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شريقي عمر.أ............دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في دعم وتطوير الصناعة المالية اإلسالمية

:ملخص
هتدف هذه اًمقرىمة إمم حتؾقؾ وشمؼققؿ دور هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة
 هذه األظمػمة اًمتل ومرضت كػسفا سمؼقة ذم ىمطاع اعمال واألقمامل،ذم دقمؿ وشمطقير اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة
واؾمتحقذت قمغم اهتامم اًمعديد مـ األيماديؿقلم واًمباطمثلم واعمامرؾملم واعمـظامت اعمفـقة واًمسؾطات
.اًمعؿقمقة ذم خمتؾػ اًمدول ظماصة ذم اًمسـقات األظمػمة
 األول يتـاول دور اهلقئة ذم:وؾمـحاول مـ ظمالل هذه اًمقرىمة اًمؽميمقز قمغم ضماكبلم رئقسقلم
شمقومػم اعمقارد اًمبنمية اعممهؾة ًمؾعؿؾ ذم هذا اًمؼطاع مـ ظمالل ؿمفادشملم ومها ؿمفادة اعمحاؾمب اإلؾمالمل
 أما اًمثاين ومفق يتعؾؼ سمدور اهلقئة ذم إصدار اعمعايػم اًمنمقمقة.اًمؼاكقين وؿم فادة اعمراىمب واعمدىمؼ اًمنمقمل
.ومعايػم اعمحاؾمبة واعمراضمعة اعمعتؿدة مـ ـمرف أهمؾب اعممؾمسات واعمصارف اإلؾمالمقة ذم اًمعامل
 اعممؾمسات واعمصارف، اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة، هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة:الكلامت ادفتاحية
، معايػم اعمحاؾمبة، اعمعايػم اًمنمقمقة، اعمراىمب واعمدىمؼ اًمنمقمل، اعمحاؾمب اًمؼاكقين اإلؾمالمل،اإلؾمالمقة
.معايػم اعمراضمعة

Résumé :
Ce papier a pour objet d'analyser et d’évaluer du rôle de
l’organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières
islamiques (AAOIFI ) dans le soutien et le développement de l'industrie
de la finance islamique, dont le dernier s'est imposé fortement dans le
secteur des affaires et a attiré l'attention de nombreux universitaires, les
chercheurs, les praticiens et les organisations professionnelles et les
pouvoirs publics dans les différents pays, en particulier au cours des
dernières années .
Nous allons essayer à travers ce papier met l'accent sur deