المصضضرف للسضضلعة يبضضرم عقضضد المرابحضضة بعضضد تضضوافر  .5

 .يحدد كال والتزامات  تجاه االخر االيجا  والقبول

 .بعدها يتمبيع السلعة وتسليمها الى المشتر  مباشر   .6

تسديد مبلغ البيع بأحد الطر  اما فضور  او بدفعضة تسضتحق بعضد  .1

 2015مضضد  او عضضن مريضضق دفعضضات محضضدد  اآلجضضال )المضضومني،

:110-111). 

 

 

http://www.aaoifi.com)/
http://www.aaoifi.com)/
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 المضاربة  .ب 

هضضي الشضضراكة فضضي الضضربد بضضين المضضال والعمضضل )معيضضار المحاسضضبة     

التمويل بالمضاربة ( وتعرف بانهضا عقضد شضراكة فضي  -1االسالمي 

الضضضربد بضضضين اثنضضضين او اكثضضضر يقضضضدم احضضضدهما المضضضال واالخضضضر العمضضضل 

الستثمار تل  االموال لتحقيق الربد الحالل الا  يوزع فيما بيضنهم 

 (.110 :2012حس  النس  المتفق عليها )الطوقي ،

ان التعريفين اعضاله اخضات جانض  االربضا  دون الدسضائر ولضم       

يتطضضضر  الضضضى المسضضضتولية التقصضضضيرية اما مضضضا كانضضضت مضضضن مضضضرف 

 برأسضضمالالمضضضار  وبالتضضالي يتحمضضل مقضضدار الضضضرر الضضا  لحضضق 

 .المضاربة والممول من قبل المصرف

 انواع المضاربة ج.  

 ( المضضاربة مضن جانض  التمويضل الضى11 :2018يقسم )محمد ، .1

 -نوعين:

المضضضضاربة المطلقضضضة : هضضضي التضضضي ال تقيضضضد وال تفضضضر  علضضضى   .أ 

المضار  عمل معضين وتتضرا لض  الحريضة فضي ادار  المضضاربة 

حسضضض  مضضضا لديضضض  مضضضن خبضضضرات ومعرفضضضة  ويضضضضي  )المضضضولى 

( بان يتم تكيي  العالقة بينهما على 102: 2010والصريفي ، 

هضضاه اسضضا  عقضضد المضضضاربة المطلقضضة ، فضضان نتيجضضة االسضضتثمار ل

المصضضرف ليضضتم توزيعهضضا بيضضنهم  بضضأموالالحسضضابات يضضتم خلطهضضا 

 الحقا

المضضضاربة المقيضضد  : هضضي التضضي تعطضضي الحضضق للممضضول بفضضر   .  

شضضروم  للحفضضا  علضضى را  المضضال او الحصضضول علضضى منضضافع 

ير   بالحصول عليها، ويضتم تكييض  العالقضة بينهمضا امضا علضى 

علضضى  اسضضا  عقضضد المضضضاربة المقيضضد  وفيهضضا يحصضضل المضضضار 

حصة من االربا  تعويضا لجهده، او على اسا  عقضد الوكالضة 

وفيهضضضا يحصضضضل المضضضضار  علضضضى اجضضضر مقطضضضوع سضضضواء حققضضضت 

 المضاربة المقيد  ربحا او خسار  . 

( مضضضضضن جانضضضضض  االسضضضضضتمرارية 11 :2005،شضضضضضحاتةويشضضضضضير ) .2

  -المضاربة الى:

المضاربة المتقتة والتي يتم تصفيتها بعد انتهضاء الصضفقة التضي   .أ 

  .ت من اجلها وتكون اقل من سنة عاد وجد

 ألكثضرالمضاربة المسضتمر  هضي لتنفيضا صضفقات متتاليضة وتكضون  .  

مضضن فتضضر  ماليضضة يضضتم التحاسضض  علضضى مضضا ينشضضا عنهضضا مضضن ربضضد 

لية ايهما اقل وحسض  وخسار  عند نهاية كل سنة او دور  تشغي

 .عقد المضاربة

ان المضاربة المقيد  بضالر م مضن انهضا  تدضرج  انير  الباحث       

التامضة للمضضار   بضالدار عن المفهوم العام للمضاربة فيما يتعلق 

ام ان التقييضضد قضضد يتمثضضل بجغرافيضضة وموقضضع مكضضان العمضضل فضضضال عضضن 

تحديضضد مجضضاالت االسضضتثمار والفتضضر  الزمنيضضة حسضض  ر يضضا الممضضول 

 .  نيةبتوجي  استثمارات  في مجاالت مات مدامر متد

 

 

 

وتعضضرف المشضضاركة هضضي عقضضد شضضراكة تسضضاهم فيضض   :المشضضاركة  . ج

كليهمضضضا فضضضي مشضضضروع  وتملكضضض  اأمضضضراف المعاملضضضة نقضضضًدا أو مضضضا 

جماعي.  يشترا الطرفان فضي األربضا  والدسضائر وفقًضا للنسض  

المتفضضضق عليهضضضا،  البضضضا بمضضضا يتناسضضض  مضضضع رأسضضضمالهما المئويضضضة 

(Dewar & Hussain:2017:pvii) 

 انواع عقود المشاركة  -

المشاركة الدائمة :هي التي ال ترتبل بفتر  زمنية محدد  فضال  .1

عن عدم وجود نية مبيت  لد  المصضرف ألنهائهضا وبالتضالي تعضد 

تمويل مويلة االجل علضى شضكل مشضاركة فضي را  المضال  كأدا 

 ال ترتبل بأجل استحقا  ام تنتهي بتصفية الشركة .

المشضضضاركة المتناقصضضضة )المنتهيضضضة بالتمليضضض ( : عنضضضدما ال يكضضضون  .2

للمصضضضضرف ر بضضضضة باالسضضضضتمرار فضضضضي المشضضضضاركة او االحتفضضضضا  

 :2011بمشضاركت  لمضد  محضدد  مسضبقا وتضضي  )منيضر  وفضالي،

ا التنضضضاقل التضضضدريجي لنسضضضبة مشضضضاركة المصضضضرف ( بانهضضض852

االسضضالمي نتيجضضة الضضدفعات المسضضدد  مضضن قبضضل الطضضرف المشضضارا 

االخضضضر لحضضضين انتقضضضال ملكيضضضة المشضضضروع بالكامضضضل اليضضض  .)احمضضضد 

 .(111: 2011وعشور،



 

    161 

 185-162( 2020) – (2العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية كريم وحمدان

 االستصناع و االستصناع الموازي  . د

)المشضضتر ( والصضضانع )البضضائع(  االستصضضناع :عقضضد بضضين المستصضضنع

بحيضضضث يقضضضوم الثضضضاني بنضضضاء علضضضى ملضضض  مضضضن االول بصضضضناعة سضضضلعة 

موصوفة )المصنوع( او الحصول عليها عند اجل التسليم على ان 

تكضضون مضضاد  الصضضنع والكلضض  مضضن الصضضانع مقابضضل ثمضضن يتفقضضان عليضض  

االستصضضناع و  -10وعلضضى كيفيضضة سضضداده )المعيضضار المحاسضضبي رقضضم 

ويعضرف علضضى انض  اتفضا  تعاقضد  لتصضضنيع  لمضواز  (.االستصضناع ا

البضضضائع والسضضلع، ممضضا يسضضمد للضضدفع نقضضدا ومقضضدما والتسضضليم يكضضون 

هضو موصضوف  مستقبالً ،يوافق المصضنع أو المنشضع علضى أنتضاج مضا

وصضضضضفا نافيضضضضا للجهالضضضضة بسضضضضعر معضضضضين فضضضضي تضضضضاريخ معضضضضين فضضضضي 

 .(Lone ,2016: 183المستقبل)

هضو ابضرام عقضدين منفصضلين احضدهما اما االستصضناع المضواز       

مع الزبون  تكون في  المتسسضة الماليضة االسضالمية صضانعا واالخضر 

مضضع الصضضناع والمقضضاولين لتكضضون فيضض  المتسسضضة مستصضضنعاً ويتحقضضق 

الضضربد عضضن مريضضق اخضضتالف الضضثمن فضضي العقضضدين وعلضضى االكثضضر ان 

يكون العقد االول دفع متجل والثاني دفع حالي )المعيضار الشضرعي 

امضضضا المعيضضضار .  االستصضضضناع و االستصضضضناع المضضضواز ( -11رقضضضم 

( عضضرف االستصضضناع المضضواز  اما لضضم يشضضترم 10المحاسضضبي رقضضم )

المستصنع على الصانع ان يصنع بنفس  فيجضوز للصضانع ان ينشضع 

عقد استصناع ثانياً بغر  تنفيا التزام  في العقد االول ام يعضرف 

 العقد الثاني باالستصناع المواز 

 

 

 معايير التدقيق االسالمية والدولية .  2

 تعريف التدقيق   .1

 أدلضضضة علضضضى للحصضضضول منهجيضضضة عمليضضضة بانضضض  التضضضدقيق يعضضضرف     

 الجضضضضراءات حضضضضول االدار  مضضضضزاعم بشضضضضأن وتقييمهضضضضا موضضضضضوعية

 المضزاعم تلض  بضين التوافق درجة من للتحقق االقتصادية واألحداو

 المهتمضضين المسضضتددمين ألضضى النتضضائج وأبضضال  الموضضضوعة والمعضضايير

(Antipova,2018: 345) .منهجضي فحضل بانض  ايضضاً  ويعضرف 

 بشضضقي  واألداء وااللتضضزام العمليضضات السضضجالت، للبيانضضات، ومسضضتقل

 جميضع وتقييم محدد لغر  االقتصادية للوحد  المالي و ير المالي

 اتدضضاتها التضضي القضضرارات مالءمضضة مضضد  مثضضل الصضضلة مات الجوانضض 

 المتضضا  التنظيمضضي لإلمضضار والمسضضتندات السضضجالت وامتثضضال الدار 

(Sana & et al,2017: 1-3 .) 

 بالمعضضضامالت يتعلضضضق فيمضضضا الماليضضضة، للرقابضضضة أدا  بانضضض  ويعضضضرف     

 أو فضرًدا كضان سضواء) المالض  عضن نيابضة كحماية يعمل ام ، التجارية

 االحتيضال أو الهمضال أو السضراف تجضاه( األشضداص من مجموعة

 األصضضضول أو األمضضضوال اسضضضتددام مضضضن  االدار  تمارسضضض  قضضضد الضضضا 

 تمثضل بهضا االحتفضا  تضم التضي الحسابات أن للمال  ويضمن األخر 

 او تكبضضدها تضضم التضضي النفقضضات وأن اقتصضضادية، احضضداو عضضن حقضضائق

 ( .CAG,NODATE: 13. )مالئمة كانت المستحقة

 الممارسضضة عضضن  ريضض  األحضضوال مضضن حضضال بضضأ  لضضي  التضضدقيق أن  

 للحكضضم الراسضخ المفهضوم فضضي بعمضق متجضار نفسضض  المبضدأ السضالمية،

 أمضضين) الحسضضبة متسسضضة باسضضم سضضابقا يعضضرف كضضان والضضا  السضضالمي

 النبضضي عهضضد فضضي الحسضضبة بضضدأ ، تاريديضضا(. السضضو  مضضنظم/  المظضضالم

 المعضامالت ومراقبضة لتنظيم كمتسسة( وسلم علي  هللا صلى) محمد

 (KHALID,2015: 64)السو  في التجارية

 عضضن الدولضضة بهضضا تقضضوم أداريضضة رقابضضة بانهضضا الحسضضبة وتعضضرف      

 والضضدين األخضضال  مجضضال فضضي األفضراد نشضضام علضضى خاصضضين مضو فين

 للمبضاد   تحقيقضا عام بوج  االجتماعي المجال في أ  ، واالقتصاد
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 للعضضدل فضضي المألوفضضة ولألعضضراف ، السضضالمي الشضضرع فضضي المقضضرر 

 (1 :2011 السبعاو ،) وزمن بيئة كل ،وفقا والفضيلة

 للتضضضدقيق التجاريضضة البنضضضوا فضضي كمضضا االسضضضالمي البنضض  يدضضضع     

 مضد  حضول الضرا  ألبضداء مسضتقل خارجي مدقق قبل من الدارجي

 والتضدقيق الرقابة نظم اهمية وتزداد المالية، البيانات وصحة عدالة

 المشضاركة بمبضدأ المميضز نظامهضا الضى بضالنظر االسضالمية البنوا في

 عمضار ) االسضالمية الشضريعة بأحكضام والتقيضد والدسضار ، الضربد في

 (2: 2016، والعربي

 السضضالمية، الماليضضة الصضضناعة لقطضضاع الكبيضضر التنضضامي  ضضل فضضي      

 وتضوزعهم الشضرعية الرقابضة هيئات أعضاء من الكثير تفر  وعدم

 يوميضات عضن و يضابهم( وخارجيضاً  محليضا) الهيئضات مضن العديضد على

 في جهودهم تركز ألى بالضافة والمتسسات، البنوا في األعمال

 أن   الضضرور  مضن كضان لضال  الشرعية، الرقابة من أكثر الفتو 

 القيضضام( خضضارجيون شضضرعيون مضضدققون) متفضضر ين ألشضضداص يعهضضد

 (.10 :2016، الكويتي المركز  البن ) التدقيق بمهام

 مسضضتقل ضضضمان تعهضضد هضضو الشضضرعي الدضضارجي التضضدقيق وعضرف     

 والمعضضامالت والعقضضود الماليضضة الترتيبضضات بضضأن معقضضول تأكيضضد لتقضضديم

 وقواعضد مبضاد  مضع تتوافق االسالمية االقتصادية بالوحد  الداصة

 (ASIFI-6,2018) محدد  فتر  خالل المطبقة الشريعة

 متشضضضرات أهضضضم أحضضضد  الشضضضرعي الدضضضارجي التضضضدقيق ويعضضضرف    

 المتطلبضات مضع تطبيقاتهضا توافضق ومضد  السالمية البنوا مصداقية

 تصضبد الشضرعي، التضدقيق و يفضة ضضع  أو  يا  وفي الشرعية،

 Samara) المصداقية ألى تفتقر شعارات مجرد السالمية البنوا

at al,2019: 183.)  ويضضضي (Muhammad,2018: 116 )

 مسضتقل تقيضيم لتقضديم ، آلخضر وقضت من يتم الا  الدور  التقييم بان 

 االمتثضال درجضة وتحسضين قيمة لضافة مصمم موضوعي وضمان

. االسضضضالمية الماليضضضة للمتسسضضضة التجاريضضضة بالعمليضضضات يتعلضضضق فيمضضضا

 ومات كافيضة أدلضة علضى للحصضول منهجيضة عمليضة أن  على ويعرف

 األفضضراد) التضضدقيق موضضضوع كضضان أما مضضا حضضول رأ  لتكضضوين صضضلة

 الشضريعة أحكضام مضع يتفضق( المضالي و يضر المالي واألداء والعمليات

 ، السضالمي المجتمضع قبضل مضن واسع نطا  على المقبولة والمباد 

 :Shafiia at al,2014)    المصضلحة ألصضحا  نتائجض  وأبضال 

159) 

 مفاهيمضض  بكضضل يتشضضاب  التضضدقيق بضضان نسضضتدلل اعضضاله تقضضدم وممضضا    

 دفضضضاتر بتضضضدقيق يدضضضتل بكالهمضضضا الشضضضرعي التضضضدقيق مضضضع والياتضضض 

 ونتضائج المضالي ومركزهضا االقتصضادية الوحد  ومستندات وسجالت

 الوحضد  التضزام بمضد  الشضرعي التضدقيق يدضتل لكن الخ... اعمالها

 مضضن الصضضادر  والتعضضامالت االنشضضطة كضضل فضضي الشضضرعية بالمتطلبضضات

 .خارجية او داخلية الشرعية الهيئات

 

   التدقيق اهداف .2

 مضضضن خاليضضضة الماليضضضة القضضضوائم كانضضضت اما مضضضا حضضضول الضضضرا  ابضضضداء .أ 

 الشضضريعة ومبضضاد  ألحكضضام وفقضضا ومعضضد  الجوهريضضة التحريفضضات

 وممارسضات الهيئضة تصضدرها التي المحاسبة ومعايير االسالمية

 فضي المطبقضة العالقة مات واالنظمة والقوانين المحلية المحاسبة

  .االقتصادية الوحد  فيها تعمل التي الدولة

 والعادلضة الصضادقة للصضور  كتعبيضر الدضارجي المدقق را  يعد .  

 . المالية القوائم عن

 معضايير تطلبض  حسضبما واالبضال  المالية القوائم عن تقرير اعداد .ج 

  .المدقق اليها توصل التي للنتائج وفقا التدقيق

 تنفيضاها ومتابعضة التدطيطيضة كالموازنضات االدار  خطل مراقبة .د 

 االنحرافضات تشضديل مضع الماليضة القضوائم على انعكاسها ومد 

   .معالجتها ومر  اسبابها على والوقوف

 كفضاء  اقصضى يحقضق والبضرامج المشاريع تنفيا كان اما ما تحديد .ه 

 عضن فضضال االنفضا  وترشضيد المغضاال  منع خالل من تكلفة واقل

 التضضضأثيرات وتحضضضدو المرجضضضو  النتضضضائج المشضضضاريع تلضضض  تحقيضضضق

 رقضضضضضضضضم االسضضضضضضضضالمي التضضضضضضضضدقيق معيضضضضضضضضار) منهضضضضضضضضا المتوقعضضضضضضضضة

1()B.A.J,2019: 14). 

 معايير التدقيق للماسسات المالية االسالمية  .3

تعد معايير التدقيق من اهم الدعائم االساسية والدليل االرشاد      

لعمليضضضة التضضضدقيق بكافضضضة مراحلضضض   ولدصوصضضضية العمضضضل المصضضضرفي 

االسضضضضضالمي اصضضضضضدرت هيئضضضضضة المحاسضضضضضبة والتضضضضضدقيق والحوكمضضضضضة 

واالخالقيضضضات للمتسسضضضات الماليضضضة مجموعضضضة مضضضن معضضضايير التضضضدقيق 

 -وتتمثل باالتي :

يهضدف المعيضار  التدقيق ومبادئض  :( هدف 1معيار التدقيق رقم ) .أ 

الى وضع االس  وتضوفير ارشضادات بشضان االهضداف والمبضاد  

العامة التي تحكم تدقيق القضوائم الماليضة المعضد  مضن قبضل الوحضد  

االقتصضضضضادية والتضضضضي تعمضضضضل وفضضضضق احكضضضضام ومبضضضضاد  الشضضضضريعة 

االسضضالمية، واشضضار المعيضضار علضضى ان الهضضدف مضضن عمليضضة تضضدقيق 

ة هي لتمكين المدقق من ابضداء الضرا  حضول مضا اما القوائم المالي

كانضضت القضضوائم معضضد  وفقضضا ألحكضضام الشضضريعة االسضضالمية ومعضضايير 

المحاسضضضضضبة التضضضضضي تصضضضضضدرها الهيئضضضضضة ومعضضضضضايير والممارسضضضضضات 

المحاسضضبية المحليضضة والقضضوانين واألنظمضضة مات العالقضضة ومضضا اما 

كانضضت تلضض  القضضوائم تعطضضي صضضور  حقيقيضضة وعادلضضة عضضن الوضضضع 

لمالي ونتيجة االعمال، واكد المعيار علضى التضزام المضدقق عنضد ا

اداء مسضضضتوليات  المهنيضضضة بمجموعضضضة مضضضن المبضضضاد  االخالقيضضضة 

والسضضضضلوكية كاالسضضضضتقاللية والنزاهضضضضة واالمانضضضضة والموضضضضضوعية 

والكفاء  المهنية وان يتم تدقيقض  وفضق معضايير التضدقيق الصضادر  

ر التضضضي ال تغطيهضضضا عضضضن الهيئضضضة والمعضضضايير الدوليضضضة فضضضي االمضضضو
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المعضضضايير المعضضضد  مضضضن قبضضضل الهيئضضضة علضضضى ان ال تتعضضضار  هضضضاه 

المعايير مع احكام ومباد  الشريعة االسالمية، ويضرتبل معيضار 

( بقضدر بسضيل جضدا بالمعضايير الدوليضة 1التدقيق االسضالمي رقضم )

الصادر  من مجل  معايير التدقيق والتأكيد الدولية فقضد يتشضاب  

 200يشضضير اليضض  معيضضار التضضدقيق الضضدولي رقضضم مضضا تقضضدم علضضى مضضا 

االهضضداف العامضضة للمضضدقق والقيضضام بالتضضدقيق وفقضضا لمعضضايير الدوليضضة 

للتضضدقيق  فضضي ان كالهمضضا اشضضارا الضضى التضضدقيق يضضتم وفقضضا لمعضضايير 

التدقيق الدولية كال  هدف التدقيق العام هو ابداء الرا  بعدالة 

د معقضضول بكفايضضة القضضوائم الماليضضة مضضن خضضالل الحصضضول علضضى تأكيضض

 ادلة االثبات .

 المعيضار يهضدف الدارجي المدقق ( تقرير2معيار التدقيق رقم ) .  

 المضضدقق تقريضضر ألعضضداد تنظيميضضة وارشضضادات اسضض  وضضضع الضضى

مضضن الناحيضضة الشضضكلية ومضضا يحضضو  مضضضمون التقريضضر  الدضضارجي

الضا  يصضضدر بعضضد قيضضام المضضدقق بمهضضام التضضدقيق للقضضوائم الماليضضة ام 

يتشضضاب  المعيضضار الضضى حضضد مضضا مضضع معيضضار التضضدقيق الضضدولي رقضضم 

)تكوين الضرا  والتقريضر عضن القضوائم الماليضة( بضالر م مضن 100

ق الضضدولي االختالفضضات فضضي الفقضضرات باعتبضضار ان المعيضضار التضضدقي

خضع لعد  تعديالت منا صدوره والا  كان سضابقا يتشضاب  مضع 

(، فضال عن هناا ارتبام مضع 2معيار التدقيق االسالمي رقم )

)التعديالت على الرا  فضي تقريضر  105معيار التدقيق الدولي  

المدقق المستقل( عندما يتطل  ابداء الرا  خالف الضرا   يضر 

 .المتحفظ 

 التضدقيق عمليضة ألداء  االرتبضام ( شضروم1)معيار التدقيق رقم  .ج 

 علضى االقتصضادية الوحضد  مضع االتفضا  كيفيضة الى المعيار يهدف

 عليهضا ومتفضق مكتوبضة تكضون ان ضضرور  مضع االرتبضام شروم

 اشضضكال مضضن شضضكل ا  او االرتبضضام خطضضا  يسضضمى خطضضا  فضضي

 فضضال االلتبضا ، او النزاعضات حالضة فضي مرجعضا ليكضون العقود

 الشضروم تل  تغيير حال في الوحد  لطل  المدقق استجابة عن

التضضضدقيق، يحضضضو   تأكيضضضدات مضضضن ادنضضضى مسضضضتو  تحقضضضق بضضضأخر 

خطا  االرتبام على نطا  التدقيق اهداف  ما اما كانضت القضوائم 

المالية معد  وفقا للفتاو  والقرارات واالرشادات الصادر  من 

الهيئضضضضة الشضضضضرعية ومعضضضضايير المحاسضضضضبة االسضضضضالمية والقضضضضوانين 

والتعليمضضضات المحليضضضة، كضضضال  تحديضضضد مسضضضتوليات المضضضدقق تجضضضاه 

التي يقدمها ومسضتوليات االدار  عضن المتسسة وشكل التقارير 

اعداد القضوائم الماليضة ويضرتبل المعيضار اعضاله ارتبضام وثيضق مضع 

( االتفضضضا  علضضضى شضضضروم 210معيضضضار التضضضدقيق الضضضدولي رقضضضم )

 .ارتبامات التدقيق 

االلتضضضزام  الدضضضارجي المضضضدقق ( فحضضضل2معيضضضار التضضضدقيق رقضضضم ) .د 

 لتضوفير المعيضار هضاا بأحكام ومباد  الشريعة االسضالمية يهضدف

 بمبضضاد  االقتصضضادية الوحضضد  اللتضضزام المضضدقق فحضضل ارشضضادات

 ادلضضة علضضى الحصضضول خضضالل مضضن االسضضالمية الشضضريعة واحكضضام

 خلضل وجضود عضدم اسضتنتاج تكضوين لتضدعم ومالئمة كافية االثبات

واحضد ، تقضع  كوحضد  الماليضة القضوائم كامضل فضي نسضبية اهمية م 

مستولية بيان احكام ومبضاد  على عاتق هيئة الرقابة الشرعية 

الشريعة االسالمية واكد المعيار على المدقق ان يكضون لض  قضدر 

من المعرفة بتل  المباد  واالحكام لغر  تكضوين رايض  بمضد  

اتفا  عمليات المتسسة مع االرشادات والفتاو  الصضادر  مضن 

الهيئضضة الشضضرعية ومضضد  توافضضق المعضضامالت والقضضوائم الماليضضة مضضع 

كضضضام الشضضضريعة االسضضضالمية، ومضضضن مسضضضتولية الدار  مبضضضاد  واح

تزويد المدقق بكافة االرشادات والتعليمات واالحكضام والفتضاو  

سضضواء تلضض  المعمضضول بهضضا او القضضرارات الجديضضد  لالمضضالع عليهضضا 

ومراعاتهضضا عنضضد التضضدقيق وابضضداء الضضرا ، ومقارنضضة مضضع معضضايير 

وليضة مثضل هكضاا التدقيق الدولية ام ال تتضمن معايير التضدقيق الد

 معيار باعتباره يدتل بالجوان  الشرعية االسالمية فقل .

 بشضضضان الدضضضارجي المضضضدقق ( مسضضضتولية5معيضضضار التضضضدقيق رقضضضم ) .ه 

 يضضع الماليضة القضوائم تضدقيق عنضد والدطضأ التزوير عن التحر 

 عنضد الدضارجي المضدقق مسضتولية بشضان ارشادية قواعد المعيار

 بالر م المالية، القوائم تدقيق عند والدطأ التزوير عن التحر 

 الوحضد  ادار  علضى االسا  بالدرجة تقع المستولية هاه ان من

 التدطضيل عنضد المضدقق علضى مل  من الر م وعلى االقتصادية،

 امكانيضة مدضامر االعتبضار بعضين يضضع ان التضدقيق عملية وتنفيا

نسضضبية، ويشضضير  اهميضضة مات جوهريضضة تحريضض  مدضضامر وجضضود

مستولية المدقق بتقديم ضضمان معقضول بضان القضوائم المعيار الى 

الماليضضة بمجملهضضا خاليضضة مضضن خلضضل م  اهميضضة نسضضبية سضضواء كضضان 

بسب  التزوير او الدطأ ويعد المدقق مسضتول عضن ا  تقصضير 

وسوء تصرف في حالضة لضم يبضال العنايضة المهنيضة خضالل عمليضة 

فضي التدطيل او التنفيا الكتشاف وقوع التزوير والدطأ وكال  

حالضض  علمضض  بضضال  الدلضضل ولضضم يتدضضا االجضضراء المناسضض  وابضضال  

الجهضضات مات العالقضضة عنضض  ويضضرتبل المعيضضار اعضضاله مضضع معضضايير 

( مسضضتولية المضضدقق مات العالقضضضة  220التضضدقيق الدوليضضة رقضضم )

( اسضضتجابات 110بضضالغر عنضضد تضضدقيق القضضوائم الماليضضة ومعيضضار )

لق بالتدطيل لعمليضة المدقق للمدامر المقيمة وباألخل بما يتع

التدقيق لكيفية توجي  االهتمام على ما يثير شكوا لضد  المضدقق 

على مستو  المعامالت او على مستو  القوائم المالية بانها قد 

   .تحو  على تحري  جوهر  مو اهمية نسبية

 لضضضضمان المسضضضتقلة االرتبضضضام ( عمليضضضة6معيضضضار التضضضدقيق رقضضضم ) .و 

 بمبضاد  السضالمية المالية المتسسة التزام في والنوعية الجود 

 أرشضادات تقضديم هضو المعيضار هاا من الهدف وأحكامها الشريعة

 علضى المعيار هاا في ألي  يُشار مستقل ضمان التزام أداء حول

 ماليضضة متسسضضة امتثضضال لضضضمان الشضضرعي الدضضارجي التضضدقيق أنض 

 محضدد  لفتر  سواء االسالمية الشريعة وقواعد بمباد  أسالمية

 الماليضضة القضضوائم تضضدقيق تمثضضل التضضي تلضض   يضضر خضضاص لغضضر  او

الماليضة، واشضار المعيضار اعضاله  السضنة نهايضة فضي المنتهيضة للفتر 
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صراحة ان على المدقق ان يسترشد بمعيار التأكيد الدولي رقم 

( ارتبامضضات التأكيضضد االخضضر  بدضضالف عمليضضات التضضدقيق 1000)

لغضضر  ابضضداء كشضض  والمراجعضضة للمعلومضضات الماليضضة التاريديضضة 

الحقائق عن ما تم تكليف  ب  سضواء مضن قبضل الوحضد  االقتصضادية 

او عن جهة خارجية يقدم اليها التقرير، ويسر  كال المعيارين 

سواء على المدقق المباشر )مات مدقق القوائم المالية( او  يضر 

المباشر هو مدقق اخر بدالف مدقق القوائم المالية للوحد  عند 

 يم خدمات التصديق المكلفين بها قيامهم بتقد

 معايير التدقيق الدولية  .4

)المعضضدل(  مراعضضا  االنظمضضة 250معيضضار التضضدقيق الضضدولي رقضضم  .أ 

يشير مضضمون المعيضار ان :  واللوائد عند تدقيق القوائم المالية

القضوانين واالنظمضة واللضوائد التضي تدضضضع لهضا المنشضا  منهضا مضضا 

الماليضضة ومنهضضا مضضا يكضضون يضضتثر بصضضور  مباشضضر  علضضى القضضوائم 

بصضور   يضر مباشضر  لكضن عضدم االمتثضال لهضا قضد يكضون مباشضر 

)كالغرامضضات عضضن عضضدم االمتثضضال( واعطضضى المعيضضار خصوصضضية 

لعمضل المصضارف باعتبارهضا تدضضع لتنظضيم صضارم ومجموعضة 

 متعدد  من القوانين.

امكانيضضضضة االسترشضضضضاد بالمعيضضضضار اعضضضضاله كضضضضون ان المصضضضضارف      

عتبضضاره صضضناع  قائمضض  بضضااتها تحكمهضضا مجموعضضة مضضن االسضضالمية با

القضضضضوانين واللضضضضوائد والتعليمضضضضات التنظيميضضضضة ألنشضضضضطتها الداخليضضضضة 

وارتباماتهضضضضا الدارجيضضضضة ومثضضضضال علضضضضى ملضضضض  معضضضضايير المحاسضضضضبة 

االسالمية الصادر  من الهيئة والتي اصضبحت ملزمضة التطبيضق فضي 

ليضضضة  سضضضواء العضضرا  وبالتضضضالي لهضضضا تضضضأثير مباشضضر علضضضى القضضضوائم الما

   .بالمبالغ واالفصاحات

( تحديضضد مدضضامر التحريضض  115معيضضار التضضدقيق الضضدولي رقضضم ) .  

يشضضير :  الجضضوهر  وتقييمهضضا مضضن خضضالل فهضضم المنشضضا  وبيئتهضضا

 المنشضا  فهضم الضى يتوصل ان المدقق مضمون المعيار بأن على

 وتتمثضضل المنشضضا  عمضضل علضى مبيعضضة التعضضرف خضضالل مضضن وبيئتهضا

 انضضواع عضضن فضضضال بالحوكمضضة العالقضضة مات والجهضضات بملكيتهضضا

 هيكلهضضا الضضى بالضضافة  بهضضا القيضام تضضروم او تقضوم التضضي االنشضطة

 فئضضضات فهضضضم مضضضن المضضضدقق لتمكضضضين تمويلهضضضا ومريقضضضة التنظيمضضضي

 فضضضي المتوقعضضضة والفصضضضاحات الحسضضضابات وأرصضضضد  المعضضضامالت

  .المالية البيانات

امكانية االسترشاد بالمعيار اعاله بسضب  انض   يضر مدضال  ألحكضام 

الشريعة ويشترا ببع  الفقرات مع معيار التدقيق الشضرعي رقضم 

( وبالدصوص بما يتعلضق بالسياسضات المحاسضبية المتبعضة مضا اما 5)

كانت تضتد  الضى تحريض  جضوهر  م  اهميضة نسضبية علضى القضوائم 

  العمليضضات التضضي تغطيهضضا الماليضضة، فضضضال عضضن ضضضرور  فهضضم نطضضا

الرقابضضة الداخليضضة والمعبضضر عنهضضا فضضي المعيضضار االسضضالمية بالرقابضضة 

ام عنضد اجضراء الشرعية لكي تضفي الصيغة الشرعية واجبة االلتز

 .المعامالت

ابضضال  اوجضض  القصضضور فضضي  265معيضضار التضضدقيق الضضدولي رقضضم  .ج 

 الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة 

يتنضضضاول مضضضضمون هضضضاا المعيضضضار مسضضضتولية المضضضدقق عضضضن ابضضضال      

المكلفضضين بالحوكمضضة واالدار  بشضضكل مناسضض  بأوجضض  القصضضور فضضي 

الرقابة الداخلية التي حددها المدقق اثناء عملية التدقيق وال يقتصر 

االبال  على االمور المكتشفة خالل عمليضة التقيضيم ا  عنضد تطبيضق 

وانمضضا ايضضضا االبضضال  فضضي جميضضع  115معيضضار التضضدقيق الضضدولي رقضضم 

مراحل التضدقيق علضى ان يضتم االبضال  عنهضا الضى المسضتو  االدار  

المناسضض  الضضا  يمتلضض  صضضالحيات اتدضضام القضضرار بالتعضضديل سضضواء 

االدار  او المكلفضضين بالحوكمضضة ايهمضضا انسضض  وحسضض  نضضوع الدلضضل 

المشضضدل مضضن قبضضل المضضدقق قضضد يكضضون مضضن  يضضر المناسضض  ابضضال  

 .الدلل بغر  االحتيال او االختال تراكها في مل  االدار  الش

من الممكن االسترشضاد بالمعيضار اعضاله عضن تضدقيق ادوات التمويضل 

في المصارف االسالمية عند وجود حاالت تتطل  ابضال  الجهضات 

الشرعية واالمضراف مات العالقضة بضا  جانض  قصضور فضي التضدقيق 

فضي الممارسضات الداخلي الشرعي لمضا قضد يواجض  مضن فجضوه تطبيضق 

التي تطلبها االحكام والمباد  الشرعية بالر م من وجود مضا يضنظم 

تل  العمليات ولكضن قضد يكضون الدلضل نتيجضة عضدم فاعليضة او تطبيضق 

تلضضض  االدوات الرقابيضضضة ومثضضضال علضضضى ملضضض  التحايضضضل علضضضى الصضضضيغ 

الشضضضرعية للبيضضضوع وجعلهضضضا عمليضضضات تمويضضضل كمضضضا فضضضي المصضضضارف 

   .يوعالتجارية ولي  عمليات ب

مسضتولية المضدقق مات العالقضة  220معيار التدقيق الدولي رقضم  .د 

يتضضضمن المعيضضار مسضضتولية : بضضالغر عنضضد تضضدقيق القضضوائم الماليضضة 

المضضدقق فيمضضا يتعلضضق بضضالغر عنضضد تضضدقيق القضضوائم الماليضضة ويضضرتبل 

( ومعيضار 115المعيار مع عده معضايير تضدقيق اخضر  كمعيضار )

عالقضضة بتقضضدير واالسضضتجابة  ( بمضضا تشضضمل مضضن فقضضرات لهضضا110)

لمدامر التحري  والدطأ سواء كان متعمد او  ير متعمضد فضي 

 .ماليةالقوائم ال

امكانيضضضة االسترشضضضاد بالمعيضضضار اعضضضاله عنضضضد التدطضضضيل وتنفيضضضا      

اجضضراءات التضضدقيق ام بينضضت معضضايير التضضدقيق االسضضالمية ان معيضضار 

عضايير التضدقيق ( هو مكمل لما جاءت ب  م5التدقيق االسالمي رقم )

الدوليضضة مات العالقضضة وراعضضى الدصوصضضية الشضضرعية للمعضضامالت. 

تطبيقا لمقتضيات معيار التدقيق اعاله في متابعة اشراف المكلفضين 

بالحوكمة ضرور  التعرف على القائمين بالحوكمة في المصارف 

االسالمية كلجان التدقيق الشرعية ودورها فضي اكتشضاف التحريض  

الضضداخلي واالشضضراف المتواصضضل علضضى اعمالضض   مضضن خضضالل التضضدقيق

كضضال  التضضدقيق والرقابضضة الشضضرعية ومجلضض  االدار  واالدار  وقضضد 

تكون من امثلضة الغضر والدطضأ تلض  التضي تكمضن فضي تقيضيم مدضزون 
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المرابحضضات او عنضضضد احتسضضا  الدسضضضائر االئتمانيضضة المتوقعضضضة وامضضضا 

حتيال قضد ( فيما يدل التزوير واال5معيار التدقيق الشرعي رقم )

يكضضون اقضضر  مثضضال لضضال  عمليضضات البيضضع الصضضورية فضضي المرابحضضة 

والناتجة عن بيع السلع من شدل الى اخر ولعد  امراف لمجضرد 

تحريضضر عقضضود  يضضر شضضرعية لتبضضين بمثابضض  تملكهضضم لكضضن تمثضضل هضضاه 

  .العملية بمثابة عملية تور  والتي تدال  احكام الشريعة

تقضضويم التحريفضضات المكتشضضفة   250معيضضار التضضدقيق الضضدولي رقضضم  .ه 

يتضضضمن المعيضضار مسضضتولية المضضدقق فضضي تجميضضع : خضضالل التضضدقيق 

التحريفات المكتشفة اثناء التضدقيق والتضي تعضد مات اهميضة نسضبة 

واثضضر جضضوهر  علضضى القضضوائم الماليضضة وهضضاا يضضنعك  بضضدور  علضضى 

اجراءات التدطيل السابقة ما اما كانت بحاجة الى اعاد  النظر 

رها باتجاه ما تضم اكتشضاف  كتوجيض  االهتمضام نحضو وتصحيد مسا

تحريفضضات اما مضضا تضضم تجميعهضضا مضضع اخطضضاء اخضضر  اصضضبحت ما 

 .سبية ومتثر  على القوائم الماليةاهمية ن

يمكن االسترشضاد بالمعيضار اعضاله عنضد تطبيقض  علضى المصضارف     

االسضضالمية سضضواء علضضى مسضضتو  القضضوائم الماليضضة او علضضى مسضضتو  

واالرصضضضضد  فضضضضان اسضضضضتمرار فضضضضي احتسضضضضا  ايضضضضرادات المعضضضضامالت 

المرابحة وفضق نمضومج القسضل الثابضت او علضى اسضا  التحصضيل او 

تسجيل اجمالي ايراد المعاملة لسنة واحد  بالر م من امتضداد اجضال 

المرابحضضة ألكثضضر مضضن سضضنة يعضضد ملضض  مضضتثر و ما اهميضضة نسضضبية علضضى 

اري   يضضضر عدالضضضة القضضضوائم الماليضضضة كضضضال  او عنضضضد اعتبضضضار المصضضض

المباشر  على البضضائع مضن ضضمن كلفضة البضضاعة وبالتضالي تضتد  

الى زياد  كلفة البضاعة مما ينعك  علضى مبلضغ المبيعضات وتحميضل 

  .الزبون بمبالغ  ير صحيحة

ارتبامضات التضدقيق ألول مضره  510معيار التضدقيق الضدولي رقضم  .و 

 يتضضضمن المعيضضار مسضضتولية المضضدقق بمضضا: االرصضضد  االفتتاحيضضة 

يتعلضضق بتضضدقيق االرصضضد  االفتتاحيضضة مضضا اما كانضضت تحضضو  علضضى 

تحريفضضات جوهريضضة تضضتثر علضضى القضضوائم الماليضضة للفتضضر  الحاليضضة 

كال  ما اما كانت السياسات المحاسبية المتبعة قد مبقت بشضكل 

 متسق من سنة الى اخر  لتعك  لعدالة القوائم المالية.

ب  ال يوجد مضا يقابضل ملض  امكانية االسترشاد بالمعيار اعاله بس    

المعيار في معايير التدقيق الشضرعي الصضادر  مضن الهيئضة وبالتضالي 

ال يوجد مضا يدضال  احكضام الشضريعة عنضد تطبيقض  ومثضاال علضى ملض  

اتبضضاع سياسضضة القيمضضة العادلضضة للموجضضودات الثابتضضة او تلضض  المتعلقضضة 

بتقيضضيم حصضضة المصضضرف نتيجضضة المشضضاركة بمشضضاريع مضضع امضضراف 

وبالتضضالي سضضينعك  ملضض  علضضى االرصضضد  االفتتاحيضضة للسضضنة  اخضضر 

الحالية خصوصا حسضا  موجضودات المشضاركة و حسضا  االربضا  

 المحتجز  سواء كان مل  اثره سلبا او ايجاباً 

يتنضاول : االجضراءات التحليليضة  520معيار التدقيق الدولي رقضم  .ز 

ن مضمون هاا المعيار استددام المدقق لإلجراءات التحليلية مض

خضضالل مجموعضضة مضضن ادلضضة االثبضضات سضضواء الكتشضضاف تحريفضضات 

جوهريضضة كضضءجراءات اسضضا  او لتكضضوين اسضضتنتاج عمضضا اما كانضضت 

القوائم المالية تتسق مع فهم  للمنشا  من خالل تحليل العالقات 

المنطقية بين معلومات مالية فيما بينها ومعلومات ماليضة و يضر 

ات  يضر المنطقيضة او اما مالية والتحر  عن التقلبضات او العالقض

كانت تدتل  بشكل كبير عن ما هو كائن فعضال ويكضون مصضدر 

المعلومات مهم عند استددام االجراءات التحليليضة فكلمضا كانضت 

من مصادر خارجية كلما كانت درجة الموثوقية اعلى من تلض  

التضضي تنشضضا داخليضضا، وهنضضا يكضضون تقيضضيم المضضدقق للرقابضضة والتضضدقيق 

 م باستددام المعلومات المقدمة والمنشا  داخليا.الداخلي اثر مه

امكانية االسترشاد بالمعيار اعاله كون  ال يقابل معيار اخر من     

فضضان اسضضتددام المعيضضار فضضي المصضضارف  معضضايير التضضدقيق الشضضرعي ،

االسالمية يمكن من خالل تطبيق نس  المرابحة المعتمد  مضن قبضل 

يسضضضتقطع منهضضضا شضضضهريا  المصضضضرف لتقضضضدير االربضضضا  المتجلضضضة ومضضضا

العتباره ايراد يدل السنة كال  امكانيضة اسضتددام نسض  المقارنضة 

بضضين القطاعضضات او للمصضضضرف ألكثضضر مضضضن سضضنة لبيضضضان خضضل اتجضضضاه 

االربضضا  مضضا اما كضضان هنضضاا ارتفاعضضات او اندفاضضضات  يضضر منطقيضضة 

يتخضضا بنظضضر االعتبضضار عضضن اجضضراء التضضدقيق والحصضضول علضضى ادلضضة 

 .ق من مل اثبات مناسبة للتحق

المعضضضدل تضضضدقيق التقضضضديرات  520معيضضضار التضضضدقيق الضضضدولي رقضضضم  .  

المحاسضضضبية ومضضضا يتعلضضضق بهضضضا مضضضن افصضضضاحات يتضضضضمن المعيضضضار 

مسضضضضتولية المضضضضدقق فضضضضي التحقضضضضق مضضضضن تقضضضضديرات والسياسضضضضات 

المحاسبية المتبعة مضن قبضل االدار  سضواء تلض  التضي تشضير اليهضا 

لضق عليهضا بضالتقرير معايير المحاسبة الدولية واالسالمية وما يط

المضالي المطبضضق ومضضا اما كانضضت المنشضضا  ملتزمضضة بتطبيقهضضا او لهضضا 

سياسات اخضر  معضد  داخليضا وهنضا يكضون المضدقق مسضتوال عضن 

الحصول على ادلضة اثبضات مناسضبة للتحقضق مضن ملض  وبيضان اثضر 

مالت او علضضى تلضض  التقضضديرات والسياسضضات علضضى ارصضضد  المعضضا

لضضرور  تطبيضق المعيضار اعضاله عنضد مضن ا .القوائم المالية ككل

القيضضام بضضءجراءات التضضدقيق للمصضضارف االسضضالمية وبالدصضضوص 

 اضضضمحالل 10بعضضد اصضضدار معيضضار المحاسضضبة االسضضالمي رقضضم 

 المدضضامر مات وااللتزامضضات االئتمانيضضة والدسضضائر الموجضضودات

العاليضضة واعمضضام البنضض  المركضضز  العراقضضي باعتمضضاد المصضضارف 

 1لمحاسضضبة واالبضضال  المضضالي الضضدولي رقضضم االسضضالمية لمعيضضار ا

االدوات الماليضضة وبضضضاألخل تطبيضضق فقضضضر  )احتسضضا  الدسضضضائر 

مبيعة الدين  االئتمانية المتوقعة ( على الموجودات المالية مات

كالمرابحات والمشضاركات المنتهيضة بالتمليض  والمضضاربة، ومضا 

تحويضضضة مضضضن تقضضضديرات محاسضضضبية معتمضضضد  علضضضى مجموعضضضة مضضضن 

المتشضضرات واالحكضضام الشدصضضية كاحتسضضا  احتماليضضة التعثضضر او 

تقيضضضضيم الضضضضضمانات لتحديضضضضد خسضضضضائر احتماليضضضضة التعثضضضضر ومبضضضضالغ 

  .الداضعة للتعثر او التعر 
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يتنضاول :  ( االحضداو الالحقضة560معيار التضدقيق الضدولي رقضم ) .م 

مضضضمون هضضاا المعيضضار مسضضتولية المضضدقق فيمضضا يتعلضضق باألحضضداو 

ق القوائم المالية والتي توفر ادلة عضن اوضضاع الالحقة عند تدقي

كانضضت قائمضضة فضضي تضضاريخ القضضوائم الماليضضة او االحضضداو التضضي تضضوفر 

ادلة عن اوضاع نشأت بعد مل  التضاريخ ويضنعك  تطبيضق ملض  

المعيضضار علضضى تقريضضر المضضدقق وفضضق مضضا يضضورده معيضضار التضضدقيق 

ا بضضان يعلضضم القضضار  بتضضأثير تلضض  االحضضداو ومضض 100الضضدولي رقضضم 

 مر  على القوائم المالية جراء مل  .

ويمكضضضن االسترشضضضاد بالمعيضضضار اعضضضاله عنضضضد تضضضدقيق معضضضامالت      

المرابحضات او المشضاركة والمضضاربة والتضي تتمثضل بدسضائر ناتجضة 

عن مند االئتمان نتيجة احداو اقتصضادية  يضر ناتجضة عضن تقصضير 

سهم او من الزبائن وقد تتد  الى اعسار مديني المرابحات او افال

خسار  في نشام مشاركة نتيجضة كسضاد اقتصضاد  يضتد  الضى تأكضل 

را  مضضال المشضضاركات او المضضضاربة ممضضا قضضد يتطلضض  تعضضديل علضضى 

القضضوائم الماليضضة، امضضا اما كانضضت فتضضره متقتضض   يضضر م  اهميضضة نسضضبية 

 .نها في القوائم المالية كءيضاحاتيفصد ع

يتنضضضضاول  :االسضضضضتمرارية  510معيضضضضار التضضضضدقيق الضضضضدولي رقضضضضم  . و

مضضضضضضمون هضضضضضاا المعيضضضضضار مسضضضضضتولية المضضضضضدقق فيمضضضضضا يتعلضضضضضق 

باالستمرارية عند تضدقيق القضوائم الماليضة ومضا يترتض  علضى ملض  

مضضن اثضضار علضضى تقريضضر المضضدقق، ويجضض  علضضى المضضدقق الحصضضول 

علضضى ادلضضة اثبضضات كافيضضة والتوصضضل الضضى اسضضتنتاجات بشضضان مضضد  

محاسبة عنضد مناسبة استددام االدار  ألسا  االستمرارية في ال

اعداد القوائم المالية كال  الحصضول علضى مضا يضدل بعضدم وجضود 

احضداو تثيضر شضضكوا بشضان قضضدر  المنشضا  علضضى البقضاء مسضضتمر ، 

ويج  على المدقق الحصول علضى افضادات مكتوبضة بدصضوص 

ما اما كانضت هنضاا اجضراءات موضضوعة مضن قبضل االدار  تحضدد 

ء مسضضتمر  مضضن خضضالل تقييمضضاً مبضضدئيا لقضضدر  المنشضضا  علضضى البقضضا

االعتمضضاد علضضى مجموعضضة مضضن االحضضداو او الظضضروف قضضد تثيضضر 

منفرد  او فضي مجملهضا شضكوكا كبيضر  حضول قضدر  المنشضا  علضى 

امكانيضضة االسترشضضاد بالمعيضضار اعضضاله علضضى المصضضارف و البقضضاء 

االسالمية بسب  مبيعة عملها متشاركة في االربضا  والدسضائر 

التجارية من خالل متابعضة  ولي  كما معمول ب  في المصارف

مضضا اما كانضضت االدار  تضضضع حضضدود تمويضضل للمشضضاركة مثضضاال مضضع 

الزبائن عند تمويل المشاريع او الدراسضات جضدو  المستفيضضة 

عند تمويل بأدا  المضاربة فضال عن ما اما كانت هناا تحضوم 

اضافي في حالة شكوا حدوو خسائر في المشاريع مضع الغيضر 

  .جة عن تقصير احد الطرفينوالتي تكون  ير نات

يتنضضاول :  االفضضادات المكتوبضضة 580معيضضار التضضدقيق الضضدولي رقضضم  .  

مضضضمون المعيضضار مسضضتولية المضضدقق بالحصضضول علضضى االفضضادات 

عند تدقيق القوائم  المكتوبة من قبل االدار  والمكلفين بالحوكمة

المالية والتي تعد تل  االفادات كأدلة تدقيق يسضتند اليهضا المضدقق 

عنضضد ابضضداء رايضض  باالعتمضضاد علضضى ادلضض  اضضضافية معضضزز  تتيضضد او 

مكانيضضة االسترشضضاد بالمعيضضار اعضضاله مضضن  تنفضضي مضضزاعم االدار ،

خضضضضضالل الحصضضضضضول علضضضضضى افضضضضضادات مكتوبضضضضضة بضضضضضالتزام االدار  

معايير المحاسضبة االسضالمية الصضادر  مضن بمستولياتها بتطبيق 

الهيئضضة كضضال  متطلبضضات اعضضداد البيانضضات والتضضي تعضضد مضضن جهضضات 

تنظيمية كتل  المعضد  مضن قبضل ديضوان الرقابضة الماليضة االتحضاد  

سنويا كال  التزامها باألحكام والفتاو  الشرعية الصضادر  مضن 

بنضض  الهيئضة الشضضرعية المركزيضة او الهيئضضة الشضرعية وضضضوابل ال

المركز  ألدوات التمويل االسالمي، او الحصول على افادات 

مكتوبضضضضة باسضضضضتددام المصضضضضرف ادوات رقابضضضضة فعالضضضضة لمنضضضضع او 

اكتشضضاف الدطضضأ والتزويضضر فضضضال عضضن تلضض  االفضضادات المقدمضضة 

والتي تحدد االليضات المتبعضة لاللتضزام بءحكضام ومبضاد  الشضريعة 

 عضن الحصضول االسالمية في كافة التعامالت المصضرفية فضضال

على افادات بدصضوص وجضود اليضة للتبويض  السضليم لإليضرادات 

حسضض  جهضضات االسضضتثمار سضضواء حسضضابات االسضضتثمار المقيضضد  او 

 .المطلقة او االموال الااتية للمصرف

استددام عمل خبير استعان بض   620معيار التدقيق الدولي رقم  -

يتعلضضق يتنضضاول هضضاا المعيضضار مسضضتوليات المضضدقق فيمضضا : المضضدقق 

باسضضضتددام خبضضضرات افضضضراد او كيانضضضات بغيضضضر مجضضضال المحاسضضضبة 

والتدقيق في الحصول على ادلضة اثبضات مناسضبة بدصضوص بنضد 

معين او حالة معين يمكن ان تقابل المضدقق تحتضاج الضى خبضرات 

قد تكون فنية تدصصية لها اثر على القوائم المالية ولكن تبقضى 

كاملضضة عضضن رايضض  فضضي ولية مسضضتولية المضضدقق تجضضاه المنشضضا  مسضضت

امكانيضضضضة االسترشضضضضاد بالمعيضضضضار اعضضضضاله عنضضضضد تضضضضدقيق التضضضضدقيق. 

المعامالت في المصارف االسالمية لما لها من شروم شرعية 

اسالمية بحت  قد تتطلض  استشضارات فقهيض  لبيضان مضد  صضحتها 

ومطابقتها للجوان  الشضرعية ومثضال ملض  الغرامضات التأخيريضة 

صضضضرف بضضضدل مضضضن ايضضضداعها فضضضي واسضضضبا  اعتبارهضضضا كضضضءيراد للم

صضضضندو  الديضضضرات وكيفيضضضة اعتبضضضار ان المعسضضضر ممامضضضل مضضضن 

الجان  الشرعي كال  مضا يتعلضق باحتسضابات الزكضا  الشضرعية، 

وبالر م من وجود هيئضة شضرعية مكلفضة بدراسضة تلض  الجوانض  

ويقع على عاتقها مل  الجان  الشضرعي الضى ان اسضتددام عمضل 

الحوكمضة يضدعم را  المضدقق خبير شرعي من خارج المكلفين ب

ويكون مرف محايد من  ير اصحا  المصلحة فضال عن مضا 

تقضضدم مضضن الممكضضن االسضضتعانة بدبيضضر خضضاص بتقيضضيم المدضضزون او 

الضضضمانات المقدمضضة سضضواء العقاريضضة او المنقولضضة عنضضد احتسضضا  

 مدصل الدسائر االئتمانية.

 اعتبضارات خاصضة فضي تضدقيق االدوات 1000بيان التدقيق رقم  -

عند تدقيق االدوات المالية يج  على المضدقق ان يأخضا : المالية 

بنظضضر االعتبضضار المدضضامر التضضي تتعضضر  لهضضا المنشضضا  ومضضا اما 

كانضضت هنضضاا تقلبضضات فضضي السضضيولة والسضضو  سضضريعة مضضا يضضضع 

االدار  تحضضضت ضضضضغوم ادار  المدضضضامر بفاعليضضضة كضضضال  علضضضى 

 المضضدقق قضضد يكضضون مضضن الصضضع  الحصضضول علضضى ادلضضة االثبضضات

المناسضضبة وخاصضضة بمضضا يتعلضضق بتطبيضضق القيمضضة العادلضضة، كضضال  ان 
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يأخا نظر االعتبار ما اما كانضت هنضاا فئضة قليلضة مضن المضو فين 

قضضد يحتكضضر العمضضل علضضى فقضضر  االدوات الماليضضة لمضضا تحضضو  علضضى 

درجضضضة مضضضن التعقيضضضد واالحتسضضضابات االحصضضضائية بالتضضضالي تضضضرتبل 

ما يتعد  مل  الى  النتائج المستدرجة بمصالحهم الشدصية او

امكانية التالع  بالنتائج وحج  المدضامر ومضا يضرتبل بهضا مضن 

حقضضائق وبالتضضالي ضضضرور  فهضضم المضضدقق المعمضضق لتلضض  االدوات 

وكيفية التعامل مع المحافظة علضى نزعضة الشض  المهنضي مضن ان 

مضضا يوجضضد احتماليضضة تحيضضز االدار  عنضضد اسضضتددام وتقيضضيم االدوات 

المضدقق  الحصضول علضى مضا يكفضي مضن  المالية وهنضا يجض  علضى

   .ادلة االثبات وتقويم االجتهادات

امكانيضضة االسترشضضاد بالضضدليل اعضضاله عنضضد تضضدقيق االدوات الماليضضة      

في المصارف االسالمية وخاصة بما يتعلق بتل  التي تقييم بالقيمة 

العادلضضة كتقضضديم الموجضضودات العينيضضة واعتبارهضضا كتمويضضل لمشضضاريع 

ا ان يسضضاء اسضضتددام التقييمضضات المنطقيضضة علضضى حسضضا  المشضضاركة مضض

المصضضضرف وان يشضضضو  تلضضض  العمليضضضة احتيضضضال بسضضضب  ضضضضع  فضضضي 

متشضضرات التقيضضيم كضضان يكضضون عضضدم وجضضود سضضو  نشضضطة وبالتضضالي 

 اعتماد التقدير الحكمي الحتسا  قيمة الموجودات العينية المقدمة. 

برنااااامج تاااادقيق مقتاااارح لدوات التموياااال فاااا  المصااااارف  .5

 المية وفق معايير التدقيق االسالمية والدولية االس

تضضم اعضضداد برنضضامج التضضدقيق المقتضضر  باالعتمضضاد علضضى القضضوانين     

والتعليمضضات النافضضا  فضضي البيئضضة العراقيضضة ومعضضايير التضضدقيق الدوليضضة 

فضضضال عضضن معضضايير المحاسضضبة والتضضدقيق االسضضالمية الصضضادر  عضضن 

(، وتمثضضضل اجضضضراءات التضضضدقيق المقترحضضضة الحضضضد AAOIFIالهيئضضضة )

االدنضضى المطلضضو  القيضضام بضض  مضضن خطضضوات يجضض  اتباعهضضا مضضن قبضضل 

المضضضدقق للقيضضضام بعمليضضضة الفحضضضل والتضضضدقيق، ومضضضع امكانيضضضة تطضضضوير 

البرنضضامج اسضضتجابة للمتغيضضرات فضضي القضضوانين والتعليمضضات والمعضضايير 

 اعاله. 

  عامة اجراءات : اوال

 المصضضرفي بالعمضضل العالقضضة مات القضضوانين كافضضة علضضى االمضضالع .1

 الداصضضضضة الشضضضركات قضضضانون االسضضضضالمية، المصضضضارف قضضضانون)

( المصضضضضضارف قضضضضضانون المركضضضضضز ، البنضضضضض  قضضضضضانون والعامضضضضضة،

 لمتابعضة االشضرافية الجهضات من الصادر  التنظيمية والمتطلبات

  .للتدقيق الداضعة الجهة قبل من بها االلتزام

  .للمصرف الداخلي النظام على االمالع .2

 التنظيميضضة والتعليمضضات واالسضضتثمار البيضضع العقضضود علضضى االمضضالع .1

 االسضضضالمية للشضضضريعة مطابقتهضضضا مضضضد  لبيضضضان التمويضضضل ألدوات

  .المصرف قبل من بها االلتزام وكيفية

 التمويضل لعمليضات  وواضضحة مكتوبضة تعليمضات وجود من التأكد .2

 واالقسضضضام االربضضضا  كنسضضض ) كافضضضة الشضضضروم  تشضضضمل المدتلفضضضة

  .عليها الزبون المالع( والضمانات الشهرية

 والهيئة االمتثال ومراق  الداخلي التدقيق تقارير على االمالع .5

 مالحظضضضات علضضضى والتركيضضضز االشضضضرافية والسضضضلطات الشضضضرعية

 والعمضضل مالحظاتهضضا تصضضفية ومتابعضضة التمويضضل بضضأدوات المتعلقضضة

 . االدار  قبل من بتوصياتها

 التشضغيلية وعملياتض  سياسضات  بتطضوير المصضرف قيام من التأكد .6

 تحضديث مضع اتسضاقها يضضمن بشضكل واالستثمار التمويل ألدوات

  والتنظيمية االشرافية الجهات من الصادر  المتطلبات

 االهميضضضة مات المبضضضالغ وتحديضضضد الماليضضضة القضضضوائم علضضضى االمضضضالع .1

 . اليها االهتمام لتوجي  النسبية

 مضضن للتأكضضد الماليضضة القضضوائم مضضع االدار  وشضضهاد  تقريضضر مقارنضضة .8

   منهما كال في عنها المفصد المبالغ

 السضابقة للسضنة المشدصضة التدقيق تقرير في المالحظات متابعة .1

 علضى واثرهضا المكتشضفة والتحريفات االخطاء تصحيد تم اما ما

   .التقرير موضوع للسنة االفتتاحية االرصد 

 للسضضنة عليهضضا المصضضاد  الماليضضة القضضوائم فضضي المبضضالغ مطابقضضة .10

 القيضضضد وتضضضدقيق الحاليضضضة للسضضضنة المضضضدور  االرصضضضد  مضضضع السضضضابقة

 . االفتتاحية االرصد  صحة من للتأكد االفتتاحي

 ان بضضضضضمان االدار  مضضضضن مكتوبضضضضة افضضضضادات علضضضضى الحصضضضضول .11

 قضضد الشضضرعية الرقابضضة بأحكضضام بالتزامهضضا تضضزعم التضضي المنتجضضات

 شضضرعية هيئضضة قبضضل مضضن موافقضضة وعمليضضة سضضليم لفحضضل خضضضعت

 .مدتصة

 الكشضضوفات بضضين واالسضضتثمار التمويضضل ادوات ارصضضد  مطابقضضة .12

 .المالي المركز قائمة في الظاهر  االرصد  وتل  التحليلية

 الداصضة الماليضة الحسابات بأعداد المصرف التزام من التأكد .11

 وهيئضة الدوليضة الجهضات من الصادر  المحاسبة معايير وفق بها

 الماليضة للمتسسضات والحوكمضة واالخالقيضات والتدقيق المحاسبة

 . االسالمية

 مضع تتوافق واعمال مشاريع في المصرف استثمار من التأكد .12

 المشضضاريع عقضضود ملضض  خضضالل مضضن االسضضالمية الشضضريعة احكضضام

    .عليها المتعاقد االعمال مبيعة على واالمالع

  الداخلية الرقابة مكونات : ثانيا

  الرقابة بيئة .1

 بمضا المضو فين قبضل من المقدمة التعهدات صيغة على االمالع  .أ 

  .المصرفية السرية على والحفا  واالستقامة بالنزاهة يتعلق

 التضضدقيق قسضضم لمضضو في العلمضضي التأهيضضل يتضضضمن كشضض  ملضض  .  

 بالعمضضل الدبضضر  لهضضم مضضن المضضالا يتضضضمن ان علضضى والحسضضابات

 والتضضضدقيق االسضضضالمية بالصضضيرفة الدضضضاص والتضضضدقيق المحاسضضبي

 .الداخلي الشرعي

 قسضضضم اشضضضراا تضضضم اما مضضضا التدريبضضضة الضضضدورات علضضضى االمضضضالع .ج 

 تعنضضضضضضى تضضضضضضدري  ببضضضضضضرامج الضضضضضضداخلي والتضضضضضضدقيق الحسضضضضضضابات

 . باختصاصاتهم
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 بتقضضارير الضضوارد  بالتوصضضيات العليضضا االدار  اهتمضضام مضضن التحقضضق .د 

  المركضضز  البنضض  وتقضضارير الشضضرعية والهيئضضة الضضداخلي التضضدقيق

 التمويضضضل بضضضأدوات يتعلضضضق بمضضضا خصوصضضضا الدضضضارجي والمضضضدقق

  .المالحظات تصفية على والعمل االسالمي

 للمسضتوليات توضضيح  ومضد  التنظيمضي الهيكضل علضى االمالع .ه 

 .الصالحيات وتفوي 

 المدامر لتقدير المنشا  الية .2

  السو  مدامر .أ 

 كضل يشضمل السضو  مدضامر لدار  مالئضم امار وجود من التأكد -

 الضا  المدضزون ملض  فضي بمضا مدزون من المصرف بحوز  ما

 الحساسضضية شضضديده اسضضعاره يكضضون التضي او فوريضضة سضضو  لضض  لضي 

 .للتقلبات

 مضضضع المشضضضترات السضضضلع ألسضضضعار المصضضضرف تقيضضضيم مضضضن التأكضضضد -

 حسض  مقسضمة المدضامر تلض  لمعالجضة ضضوابل وجود ضرور 

 .  للمدامر المعر  النشام او السلعة نوع

 بهضا االحتفضا  تضم التضي السضلع من للتدلل الية وجود من التأكد -

 االصضلي البائع مع كالتفاو  االعتيادية الفتر  من امول لفتره

  .السو  اسعار في التقل  عن الناتجة الدسائر لتقليل

 معضدالت علضى تضتثر التضي السو  لعوامل تقييم وجود من التأكد -

 ألصضضحا  تضضدفع التضضي بتلضض  مقارنضضة الموجضضودات علضضى العوائضضد

   .االستثمار حسابات

 السضو  مدضامر لمراقبضة ادارية معلومات نظم وجود من التأكد -

 المسضتويات الضى وتقضديمها نتائجهضا وتقيضيم عنها التقارير واعداد

  المناسبة االدارية

   االئتمان مدامر .  

 ادوات اسضتددام خالل من للتمويل استراتيجية وجود من التأكد -

 االئتمضان مدضامر تحمضل علضى والقضدر  والتسعير مدتلفة تمويل

 . الشرعية واالحكام متطلبات تراعي ان على

 لتضضوفير االئتمضضاني لالسضضتعالم شضضعبة او قسضضم وجضضود مضضن التأكضضد -

 . التمويل لمتلقي ائتمانية معلومات

 فئضضات مضضن فئضضة لكضضل محضضدد  ائتمانيضضة سضضقوف وجضضود مضضن التأكضضد -

 المقدمضة والضضمانات المالية مالئتهم مع تتناس  التمويل مالبي

 . تمويل ادا  ولكل

 االئتمضان مدامر حجم لقيا  مالئمة منهجيات وجود من التأكد -

 .عنها والتقرير اسالمي تمويل ادا  كل عن الناجمة

 االئتمضضان لمدضضامر كمدففضضات تعمضضل ضضضوابل وجضضود مضضن التأكضضد -

 -: مثال اسالمي تمويل ادا  كل مع تتالءم

 عنضضد المدتلفضضة االمضضراف تصضضني  وفضضق مالئمضضة ربضضد معضضدالت 

  .التسعير قرارات التدام المدامر تحديد

 جديضضة لضضضمان العقضضد ابضضرام قبضضل الجديضضة هضضامر علضضى الحصضضول 

 . العملية

 دوريا تقيمها يتم وهل المطلوبة الضمانات.  

 مقضدار مضع تضتالءم وهضل للتنفيضا والقابلضة بهضا المسضمو  الكفاالت 

   التمويل.

 التضي االسضتثمارية للمشضاريع جضدو  دراسضات وجضود مضن التأكد -

 اما مضضا ودراسضضتها المضضضاربة او المشضضاركة اسضضا  علضضى سضضتقوم

 وتنفياه، التشغيلية، وقدرات  المشروع من الغر  تشمل كانت

 .المتوقعة المستقبلة النقدية للتدفقات واقعي تقييم

 تلضضض  علضضضى وشضضضرعية فنيضضضة هيئضضضة مصضضضادقة وجضضضود مضضضن التأكضضضد -

 بالهيئضضضة الدضضضاص االدار  االمضضضر ملضضض  خضضضالل مضضضن المشضضضاريع

 .المصادقات تل  مع ومقارنت 

 االئتمضضضان عمليضضضات لتقيضضضيم مسضضضتمر  مراقبضضضة وجضضضود مضضضن التأكضضضد -

 الزبضضائن مضضع للتعامضضل محضضدد  اجضضراءات يوجضضد وهضضل الممنضضو 

 . السداد عن يتعثروا ان المحتمل او المتعثرين

 مشضضاكل مضضع للتعامضضل معتمضضد  عالجيضضة حلضضول وجضضود مضضن التأكضضد -

 -: مل  مثال بأول اول االئتمان

 نشضطة متابعضة ووجضود المتلكئضة االمضراف مع التفاو  يتم هل 

 . معهم متكرر  واتصاالت

 عضضر  او للسضضداد بضض  مسضضمو  زمنضضي امضضار وجضضود مضضن التأكضضد 

 عضضدم مضن التأكضضد مضع) هيكلضضة اعضاد  او الجدولضضة لعضاد  ترتيبضات

 .(مل  على اعلى فوائد تحصيل

 للديون تحصيل وكاالت الى اللجوء يتم هل  

 بالضمانات للتصرف محدد  قانونية اجراءات وجود من التأكد 

   .والكفاالت

 ألحكضضام مطابقضضة تضضامين عقضضود بموجضض  القضضرو  علضضى التضضامين 

 .الشريعة

 ألحكام وفقا البر اوج  على تصرف  رامات فر  من التأكد -

 . شرعية هيئة بموج  مقر

 الدسضضضائر لموجهضضضة المالئمضضضة المدصصضضضات وضضضضع مضضضن التأكضضضد -

 المعضضايير علضضى معتمضضد  علميضضة اسضض  وفضضق المتوقعضضة االئتمانيضضة

 . الدولية

 االستثمار مدامر . ج

 المدضضضضامر لدار  مالئمضضضضة اسضضضضتراتيجيات وجضضضضود مضضضضن التأكضضضضد 

 فضضي االسضضتثمار مدضضامر بدصضضائل يتعلضضق فيمضضا عنضض  واالبضضال 

  .والمشاركة المضاربة في كما االموال ر و 

 تكضضضون ان علضضضى االسضضضتثمارات تقيضضضيم مضضضر  وجضضضود مضضضن التأكضضضد 

   ومتناسقة مناسبة

 كتمديد الزبون مع عليها ومتفق محدد  شروم وجود من التأكد 

 بالتمليض  المنتهية والمضاربة المشاركة استثمارات استرداد او

  .مل  على الشرعية الهيئة موافقة وجود من التأكد مع

 عنضضضد والسياسضضضية القانونيضضضة للعوامضضضل تقيضضضيم وجضضضود مضضضن التأكضضضد 

 الكمركيضضة كالتعرفضضة والمشضضاركة المضضضاربة بضضأدوات االسضضتثمار

 فضضي مفاجئضضة تغيضضرات ا  او والضضضرائ  االسضضتيراد وحصضضل
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 علضى االمضالع خضالل مضن االسضتثمار جدو  على تتثر السياسة

   .االستثمار تنفيا قبل المعد  الجدو  دراسات

 لتجنض  الشضري  علضى شضرعا مقبولضة ضمانات وجود من التأكد 

  .المال را  تأكل او التقصير مدامر

 الماليضضة العمليضضات لتضضدقيق الشضضركاء مضضع اتفضضا  وجضضود مضضن التأكضضد 

 تضضدقيق اعمضضال لضضضمان مسضضتقلة جهضضة قبضضل مضضن تكضضون ان علضضى

 تقيضضيم فضضي والموضضضوعية الشضضفافية لضضضمان االسضضتثمارات وتقيضضيم

 عنضضد اسضضتردادها ينبغضضي التضضي المبضضالغ وتحديضضد االربضضا  وتوزيضضع

 . المتناقصة والمشاركة المضاربة بأداتي االستثمار

  السيولة مدامر . د

 عنهضضا واالبضضال  السضضيولة لدار  مالئضضم امضضار وجضضود مضضن التأكضضد 

 لمدضامر المصضرف تعضر  حجم مبين واجمالي مفصل بشكل

 الجاريضضة الحسضضابات فئضضات مضضن فئضضة كضضل اسضضا  علضضى  السضضيولة

 . والمقيد  المطلقة بشقيها االستثمار وحسابات

 يتناسض  بمضا السضيولة مدضامر بتحمل المصرف قدر  من التأكد 

 الشضريعة مضع متوافقضة بضأموال الكافية االستعانة على قدرتها مع

 . المدامر تل  لتدفي 

 بضالطوار  خاصضة خطضل المصضرف لضد  كان اما ما من التأكد 

  -: مثل الدائنة الجارية لحسابات المفاجئة السحوبات لمقابلة

 بصضضور  للتضضداول قابلضضة سضضائلة موجضضودات المصضضرف لضضد  هضضل -

 .مناسبة وبكميات فورية

 او اسضضالمية ماليضضة متسسضضات مضضع اتفاقيضضات هنضضاا كانضضت اما مضضا -

  فوائد وبدون الدعم لتقديم تقليدية

  التشغيل مدامر . ه

 الضضداخلي الشضضرعي والتضضدقيق الشضضرعية الهيئضضة فعاليضضة مضضن التأكضضد 

 االمضالع خضالل من االسالمية الشريعة بأحكام االلتزام لضمان

 . لتوصياتها ومتابعتها تقاريرها على

 جميضضع مصضضالد حمايضضة علضضى تعمضضل ضضضوابل وجضضود مضضن التأكضضد 

 جزء احتجاز االستثمار قبل الجدو  كدراسات االموال مقدمي

 . الالزمة المدصصات تكوين كاحتياميات االربا  من

 وااليضضضرادات الموجضضضودات لتوزيضضضع اسضضض  وجضضضود مضضضن التأكضضضد 

 اصضضحا  امضضوال ادار  او خلضضل عنضضد واالربضضا  والمصضضروفات

 نمضضامج علضضى االمضضالع خضضالل مضضن  والمطلضضق المقيضضد االسضضتثمار

 . االستثمار عقود

 واالتصاالت المالي بالتقرير العالقة مات المعلومات نظام 

  -: من والتأكد االمالع

 خاصضة معضايير مضن يصضدر مضا مضع متوافضق سليم محاسبي نظام -

 .الدولية المحاسبة ومعايير االسالمية المالية بالمتسسات

 . المناسبة والسرعة بالدقة المعامالت كافة تسجيل -

 الفنيضضة الناحيضضة مضضن سضضليمة مسضضتندي  مجموعضضة وجضضود مضضن التأكضضد -

 وتراعضضضي المدتلفضضضة المصضضضرف معضضضامالت لجميضضضع والشضضضرعية

 .منها كل متطلبات

 والسضضجالت المسضضتندات بضضين وشضضهرية يوميضضة مطابقضضات وجضضود -

 . المدتصة

 العالقضضضة مات للجهضضضات وارسضضضالها الشضضضهرية المضضضوازين اعضضضداد -

 . المحدد  باألوقات

 .دورية بصفة والمحاسبية المالية بالبيانات الدار  أمداد -

 الداصضة المسضتندات لكافضة وتوثيضق اثبضات ادلة وجود من التأكد -

   .واالستثمار والشراء البيع بعمليات

 ومضد  والمحاسضبية التنظيميضة اجضراءات دليضل وجضود من التأكد -

 . االسالمي التمويل ألدوات وضوح 

 الرقابية الضوابل . و

 قبضضل مضضن اتدامهضضا يضضتم التضضي الوقائيضضة الرقابيضضة الضضضوابل فحضضل. 1

 -: مثل االخطاء وقوع لمنع المصرف

 بضضين الفصضضل مثضضل الثنائيضضة الرقابضضة واسضضتددام الو ضضائ  فصضضل -

 . والتسجيل الحياز  و يفتي

 بالمعضضضامالت يتعلضضضق بمضضضا وبضضضاألخل العضضضاملين وتأهيضضضل تضضضدري  -

 . االسالمية

  .واالعمال الو يفية الدرجات لكل و يفي وص  -

 من عليها مصاد  واالستثمار التمويل ألدوات وتعليمات عقود -

 .الشرعية الهيئة قبل

 خالل من واالتفاقيات والنشامات العقود لكافة القانوني الضبل -

  .للمصرف القانوني المستشار قبل من فيها الرا  ابداء

 -: مثل الكاشفة الرقابية الضوابل فحل. 2

 السضضلع مدضضزون ضضضمنها مضضن بأنواعضض  للمدضضزون الفعلضضي الجضضرد -

 . للمرابحة والبضائع

 وتحديد الداخلي التدقيق قسم قبل من المدتلفة النشامات فحل -

 .لمعالجتها الالزمة التوصيات وتقديم االنحرافات

 . والشهرية اليومية سواء والترحيالت االرصد  مطابقة -

 االخطضاء تصحيد من للتأكد الرادعة الرقابية الضوابل فحل  .1

 انضواع لمدتلض  االدارية بالعقوبات الئحة كوجود واالنحرافات

 .التحايرية االشارات الى بالضافة حدوثها لتالفي االخطاء

 -: والمتابعة الداخلي تدقيق .2

 تغطضضي وبانهضضا القسضضم قبضضل مضضن المعضضد  التضضدقيق بضضرامج دراسضضة -

 . المصرف يقدمها التي االسالمي التمويل ادوات

 والمقدمضة الضداخلي التضدقيق قسم قبل من المعد  التقارير دراسة  -

 اما مضا(  الشضرعية الهيئضة التدقيق، لجنة االدار ،) العليا للجهات

  .التمويل ألدوات والضع  القو  نقام تشمل كانت

 تناس  كانت اما ما اليهم الموكلة بالمهام العاملين اعداد مقارنة -

 .ب  المكلفين العمل حجم مع
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 االمضالع خضالل مضن وكض ء فعضال رقابضة نظضام وجود من التأكد -

  توصضضيات  متابعضضة وكيفيضضة العليضضا للجهضضات المعضضد  تقضضاريره علضضى

 .تحسينها وسبل قبل  من المشدصة الضع  نقام وتصحيد

 التنظيميضضة الجهضضات مضضن يصضضدر بمضضا االلتضضزام متابعضضة مضضن التأكضضد -

 ملض  عضن والتقريضر العليضا واالدار  االدار  ومجل  واالشرافية

 .دورية بصور 

 والموازنضضضات الموضضضضوعة بضضضالدطل االلتضضضزام مضضضد  مضضضن التأكضضضد -

 .واالئتمانية التدطيطية

 ومضد  والمحاسضبية التنظيمية لإلجراءات دليل وجود من التأكد -

   .االسالمي التمويل ألدوات وضوح 

 الهيئضضة توصضضيات بمتابعضضة الضضداخلي التضضدقيق قسضضم قيضضام مضضن التأكضضد -

 . الشرعية

 الداصضضضضة المشضضضاريع علضضضضى فاعلضضضة رقابضضضضة وجضضضود مضضضضن التأكضضضد -

 االيضضضرادات صضضضحة لضضضضمان المصضضضرف قبضضضل مضضضن بالمضضضضاربة

  .والمصروفات

 الشرعية الهي ة : ثالثا

 عليهضا وموافضق مقضر  واالسضتثمار التمويضل ادوات ان مضن التأكد .1

 المصضادقات علضى االمضالع خضالل مضن الشضرعية الهيئة قبل من

  .الهيئة قبل من الصادر  والموافقات

 باسضتقاللية االشرافي دورها الشرعية الهيئة ممارسة من التأكد .2

 بشضان موضضوعي حكضم الضى للوصضول كافيضة لقدرات وامتالكها

 خضضضالل مضضضن االسضضضالمية التمويضضضل لعمليضضضات الشضضضرعية المسضضضائل

 وارتبضضضام التنظيمضضضي الهيكضضضل فضضضي الهيئضضضة موقضضضع علضضضى االمضضضالع

  .قبلهم من المعد  والتقارير والعملي العلمي والتأهيل االعضاء

 عضدم فضي الشضرعي الضرا  بتقضديم الشرعية الهيئة قيام من التأكد .1

 التضضضضزام عضضضضن الشضضضضرعية للمتطلبضضضضات الماليضضضضة القواعضضضضد مدالفضضضضة

 دون حقيقضضضي بشضضضكل والدسضضضائر االربضضضا  باحتسضضضا  المصضضضرف

 وموافقضاتهم الفقهيضة قضراراتهم علضى االمضالع خضالل مضن تضليل

 .التمويل قبل بالمعامالت الداصة

 ادوات بضضا  الشضضرعية الهيئضضة اعضضضاء اسضضتثمار عضضدم مضضن التأكضضد .2

 خضضضالل مضضضن اسضضضتقالليتهم مضضضن للتأكضضضد المصضضضرف فضضضي اسضضضتثمار

 بعضدم االدار  او الهيئضة قبضل مضن مكتوبضة افضادات على الحصول

  .الحاالت تل  مثل وجود

 القضرار او  والبيضع االستثمار قرارات على التصويت من التأكد .5

 اثنان يكون ان على( 1+2)بمقدار ا لبية بحصول اال فتو  او

 االسضالمية بالصضيرفة المدتصضين االعضضاء واحضد الهيئة رئي 

   .عليها الموافقين من المعامالت وفق 

 قبضل بانهضا الشضرعية بالهيئة الداصة الموافقات تاريخ من التأكد .6

 مسضضضتندات تضضضدقيق خضضضالل مضضضن االسضضضتثمار او الصضضضرف عمليضضضة

 . االصولية الموافقات مع ومقارنتها الصرف

 قضضانون اليضض  اشضضار مضضا وفضضق الشضضرعية الهيئضضة مضضالا مضضن التأكضضد .1

 الهيئضة قضرارات علضى االمضالع خضالل من االسالمية المصارف

 .الشرعية الهيئة بمهام لتكليفهم الرسمية والكت 

  للمرابحة والمحاسبية الشرعية الضوابط :رابعا

 المرابحة عملية تسبق التي الضوابل .1

 الشرعية الناحية من المرابحة عمليات تطبيق سالمة من التأكد -

 خضضالل مضضن الغضضبن او المحرمضضات مضضن المبضضاع العضضين سضضالمة مثضضل

 االجضراءات مضع ومقارنتهضا المصضرفية التعليمضات على االمالع

 . بها المعمول

 المبضضاع للعضضين االصضضلي البضضائع لتملضض  المتيضضد  المسضضتندات ملضض  -

 سضند علضى كالحصضول السضلعة يتملض  ال المشضتر  ان مضن للتأكد

 الزبضضضون معلومضضضات مضضضع ومقارنتهضضا السضضضيار  سضضضنوية او الملكيضضة

 . التمويل مال 

 مضضن وقانونضضا شضضرعا شضضرا ها يجضضوز ممضضا السضضلعة ان مضضن التأكضضد -

 . عليها الشرعية  الهيئة موافقة على االمالع خالل

 والمشضتر  البضائع بضين عقضد  ارتبضام ا  وجضود عدم من التأكد -

 الزبضضون بهضضا يتعهضضد التضضي التعهضضدات علضضى االمضضالع خضضالل مضضن

 التبعضات كامضل وتحمضل الحاالت تل  مثل وجود بعدم للمصرف

 .وجدت ان القانونية

 -: والضمانات العميل من الوعد لمرحلة الضوابل .2

 تدلض  عنضد السلعة لرد البائع مع تفاو  فتر  وجود من التأكد -

 علضى االتفاقيات تل  على االمالع خالل من شراء عن الزبون

 . شفهية اتفاقيات تكون ال ان

 للزبضون البيضع قبضل السلعة على الواقع الضرر تحميل من التأكد -

 خضالل من الفتر  مصروفات ضمن وتبويبها المصرف قبل من

  .الزبون الى البيع لمبلغ وصوال الكل  كافة دراسة

 كنسضبة الجديضة هضامر مبلضغ علضى المصضرف حصول من التأكد -

 الشراء عن الزبون تدل  حالة في كأمانة البيع مبلغ من معينة

 الهامر مبلغ من بالمصرف لحق الا  الضرر مبلغ الستقطاع

 وتتبضع التمويل عمليات من عينة على االمالع خالل من ومل 

 .المحاسبية المعالجة تل 

 ان علضى الزبضون مضن اسضتقطاع  تضم ما مع الضرر مبلغ مقارنة -

 النكول حالة في المتبقي واعاد  الضرر قيمة من اكثر يكون ال

 .الشراء وعدم

 المصضرف تمل  مرحلة في السلعة على التامين مستندات مل  -

   .السلعة على كتكلفة التامين مبلغ  واضافة للسلعة

 حجضضز كءشضضار  للضضضمانات الثبوتيضضة المسضضتندات علضضى االمضضالع -

 .الشدصية كفاالت او المباعة للسلع المصرف باسم

 بيضضع المصضضرف تفضضوي  يتضضضمن ان البيضضع عقضضد علضضى االمضضالع -

  .الزبون الى المتبقي واعاد  مستحقاتها الستيفاء الرهن

 -: فيها والتوكل وقبضها السلعة تمل  .1



 

    111 

 185-162( 2020) – (2العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية كريم وحمدان

 االمضالع خضالل مضن بيعهضا قبضل المرابحضة سضلع تملض  مضن التأكد -

 االدخضضال الشضراء مسضتندات الملكيضة سضضندات الشضراء عقضود علضى

  .المدزني

 تضضاريخ بعضضد يكضضون ان علضضى الزبضضون مضضع العقضضد تضضاريخ مضضن التأكضضد -

  .االصلي البائع من الشراء مستندات

 ابضرام عنضد البضائع مضن الصضادر  والوثضائق العقضود على االمالع -

 مضضا اما اال الزبضضون ولضضي  المصضضرف باسضضم السضضلعة شضضراء عقضضود

 .المصرف عن وكيال الزبون كان

 بيعهضضا قبضضل حكميضضا او حقيقيضضا قبضضضا السضضلعة قضضب  مضضن التأكضضد -

 شضروم او التحويضل مسضتندات علضى االمضالع خالل من للزبون

 او المسضتورد  للبضضائع الشضحن مسضتندات او العقضد في االستالم

   .المدزني االدخال

  المرابحة عقد ابرام ضوابل .2

 خضضضالل مضضن والمصضضضرف والكفضضالء الزبضضضون موافقضضة مضضضن التأكضضد -

 السضلعة كلفضة المتضضمن االتفا  وصيغة تواقيعهم على االمالع

 .وجدت ان السما  وفتر  البيع ومد  نسبت  او الربد ومقدار

 تتضضمن ال انهضا مضن والتأكضد والتقسضيل البيضع اليضة على االمالع -

 التضضأخر او االجضضل فتضضر  مضضول عضضن نضضاتج بضضالربد زيضضاد  شضضروم

 .شرعي عار وجود مع بالدفع

 مضضن خاليضضة للسضضلعة الزبضضون اسضضتالم يتيضضد مضضا وجضضود مضضن التأكضضد -

 الضى يشضير مضا العقضد تضضمين عدم حالة وفي الضرر او العيو 

 ليدلضضضي البضضضراء  بيضضضع فقضضضر  علضضضى يتضضضضمن ان ضضضضرور  ملضضض 

 .مستوليت  المصرف

 مضضن التأكضضد العميضضل مضضن ملضضزم وعضضد وجضضود مضضع البيضضع حالضضة فضضي -

 لطضرف بيع  تم حالة في المدزون خسار  بمبلغ العميل مطالبة

 .ثالث

 الجدية هامر من الفر  مبلغ استقطاع.  

 ممضة يسضجل الجديضة هضامر مبلضغ مضن اكثضر المبلضغ كان حالة في 

 .الناكل الزبون على

 الجديضضة هضضامر بأرصضضد  تحليلضضي كشضض  ملضض  خضضالل مضضن وملضض     

 اتمضضام دون الزبضضائن الضضى االرصضضد  اعضضاد  اسضضبا  علضضى والوقضضوف

 .العملية

  المرابحة نشام لتدقيق عامة امور .5

 تقديمضض  او الزبضضون لضضنف  المرابحضضة عقضضد اعضضاد  عضضدم مضضن التأكضضد -

 مضضن االول العقضضد مضن بامتضض  مضا تسضضديد قبضضل اخضر مرابحضضة لطلض 

 البيضضع مبلضضغ الضضى وصضضوال الزبضضون حسضضا  رصضضيد دراسضضة خضضالل

   .الثبوتية المستندات مع مقارنت 

 المعنيضضة الجهضضات مضضن الصضضادر  االئتمانيضضة الموافقضضات مضضن التأكضد -

 المقدمضة الضضمانات مع ومقارنتها المحدد  الصالحيات وضمن

   .وقانوناً  شرعا والمقبولة

  .خالل من صورية ليست البيع عمليات من التأكد -

 . الزبون قبل من للسلعة الحاجة يتيد ما وجود .1

 مريضضق عضضن المشضضترات السضضيارات او العقضضارات ملكيضضة متابعضضة .2

 .الزبون باسم الزالت بانها المرابحات

 عمليضة لغايضة الشضراء عمليضة مضن المرابحة مبيعات دور  متابعة .1

 وهميضة عقضود مجضرد وليسضت البيضع محضل وجضود من للتأكد البيع

 .فقل للتمويل

 التضضدقيق قيضضام مضضن التأكضضد بالشضضراء لألمضضر المرابحضضة حالضضة فضضي .2

 الزبضون يطلبهضا التضي السضلع اسضعار بدراسضة للمصضرف الداخلي

 كانضضت اما مضا السضضو  فضي مثيالتهضضا اسضعار مضضن التأكضد خضضالل مضن

  .صورية التمويل عملية تكون ال كي كبير  بنسبة اقل او اعلى

 لمدضزون المصضرف قبضل من شراء اعاده وجود عدم من التأكد .5

 والمنهضي العينضة بيضع ضضمن يكضون ال لكضي سضابقا لعميضل بيعض  تم

 شرعاً  عن 

 اما مضضا للزبضضائن المرابحضضة بيضضع عمليضضات ملفضضات مضضن عينضضة تضضدقيق -

 الشرعية والهيئة االدار  قبل من المقر  التعليمات وفق تمت

 مضن للزبضون المصضرف بيضع مسضتندات مضن عينضة على االمالع  -

 مطروحضا فعضال الممنضو  المبلغ اسا  على المحتس  الربد ان

  وجد ان الزبون قبل من المدفوع العربون من 

  المرابحة المدزون شراء .6

 اضضافة مضع بالتكلفضة المرابحضة مدضزون شضراء اثبضات مضن التأكد -

 والتضضي المدضضزون قيمضضة علضضى المباشضضر  الشضضراء تكضضالي  جميضضع

 والرسضوم، الضضرائ  والمناولضة، النقضل الشراء، كلفة:  تتضمن

   .للوكيل تدفع التي العموالت

 ضضرائ  او تل  او خصم) المسترد  التكالي  مر  من التأكد -

 التكلفضضة لبيضضان المرابحضضة مدضضزون تكلفضضة اجمضضالي مضضن( مسضضترد 

  .للمدزون الحقيقية

 باسضضضم تكضضضون ان يجضضض  والتضضضي الشضضضراء مسضضضتندات مضضضن التأكضضضد -

  .العميل باسم ولي  المصرف

 بمقضدار الضدفعات اسضا  على المستلم المدزون اثبات من التأكد -

   .مستلمة دفعة كل

 عنضد والمناولة الشراء عند الفحل مصاري  تبوي  من التأكد -

 . الدخل قائمة في فتر  كمصاري  المدزون تقييم

 البيضع لغضر ) منض  االستفاد  حس  المدزون تبوي  من التأكد -

 .(الداصة المصرف أل را  او

 علضضضى يطضضضرا بمضضضا المدضضضزون حسضضضا  تحميضضضل عضضضدم مضضضن التأكضضضد -

 تكضضالي  وتعضضد والتدضضزين الشضضحن نتيجضضة اضضضرار مضضن المدضضزون

  .الدخل بيان في تعالج فتر  مصاري  الصيانة

 للمصضضضرف بالكامضضضل مملوكضضضا البضضضضائع مدضضضزون ان مضضضن التأكضضضد -

 مضضن والبيضضع التمويضضل بعمليضضات الشضضروع قبضضل قانونيضضة وبصضضور 

 الشضراء كوصل العملية لصحة المتيد  المستندات فحل خالل

  .الملكية نقل او

 قبضضل او البيضضع وقضضت فضضي المرابحضضة مدزونضضات اقتنضضاء مضضن التأكضضد -

  .البيع عملية



 

    118 

 185-162( 2020) – (2العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية كريم وحمدان

 مباشضر ً  للبضائع المرابحضات لمدزون الشراء مبلغ دفع من التأكد -

 .الشراء لطال  ولي 

 البضضائع مضضع بالتفضضاو  المصضضرف قيضضام يتيضضد مضضا علضضى الحصضضول -

 وعضد وجضود عضدم حالضة فضي معينضة فتضر  خالل المدزون لعاد 

 .الزبون قبل من بالشراء ملزم

  المرابحة لمدزون الالحق القيا  .1

 القابلضة القيمضة صضافي او بالتكلفضة امضا المدزون قيا  من التأكد -

   .اقل ايهما للتحقق

 حسض  للتحقضق القابلضة القيمضة صضافي احتسضا  صضحة من التأكد -

 – المقضضدر  االتمضضام تكضضالي  – المقضضدر  البيعيضضة القيمضضة) المعادلضضة

 .(البيع تكالي 

 المعمضول القيمضة مات هضي كانضت اما مضا البيعيضة القيمة من التأكد -

 التكضالي  عضن فضضال مشضابه  لمدزونات الحقيقي البيع عند بها

   .الصلة مات

 بمبلضغ لشضرائ  بوعضد مضرتبل المدضزون كضان أما حالضة فضي التأكد -

 قياسض  أعاد  يتم ال الزبون قبل من تتجاوزها أو للتكلفة مساو 

 .التاريدية بكلفت  المدزون ويسجل السنة نهاية في

 القابلضة للقيمضة المدضزون مبلضغ اندفضا  قيمضة تسضجيل من التأكد -

  .فيها حدو التي للفتر  الدخل قائمة في التكلفة عن للتحقق

 قائمضة فضي والمناولضة بضالحفظ تتعلضق تكالي  ا  اثبات من التأكد -

  .للمدزون الالحق بالقيا  تتعلق الدخل

 االعلضى الحضد يكون ان من التأكد المدزون قيمة زياد  حالة في -

   .االولي االثبات عند االصلية الكلفة هو للتعافي

  للمدينون االولي االثبات .8

 المرابحضات لتمويضل المحاسبي التسجيل وصحة دقة من التحقق -

 الضضربد هضضامر مضضع المدضضزون تكلفضضة مبلضضغ مضضن التأكضضد خضضالل مضضن

  .المحدد

 عضن الناتجضة التحصضيل مسضتحقة المبضالغ جميضع اثبضات من التأكد -

 . المستحقة االقسام تحصيل او البيع عمليات

 بالمرابحضضة البيضضع لعمليضضات المسضضتحقة المبضضالغ اثبضضات مضضن التأكضضد -

 .(واالربا  التكلفة االجمالي) االسمية القيمة بمقدار

   االئتمانية الدسائر ومدصل للمدينون الالحق القيا  .1

 االولضضي االثبضضات مبلضضغ يمثضضل بانضض  المضضدينون رصضضيد مضضن التأكضضد -

 .خصم  او سداده يتم ما من  مطروحا

 و المتجلضضة االربضضا  منهضضا مطروحضضا المضضدينون اثبضضات مضضن التأكضضد -

 .االئتمانية الدسائر مدصل

 ومتسضقاُ  كضاف المحتسض  االئتمانيضة الدسضائر مبلضغ ان من التأكد -

  .بال  الداصة والتنظيمية المحاسبية المعايير متطلبات مع

 االفتراضضات صضحة من بالتأكد الداخلي التدقيق قيام من لتحقق -

  .المتوقعة االئتمانية الدسائر وقيا  لتقييم المستددمة

 األحضداو حضول معلومضات االفتراضضات تتضضمن أن من التحقق -

 االقتصضضادية بضالظروف والتنبضتات الحاليضضة والظضروف الماضضية

 .المستقبلية

 وقيضضضا  لتقيضضضيم فعضضال داخليضضضة رقابضضة نظضضضام وجضضود مضضضن التحقضضق -

 التحقضضق يشضضمل ان علضضى المتوقعضضة االئتمانيضضة الدسضضائر المدضضامر

 -: من

 الداخليضضة واالجضضراءات والسياسضضات واللضضوائد للقضضوانين االمتثضضال 

   .بها المعمول والدارجية

 فيهضضضضضا بمضضضضضا المسضضضضضتددمة المعلومضضضضضات سضضضضضالمة علضضضضضى الرقابضضضضضة 

 الرقابيضضة وتقضضاريره الماليضضة القضضوائم فضضي الضضوارد  المدصصضضات

   .التنظيمية واالرشادات المتطلبات وفق المعد 

 مدضضامر خصضضائل يحضضدد مطبضضق فعضضال مدضضامر تصضضني  نظضضام 

 .المناس  الوقت وفي المدتلفة االئتمان

 بالطريقضضة سضضواء الضضدين علضضى تحصضضل التضضي التعرضضضات تجميضضع 

  .محدد  مشتركة تعر  حاالت لها التي الجماعية او االفرادية

 معضامالت احضد باعتبضاره الضدور  الضضمانات تقيضيم مضن التأكضد .10

 .المتوقعة االئتمانية الدسائر احتسا 

 اعتمضدها داعمضة معلومضات وجضود مضن التأكد التعافي حالة في .11

 المتوقضع االئتمانية الدسائر مدصل مبلغ للتدفي  المصرف

 البيضضوع علضضى المسضضتحقة الضضدين واصضضل االيضضرادات تحصضضيل مثضضل

 . والمشاركات

 حضاالت جميع االعتبار بنظر يأخا المتبع النمومج من التحقق .12

 كبيضر  زيادات تشهد التي تل  فقل ولي  الديون على التعر 

 لضضضع  تعرضضضت خسضضائر او تكبضضدت او االئتمضضان مدضضامر فضضي

 احتسضضضا  عنضضد المتلكئضضضين  يضضر الزبضضائن مراعضضضا  مثضضل ائتمضضاني

  .المدصل

 ائتمضضضاني تصضضضني  لمتسسضضات المصضضضرف اعتمضضاد مضضضن التأكضضد .11

 تصضضضني  أل ضضضرا  العراقضضضي المركضضضز  البنضضض  لضضضد  معتمضضضد 

  .التعثر احتمالية الحتسا  الممنو  ائتماناها

   المتعثر  الديون .12

 قيمضضة مات المتعثضضر  الضضديون مقابضضل ضضضمانات وجضضود مضضن التأكضضد -

 .الدين مبلغ يساو  او اكبر مالية

  يضضر والتسضضليم والتحديضضد للبيضضع قابلضضة الضضضمانات ان مضضن التأكضضد -

 العالقضضة مات الجهضضات مضضع متابعتهضضا خضضالل مضضن سضضابقا مرهونضضة

 للعقضضضضارات) المضضضضرور دوائضضضضر او العقضضضضار  التسضضضضجيل كضضضضدوائر

   .(مثاالً  والسيارات

 الضضدين باسضضتحقا  للمضضدين مرسضضلة اشضضعارات وجضضود مضضن التأكضضد -

  .الدين لتحصيل القانونية بالجراءات البدء قبل التعثر وفتر 

 المسضتحق الضدين مبلضغ كامضل علضى المصرف حصول من التأكد -

  .الزبون الى المتبقي اعاد  او والمطالبة الضمانات بيع عند

 الضديون وادار  المبكضر للتحديد كافية اجراءات وجود من التأكد -

  .كافية ومدصصات باحتياميات واالحتفا  المتعثر 

 االئتمانيضة التركيزات لتحديد مكتوبة اجراءات وجود من التأكد -

  .بالدار  عالقة مات ألمراف
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 مضن الضدين مضابع مات الماليضة االصول تصني  اعاد  من التأكد -

 المتضضأخر  المسضضتحقات جميضضع تسضضوية بعضضد اخضضر  الضضى مرحلضضة

 .االستحقا  فتره خالل مستحقات  وسداد

 المتجلة االربا  .15

 النقضضضد  البيضضضع عنضضضد متجلضضضة اربضضضا  تسضضضجيل عضضضدم مضضضن التأكضضضد -

 .للمرابحة

 حسضا  في الربد هامر كامل بتسجيل المتجل البيع من التأكد -

  المتجلة االربا 

 كشضوفات ملض  خضالل من البيع عمليات اجال فتره من التأكد .16

 -: كانت اما ما البيع اقسام وفتر  بالمبلغ تتعلق

 . البيع عند االيراد مبلغ اجمالي يثبت نقدية -

 االعتراف عند الثابت القسل مريقة تستددم شهر 12 من ألقل -

 . المتجلة االيرادات من ويستقطع باليراد

 الفعلضضضي الضضضربد معضضضدل مريقضضضة تسضضضتددم شضضضهر 12 مضضضن ألكثضضضر -

 .االيراد الحتسا 

 سنة من المحاسبية السياسات استددام على الثبات من التأكد  .11

 مضع التضدقيق لسضنة المتبعضة السياسة مقارنة خالل من اخر  الى

 . السابقة السنة

 المركضز قائمضة فضي المتجلضة االربضا  عضن االفصا  من التأكد .18

  .المرابحات تمويل من كتدفي  التحليلية والكشوفات المالي

 عضضن كالغرامضضات شضضرعية  يضضر ايضضرادات تحصضضيل حالضضة فضضي .11

 صضضندو  حسضضا  فضضي احتجازهضضا مضضن التأكضضد بالسضضداد المماملضضة

 .للمصرف كأربا  اعتبارها من بدل الديرات

 الديرات صندو  .20

 الديضضرات بصضضندو  الداصضضة المحاسضضبية المعالجضضات مضضن التأكضضد -

 . المطلوبات حسا  ضمن الزبون من تحصيل  تم ما بأثبات

 الغرامضات نسضبة لتحديضد الشضرعية االجضراءات صضحة من التأكد -

 خضضالل مضضن ابتضداءً  المرابحضضة عقضد فضضي ضضضمنت قضد كانضضت اما ومضا

  .الشرعية فيما يتعلق بالجوان  بدبير االستعانة او المدقق

 خضالل مضن موسضور الممامل ان صحة يتيد ما وجود من التأكد -

 المتاحضضة بالوسضضائل الماليضضة الزبضضون احضضوال تتبضضع يتيضضد مضضا وجضضود

 المركضز  البنض  مدامبة مثل المصرف قبل من وقانونا شرعا

 خضالل تتبعهضا يمكضن ماليضة تعضامالت هنضاا كانضت اما مضا بمتابعة

   .التعثر فتر 

 تدضل ال ألعمضال الصندو  مل  من االنفا  اوج  من التأكد .21

 متسسات الى تصرف ان مثال حصرا البر وألوج  المصرف

  الزكا  لدور تبرعات او خيرية

 

   .المصرف علية حصل الا  الدصم حسومات .22

 

 لصضضضالد الحسضضضم باحتسضضضا  الشضضضرعية الهيئضضضة قضضضرار مضضضن التأكضضضد -

  .الزبون او المصرف

 احضضضد يراعضضضى الزبضضضون لصضضضالد الحسضضضم كضضضان اما مضضضا مضضضن التأكضضضد -

  .اخر  الى فتر  من الثبات يتم ان على االحتسابات

  .المرابحات تمويل حسا  من حسم  تم اما ما التأكد -

  .السنة تدل التي االيرادات حسا  من حسم  من التأكد -

  .المتجلة االربا  حسا  من حسم  من التأكد -

 ايضرادات باعتبضاره المصضرف لصضالد الحسضم اعتبضار مضن التأكد -

  .الشراء عملية فيها حدثت التي السنة تدل

  (الحل) المبكر السداد عند المصرف حسومات .21

 جضزء عضن التنضازل للمصرف يجيز شرم وجود عدم من التأكد -

  يضر معضامالت الضى يشضير قضد مضا السضداد تعجيضل عنضد الضثمن من

 . حقيقية بيوع مريق عن ال نقد  تمويل تمثل شرعية

 يعضضالج ان للزبضضون المبكضضر السضضداد عضضن الحضضل حضضاالت مضضن التأكضضد -

 .والثبات االتسا  يراعى ان على التالية الصيغ احد وفق

  .المتجلة لألربا  المتبقي الرصيد من التسوية -

  .الحل فيها كان التي الفتر  ايرادات مع التسوية -

  .الدخل قائمة في فتر  كمصروفات المبلغ معالجة -

 الهيئضة او االدار  مجلض  قبضل مضن موافقضات وجضود مضن التأكد .22

  .الديون من جزء لحل الشرعية

 نتيجضة الحضل كان اما يدتل احصائي سجل وجود من التأكد .25

 . المتابعة لغر  الديون شط 

  للمضاربة الشرعية الضوابط : خامسا

  المضاربة وعقد التمويل على االتفا  .1

 للتأكضد بالمضضاربة للتمويل التفاهم ماكر  او عقد على االمالع -

 عليهضضا المتفضضق االربضضا  الزمنيضضة والفتضضر  المضضضاربة مبلضضغ مضضن

 مضضضضع ومقارنتهضضضضا المضضضضضار  تقصضضضير حالضضضضة فضضضضي والضضضضمانات

  .السجالت

 المضضضاربة ضضضمن كانضضت اما مضضا التمويضضل صضضيغة علضضى االمضضالع -

 منفصضضضضلة او دوريضضضضة عمليضضضضات علضضضضى او المطلقضضضضة او المقيضضضضد 

 . االنحرافات وتحديد فعال تمت التي العمليات مع ومقارنتها

 التضضضدقيق تقضضضارير علضضضى االمضضضالع المقيضضضد  المضضضضاربة حالضضضة فضضضي -

 اما مضا المضضار  بهضا قام التي المشاريع لنوع بمتابعت  الداخلي

 .المصرف قبل من بها تحديده تم التي المشاريع مات كانت

 مضضن والصضضادر  للمضضضار  الثبوتيضضة المسضضتندات علضضى االمضضالع -

 القانونيضضضضة والسضضضضالمة االهليضضضضة تضضضضوافر تتيضضضضد مدتصضضضضة جهضضضضات

 .الدصوص بال  االدار  اجراءات و للمضار 

 متابعتهضضا بدصضضوص الضضداخلي التضضدقيق تقضضارير علضضى االمضضالع -

 ضضامنا ليصبد العقدية الشروم خال  قد كان اما ما للمضار 

 .علي  اميناً  ولي  المضاربة لرأسمال

   وشروم  المضاربة رأسمال ضوابل .2

 المضضضاربة عقضضد فضضي المثبضضت المضضال را  مقضضدار علضضى االمضضالع -

 مضع ومقارنتض  للجهالضة نافيضا علمضا معلضوم يكضون ان يج  والا 

  .الصرف مستندات بموج  فعال المدفوع المبلغ
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 دفعضض  مضضن للتأكضضد المضضال را  صضضرف مسضضتندات علضضى االمضضالع -

  .المصرف على دينا يكون وال بالكامل

 ان مضن التأكضد االجنبيضة بالعملضة المضال را  مقدار دفع حالة في -

 خضالل مضن العمليضة بتضاريخ السضائد الصضرف سعر وفق تم المبلغ

  .المدتصة الجهات نشرات الى الرجوع

 وجود من التأكد نقد ولي  عين المال را  مقدار دفع حالة في -

 مضضع ومقارنتضض  المقضضدم العضضين قيمضضة لتحديضضد مدتصضضة هيئضضة تقريضضر

 الفروقضضات معالجضضة وكيفيضضة بالسضضجالت المثبتضضة الدفتريضضة القيمضضة

   .محاسبياً 

 وجضود مضن التأكد المضاربة مال را  من جزء اعاد  حالة في -

 خارجيضضضة او داخليضضضة فنيضضضة جهضضضة ومضضضن االعضضضاد  بتضضضاريخ تقيضضضيم

 فضي الفروقضات معالجضة وكيفية التاريدية القيمة مع    ومقارنتها

  .الدخل قائمة

   الضمانات .1

 علضضى المضضضاربة عقضضد فضضي صضضراحة المصضضرف نضضل مضضن التأكضضد -

 هضو المضضار  يكضون عنضدما الدسضار  لكامضل المضار  تحمل

 .المضاربة عقود تدقيق خالل من حدوثها في السب 

 لضضضمان التمويضضل مبلضغ مضضع مقارنضضة الضضمانات كفايضضة مضضن التأكضد -

 .المضار  قبل من والتقصير االهمال عند المصرف حق

  المضاربة وخسائر اربا  .2

 مضن للتأكضد باألربضا  يتعلضق فيمضا المضضاربة عقضد علضى االمالع -

   .مقطوع مبلغ ال الربد من نسبة تمثل انها

 العقضد عليض  يضنل مضا مضع المسضتلم الضربد مبلغ اختالف حال في -

 . وجدت ان االصلي للعقد المعدلة الشروم على االمالع

 القيد من التأكد المضار  على االربا  مبلغ استحقا  حالة في -

  .المضار  على مم  وتسجيل  باليراد لالعتراف المحاسبي

 توزيضضع شضضرم وجضضود مضضن للتأكضضد المضضضاربة عقضضد علضضى االمضالع -

  .المضاربة رأسمال سالمة بعد الربد

 اسضبا  تحضدد فنية هيئة رأ  وجود من التأكد الدسار  حالة في -

 . الدسار 

 اثبضات مضن التأكضد الزبضون هضي الدسضار  اسضبا  كانضت حالة في -

  .المصرف حسابات في المضار  على ممة الدسار  مبلغ

 بهضا واالعتراف فقل المصرف على تقع الدسار  ان من التأكد -

  .المضار  اهمال عدم ضمان بعد الدخل بيان في

 االسضتثمار حسضابات علضى الدسضائر وتحميضل االربضا  توزيع ان -

 .الشرعية الهيئة قبل من المعتمد االسا  مع تتفق

 المضاربة تصفية .5

 من التأكد المضاربة تصفية عند :- 

  .الطرفين بين مسبق اتفا  وجود -

  .تقصير دون المضاربة مال خسار  او تل  -

 للقيضضام مدتصضضة فنيضضة هيئضضة وجضضود مضضن التأكضضد التصضضفية حالضضة فضضي -

 بالتأكضضد الضضداخلي التضضدقيق اجضضراءات مالحظضضة مضضع العمليضضة بتلضض 

 .منها

   المضاربة تدقيق عند عامة امور .6

 تمويضضضل مالضضض  ونجضضضا  لدبضضضر  المصضضضرف دراسضضضة مضضضن التأكضضضد -

 قبلضضض  مضضضن المنجضضضز  المماثلضضضة االعمضضضال خضضضالل مضضضن المضضضضاربة

 . سابقاً  االعمال لها المقدم الجهات من والمتيد 

 استددام على يطرا ما بكل االستثمار اصحا  ابال  من التأكد -

  .دورية تقارير او باألرصد  تاييدات وجود خالل من اموالهم

 تلضض  ألصضضحا  االسضضتثمار وخسضضائر اربضضا  احتسضضا  مضضن التأكضضد -

   .مساهمتهم لنس  وفقا الحسابات

 .المضاربة بعملية منظمة خاصة سجالت وجود من التأكد -

 للمشاركة والمحاسبية الشرعية الضوابط : سادسا

 المال را  وتكوين العامة االحكام  

 وتسضضجيلها تأسيسضها مضضن والغضر  الشضركة عقضضد علضى االمضالع -

  .شرعا مقبولة كانت اما وما المدتصة الجهات لد 

 المشضضاركة مضضال را  بضضدفع الداصضضة المسضضتندات علضضى االمضضالع -

  .المشاركة عقد في مثبت ما مع ومقارنت 

 مضن التأكد نقدية  ير بموجودات المال را  قيمة دفع حالة في -

 صضضحة مضضد  وتضضدقيق المصضضرف حصضضة لتقيضضيم فنيضضة هيئضضة وجضضود

 عضضضن الناتجضضضة للفروقضضضات المحاسضضضبية والمعالجضضضات االحتسضضضابات

  .التقييم اعاد 

 حصضة قيمضة دفع من التأكد االجنبية بالعملة المبلغ دفع حالة في -

 العمليضضضة تضضضاريخ فضضضي السضضضائد الصضضضرف سضضضعر وفضضضق المصضضضرف

 قائمضضة فضضي الفروقضضات ومعالجضضة  مدتصضضة جهضضات مضضن والصضضادر

  .للفتر  الدخل

 الضداخلي التضدقيق وبمشاركة مدتصة فنية هيئة وجود من التأكد -

 على واالمالع الشري  قبل من المشترات الحصة قيمة لتحديد

 بالعمليضة المحاسضبية المعالجضات وتضدقيق بضال  الداصة التقارير

   .صحتها مد  لبيان

 والدسار  والربد الضمانات  

 وجضدت ان بالضضمانات يتعلضق بمضا الشضراكة عقضد علضى االمالع -

 مضضن للتأكضضد الشضضري  قبضضل مضضن فعضضال تقديمضض  تضضم مضضا مضضع ومقارنتهضضا

 . وقيمتها صحتها

 االربضضضضا  بتوزيضضضع يتعلضضضق بمضضضا الشضضضركة عقضضضد علضضضى االمضضضالع -

 مضضن مقطضضوع مبلضضغ ولضضي  شضضائعة نسضض  كانضضت اما مضضا والدسضضائر

 .  الربد

 رأسضضضمال سضضضالمة بعضضضد الضضضربد تحقضضضق شضضضرم وجضضضود مضضضن التأكضضضد -

  .المشاركة

 تسضضضاو  او مقاربضضة الدسضضار  توزيضضع نسضض  كضضون مضضن التحقضضق -

 في التوزيع نس  على االمالع خالل من المال را  حصل

 .الشركة عقد

 مبلضغ باحتسضا  الشضركة قيام من التأكد االربا  توزيع حالة في -

 المدينضضة الضضامم وقيضضا  الموجضضودات تقيضضيم بعضضد والدسضضار  الضضربد

 الالزمضضضة المدصصضضضات واحتسضضضا  تحصضضضيلها المتوقضضضع بالقيمضضضة
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 االمضضالع خضضالل مضضن تحصضضيلها فضضي المشضضكوا الضضديون لمواجهضضة

 تقضضارير او بالشضضركة الدضضاص الحسضضابات مراقضض  تقريضضر علضضى

  .الداخلية الرقابة متابعة

 مضوزع مضا مضع ومقارنتض  االجمضالي االربضا  مبلغ على االمالع -

 حسضابات علضى االمضالع خضالل مضن كاحتياميضات ومحتجز فعال

   .معتمد  جهة من والموثقة الشركة

 االربضا  عضن التحاسض  فتضر  الضى المشاركة عقد اشار حالة في -

 عضدم حالضة وفضي الفتضر  لتل  المستلم او المحتس  الربد مقارنة

 ممضة باعتبضاره المحاسضبية المعالجضة مضن التأكضد يضتم نقدا استالمة

 .المشارا على

 الشركة انتهاء   

 علضضى انقضضضائها فتضضر  يدضضل مضضا الشضضركة عقضضد علضضى االمضضالع -

 . اجل  من اسست الا  الغر  انتهاء او فتر  اسا 

 تكضضضالي  تسضضضوي  تضضضم اما فيمضضضا المصضضضفي تقريضضضر علضضضى االمضضضالع -

 توزيضضع قبضضل الشضضركة علضضى الماليضضة االلتزامضضات واداء التصضضفية

  .الشركاء بين المتبقي

 المشضضاركة ونسضضبة الحصضضة اجمضضالي مضضع المسضضتلم المبلضضغ مقارنضضة -

 خضضالل خسضضار  او ربحضضا للمتبقضضي المحاسضضبية المعالجضضة وفحضضل

 . التصفية فيها تمت التي الفتر 

 المتناقصة المشاركة 

 حصة شراء الشري  قبل من تعهد وجود يتيد ما على االمالع -

   .ابتداءً  عليها متفق فتر  خالل المصرف

 مضن والتأكضد التضامين او الصضيانة او التأسضي  مصضاري  دراسة -

  .المصاري  تل  اخر دون شري  تحمل عدم

 بالقيمضة المتناقصة بالمشاركة المصرف حصة شراء من التأكد -

  .السائد السو  سعر وفق العادلة

 مشضضاركت  ونسضضبة الشضضري  رأسضضمال احتسضضا  اعضضاد  مضضن التأكضضد -

 علضضى االمضضالع خضضالل مضضن لحصضت  بيضضع عمليضضة كضضل بعضضد الجديضد 

 .المتيد  والمستندات بالشركة الداصة العقود تعديالت

 للمشاركة عامة امور   

 المدضضامر أسضضا  علضى قضضائم تضضدقيقي برنضامج صضضيا ة مضضن التأكضد -

 تقيضضيم يشضمل ان علضى المشضاركة مشضروع ترافضق أن يمكضن التضي

 وعقضضد كافيضضة، ماليضضة تقضضارير وأعضضداد بالشضضريعة، االلتضضزام مضضد 

 مناسضضبة بسضضجالت واالحتفضضا  الشضضركاء، مضضع دوريضضة اجتماعضضات

 .االجتماعات لهاه

 را  نسضض  بحسضض  واالربضضا  المشضضاركة خسضضار  مضضن التأكضضد  -

 . المشاركة عقود بموج  علية متفق ما حس  او المال

 االسضتثمار حسضابات علضى الدسضائر وتحميضل االربضا  توزيع ان -

 .الشرعية الهيئة قبل من المعتمد االسا  مع تتفق

 بهضا واالعتراف فقل المصرف على تقع الدسار  ان من التأكد -

 . الشري  اهمال عدم ضمان بعد الدخل بيان في

 بموجض  الفتضر  نهايضة فضي المشضاركة مضال را  تقيضيم من التأكد -

 .التاريدية الكلفة ولي  العادلة القيمة

 سضواء المصضرف باسضتثمارات خاصة سجالت وجود من التأكد -

 الشضضركاء مضضع المصضضرف اجتماعضضات بمحاضضضر خاصضضة او ماليضضة

  .المالي اثرها ومتابعة المتدا  القرارات على واالمالع

 واالستصناع لالستصناع والمحاسبية الشرعية الضوابط : سابعا

 الموازي

 والضمانات االستصناع ومحل االستصناع عقد.  

 الشرعية الهيئة بموافقة صادر  وانها االستصناع عقود دراسة -

 .للمصرف

 على والمستصنع المصرف بين االستصناع عقد على االمالع -

  .من االدنى الحد ب  يتوافر ان

 ونوع  المستصنع الشيء جن  بيان.  

 واوصاف  قدره . 

 للسداد علي  المتفق واالجل الثمن.  

 للمواصضضضفات المصضضضنوع مدالفضضضة حالضضضة فضضضي الجزائضضضي الشضضضرم 

  والشروم

 عقضضد لصضضحة االستصضضناع لعضضين الثبوتيضضة المسضضتندات مضضن التأكضضد -

 لتدضضرج اوليضضة تضضدخل ادوات وا  والبنضضاء كاألثضضاو) االستصضناع

  .( تامة سلع

 تم قد علي  المتفق العين ان من التأكد االستصناع عقد حالة في -

 وبدضالف النشضام بضال  المدتصضة المصرف اقسام بأحد صنع 

 . مواز  استصناع عقد ينظم مل 

 مضن التأكضد المصضرف قبضل مضن المصضنع العضين ضضمان حالة في -

 مضضن الضضضمانات تلضض  لمواجهضضة المطلوبضضة المدصصضضات وضضضع

 بتكضضضضوين الداصضضضضة القيضضضضد مسضضضضتندات علضضضضى االمضضضضالع خضضضضالل

  .المدصصات

 العقضضد فسضضخ وتضضم للمصضضرف مقضضدما المضضدفوع العربضضون حالضضة فضضي -

 علضضضى والحصضضضول للعربضضضون المحاسضضضبية المعالجضضضة مضضضن التأكضضضد

 شراء مستندات مثل وجد ان الفعلي للضرر الثبوتية المستندات

  .المستصنع لعين خاصة مواد

 االستصناع ثمن   

 مضع ومقارنتها الدفع الية لمعرفة االستصناع عقد على االمالع -

  .االنحرافات عن والتقرير الفتر  خالل فعال مسدد ما

 المصضضرف قبضضل مضضن مقدمضضة اسضضعار عضضرو  وجضضود مضضن التأكضضد -

  .الجهالة او الغرر لمنع للمستصنع

 للتأكضد الفعليضة الكلفضة مضع المصنع للعين التقديرية الكل  مقارنة -

 االوليضة المضواد فضي التدفضي  حسضم او الزيضاد  تحميضل عضدم من

  .المستصنع على

 المعدل العقد مع االولي الثمن مقارنة االضافات عقود حالة في -

  .السداد اجل لزياد  الثمن زياد  عدم من للتأكد

 المصنوع تسليم   
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 اسضتالم  عضدم اسبا  من للتحقق التام المصنوع مدزون تدقيق -

 على ممة الدزن تكالي  تسجيل من والتأكد المستصنع قبل من

 . المستصنع

 مقارنض  خضالل مضن المستصضنع لغيضر المصضنوع بيضع تضم حالة في -

 الفروقضات معالجضة مضن للتأكضد البيضع مسضتند مضع االستصناع عقد

  .المستصنع على ممة البيع وتكالي  وجدت ان

 المواز  االستصناع   

 والصضضانع المصضضرف بضضين المضضواز  لالستصضضناع العقضضد دراسضضة -

 -: يتضمن ان على

 للجهالة نافيا وصفا ووصف  المصنوع نوع تحديد.  

 االتمام عند او الصنع مراحل حس  الدفع الي  نوع تحديد.  

 معقولة ولفتره االتمام بعد للمصنوع والصيانة الضمان شرم.  

 بفتضضره التزامضض  لمقابلضضة الصضضانع مسضضتحقات مضضن جضضزء احتجضضاز 

  والضمان الصيانة

 مضضع المصضضرف لعقضضد عقضضد  بضضين ارتبضضام وجضضود عضضدم مضضن التأكضضد 

 االمضضالع خضضالل مضضن المستصضضنع مضضع المصضضرف وعقضضد الصضضانع

 . العقدين كال على

 لالستصناع المحاسبية المعالجات 

 كافضضة يتضضضمن ان علضضى التنفيضضا تحضضت استصضضناع  حسضضا  تضضدقيق -

 علضى االمالع خالل من بالمصنوع الداصة المباشر  التكالي 

  .بالمصنوع المتعلقة المدزني واالخراج الصرف مستندات

 تكضضضضالي  حسضضضضا  تضضضضدقيق المضضضضواز  االستصضضضضناع حالضضضضة فضضضضي -

 الصضضانع مضضن المسضضتلمة الفضضواتير فحضضل خضضالل مضضن االستصضضناع

  .المحاسبي والتبوي  االحتسا  دقة من والتأكد

 يتعلضضق بمضضا المصضضرف قبضضل مضضن مكتوبضضة افضضادات علضضى الحصضضول -

 عقضضضضد عضضضضن الناتجضضضضة االيضضضضرادات الحتسضضضضا  المتبعضضضضة بالسياسضضضة

 . االستصناع

 تبويضض  مضضن التأكضضد االنجضضاز نسضض  سياسضضة اسضضتددام حالضضة فضضي -

 فضضي التنفيضضا تحضضت استصضضناع حسضضا  علضضى واالربضضا  االيضضرادات

 االستصضضضناع فضضضي االستصضضضناع تكضضضالي  وحسضضضا  االستصضضضناع

  .المواز 

 اثبضضات مضضن التأكضضد التضضام العقضضد لسياسضضة المصضضرف اسضضتددام عنضضد -

 المصضنوع وتسليم العقد من االنتهاء عند واحد  دفعة االيرادات

 مضن االسضتالم محضضر على الحصول خالل من المستصنع الى

 العقضضد عضضن النضضاتج االيضضراد احتسضضا  مضضن التأكضضد المستصضضنع قبضضل

  .والسجالت المستندات مع ومطابقت 

 مضع الفنيضة اللجنضة قبضل مضن عنها المصر  االنجاز نس  مقارنة -

  .االحتسابات صحة من للتأكد الزبون الى المرسلة فواتير

 العقضود تحويضل مضن والتأكضد االستصضناع عقضود مضن عينة تدقيق  -

 مدضزون حسضا  الى التنفيا تحت االستصناع حسا  من التامة

 من التنفيا تحت االستصناع مبالغ تجميع خالل من االستصناع

 المبضالغ صضحة مضن للتأكضد أتمام  ولغاية المصنوع تصنيع بداية

 .المدزون حسا  الى المرحلة

  االدارة مجلس:  ثامنا

 واالدار  االدار  مجلض  قبل من فعلي اشراف وجود من التأكد .1

 التعضضضديالت واجضضضراء المدضضضامر ادار  اعمضضضال ومراجعضضضة العليضضضا

  .المناسبة

 بدصضوص المجلض  الضى ترفضع دوريضة تقضارير وجود من التأكد .2

  .اجراءات  ومتابعة المدامر

 المقدمضة التقضارير ونوعيضة المناسض  والتوقيضت جضود  مضن التأكد .1

  .االشرافية للسلطات

 المدضضضامر تشضضضغيل عضضضن المدضضضامر قسضضضم اسضضضتقاللية مضضضن التأكضضضد .2

  .العليا االدار  او االدار  بمجل  المباشر وارتبام 

 قبضل مضن المقضر  االجراءات باتباع المدامر قسم قيام من التأكد .5

 ومراقبتهضا وتدفيفها وقياسها المدامر بتحديد الداصة المجل 

  .فيها والتحكم عنها واالبال 

 القضضضرارات التدضضضام فعالضضضة معلومضضضات انظمضضضة وجضضضود مضضضن التأكضضضد .6

 الضضى دوريضضا ورفعهضضا المدضضامر عضضن الداخليضضة التقضضارير واعضضداد

 العليا االدار  او االدار  مجل 

  الالحقة االحداث : تاسعا

 االسضضضالمية التمويضضضل بضضضأدوات المتعلقضضضة االحضضضداو مضضضن لتحقضضضق     

 بمضا المدقق تقرير وتاريخ المالية القوائم اعداد تاريخ بين الحاصلة

 خضضالل مضضن فقضضل عنهضضا االفصضضا  او القضضوائم بتعضضديل منهضضا يتطلضض 

 -: التالية االجراءات

 االجضراءات بماهيضة االدار  مضن مكتوبضة افضادات علضى الحصول .1

 . الالحقة االحداو تحديد لضمان قبلها من الموضوعة

 الحقضضضة احضضضداو هنضضضاا كانضضضت اما فيمضضضا االدار  مضضضن االستفسضضضار .2

 اعضداد تاريخ بعد عنها االفصا  او المالية القوائم تعديل تتطل 

 . المالية القوائم

 لجضضضان االدار ، مجلضضض  المسضضضاهمين، محاضضضضر علضضضى االمضضضالع .1

 القضوائم اعداد تاريخ بعد للفتر  الداخلية الرقابة وتقارير التدقيق

 عضضن معلومضات علضى تحضو  كانضضت اما مضا علضى للتعضرف الماليضة

 .المالية القوائم في االفصا  او التعديل تتطل  احداو

 كانضت اما ومضا المصضرف  علضى المقامضة بالضدعاو  كش  مل  .2

 او عنضضد قبضضل فضضي قائمضضة كانضضت لقضضضايا التعضضوي  ملضض  تتضضضمن

 الضالزم المدصضل احتسا  يتم ولم المالية القوائم اعداد تاريخ

 .الدعاو  لتل 

 القضوائم تضاريخ بضين للفتر  والمستهلكات المدلفات حسا  تدقيق .5

 او مرابحضات مدضزون تحويضل تضم اما مضا التضدقيق وتاريخ المالية

 المدزونضات تلض  قيمضة تضدني مما يتشر التاريخ بال  استصناع

 البيعيضة  بالقيمضة احتسضابها يتطل  ما المالية القوائم اعداد بتاريخ

 .الصافية
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 اعاد  يتطل  ما الزبائن احد افال  اشهار عن معلومات توافر .6

 كضافي كضان اما مضا االئتمانية الدسائر مدصل باحتسا  النظر

  .المدصل مبلغ زياد  يتطل  او االندفا  مل  لمواجهة

 مضا التاليضة السضنة بداية في الكلفة من باقل المرابحة مدزون بيع .1

 القيمضة بصضافي البيانضات اعضداد تضاريخ عند يقيم لم ان  الى يشير

 االقتصضضادية الظضضروف كافضضة ثبضضات مراعضضا  مضضع للتحقضضق القابلضضة

  .االخر 

 اعضضضداد فتضضضر  بعضضضد المشضضضاركة او المضضضضاربة رأسضضضمال خسضضضار  .8

 فضضي تغيضضرات او معينضضة سضضو  خسضضار  نتيجضضة الماليضضة البيانضضات

 . النشام ممارسة تمنع القوانين

  للمصرف االستمرارية فرض تدقيق : عاشرا  

 القضوائم اعداد عن بمستوليتها االدار  من اقرار على الحصول .1

  .اعمال  في مستمر المصرف بان يضمن بما المالية

 الهيئضضضة واجتماعضضضات االدار  مجلضضض  محاضضضضر علضضضى االمضضضالع .2

 االعمضال انهضاء او تصضفية قضرارات تتضضمن كانت اما ما العامة

 . والسيولة بالتمويل تتعلق مشاكل عر  او

 انشطة ممارسة تمنع كانت اما ما النافا  القوانين على االمالع .1

 . المصرف ربحية على اثر لها معينة مصرفية

 كان اما ما المال را  زياد  او تدفي  قرارات على االمالع .2

 معالجضضة دون سضضابقة لفتضضرات المتكبضضد  الدسضضائر تغطيضضة بسضضب 

 .الدسار  اسبا 

 كضان اما مضا المتضراكم العجضز مقضدار مع الشركة رأسمال مقارنة .5

 فضضضي وردت التضضضي االجضضضراءات التدضضضام% 15 نسضضضبت  مضضضا يشضضكل

  .والعامة الداصة الشركات قانون

 تضأخر بسضب  كضان اما ما والتعويضات الغرامات حسا  دراسة .6

 علضضى وااللتزامضضات جدولضضة اعضضاد  عضضن نضضاتج او مسضضتحقات دفضضع

  .المصرف

 والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات 

امكانية استددام معايير التدقيق االسالمية والدولية عند التحقق  .1

مضضضضن القيضضضضضا  واالفصضضضضضا  المحاسضضضضضبي ألدوات التمويضضضضضل فضضضضضي 

المصارف االسالمية لما توجضد مضن عالقض  بينهمضا كمضا اوردهضا 

 البحث 

 والتضضضدقيق المحاسضضضبة هيئضضضة فضضضي العضضضرا  اشضضضتراا مضضضن لضضضر م .2

 الضى 2018 سنة في( AAOIFI) االسالمية المالية للمتسسات

 عضضضن واالفصضضضا  للقيضضضا  محاسضضضبية اجضضضراءات وجضضضود عضضضدم ان

  .االسالمية المصارف في التمويل ادوات

ان عضضدم وجضضود برنضضامج تضضدقيق معضضد وفضضق المعضضايير الشضضرعية  .1

والتدقيقية االسالمية والمعايير الدولية قد يتد  الضى ابضداء را  

مضد  االلتضزام  وبضاألخلمدال  لحقيقة وعدالة القوائم الماليضة 

  .ومباد  الشريعة االسالمية بأحكام

ان برنضامج التضضدقيق ضضضرور  ان يأخضضا بنظضضر االعتبضضار القضضوانين  .2

مات العالقضضضضة بالعمضضضضل المصضضضضرفي بشضضضضكل عضضضضام والتعليمضضضضات 

والضوابل الصضادر  مضن البنض  المركضز  العراقضي فضضال عضن 

( للتأكضضد AAOIFIاسضضبية الصضضادر  عضضن الهيئضضة )المعضضايير المح

   .من مد  التزام المصارف االسالمية بتل  القوانين والضوابل

 التوصيات 

يقضضضدم البحضضضث مجموعضضض  مضضضن التوصضضضيات والمقترحضضضات لتضضضدقيق     

ر البحضضث مضضا التمويضضل مضضدا ألدواتالقيضضا  واالفصضضا  المحاسضضبي 

 -:يلي

ضضضرور  وجضضود نظضضام محاسضضبي معضضد مضضن الجهضضات التنظيميضضة  .1

)وزار  الماليضضضة( باشضضضراا مجموعضضضة مضضضن المهنضضضين واصضضضحا  

موحضدا لكافضة المصضضارف  االختصضاص ليكضون دلضيال استرشضادياً 

االسالمية ليحد من االلتبا  واالجتهاد الشدصي ليحقضق هضدف 

 .امكانية المقارنة للمستددمين المباشرين للقوائم المالية

ضرور  تأهيضل المضدقق بمضا يتعلضق بمعضايير المحاسضبة والتضدقيق  .2

االسالمية في جانبيها المحاسبي والتضدقيقي باعتبارهضا نشضام لض  

  .خصوصية يتميز بها عن المصارف التقليدية

تبضضادل الدبضضرات فضضي مضضا يتعلضضق بالجانضض  المحاسضضبي والتضضدقيقي  .1

 .والشرعي مع هيئة المحاسبة والتدقيق

التمويضضل فضضي  ألدواتمج التضضدقيق المقتضضر  ضضضرور  تبنضضي برنضضا .2

المصارف االسالمية من قبضل ديضوان الرقابضة الماليضة االتحضاد  

ومكاتضضض  التضضضدقيق الداصضضضة والعمضضضل علضضضى تحضضضديث البرنضضضامج 

المقتضضر  لمواكبضضة التطضضورات والتغيضضرات فضضي المعضضايير سضضواء 

وما يطضرا علضى االنظمضة والقضوانين التضي المحاسبية او التدقيقية 

 عمل المصارف االسالمية . تنظم

 المصادر العربية 

تعليمضضضات بشضضضأن حوكمضضضة الرقابضضضة  .(2016) .البنضضض  المركضضضز  الكضضضويتي 

 .الشرعية في البنوا الكويتية االسالمية

ايتراا للنشر  : القاهر . البنوا االسالمية  (.1111.)الدضير  ،محسن

 .والتوزيع

نظضضام الحسضضبة والتعزيضضضرات (. 2011.) مضض  عبضضد هللا محمضضضدالسضضبعاو ، 

مجلضضة كليضضة العلضضوم السضضالمية ،  . المشضضروعة فضضي الفكضضر االسضضالمي

 .المجلد السابع، العدد الثالث عشر

(. اسضضضالي  تمويضضضل االسضضضتثمارات فضضضي 2012) .الطضضضوقي، عبضضضد هللا علضضضي

 العدد الرابع.  ،المصارف االسالمية اليمنية. مجلة جامعة الناصر
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(. االنحرافضضات التطبيقيضضة فضضي عقضضد 2015).المضضومني، محمضضد عبضضد الكضضريم 

المرابحضضة فضضي المصضضارف االسضضالمية. مجلضضة المعضضارف قسضضم العلضضوم 

  .، العدد القانوينة السنة التاسعة

معايير المحاسضبة والتضدقيق االسضالمية الصضادر  عضن  (AAOIFIالهيئة )

يئضضضضضضة وتحضضضضضضديثاتها مضضضضضضن الموقضضضضضضع الرسضضضضضضمي لله (2015)لسضضضضضضنة 

(WWW.AAOIFI.COM). 

معضايير التضدقيق الدوليضة  .(2020).الهيئة السعودية للمحاسضبين القضانونين 

  .بالنسدة العربية

النقضود  (.2010.)الواد ، محمود حسين ومحمضد، حسضين و احمد،سضهيل 

 .سير دار الم : عمان .والمصارف ، المملكة االردنية الهاشمية 

اهميضضة تطبيضضق معضضايير المحاسضضبة والمراجعضضة  .(2016برضضضاية، حكضضيم.)
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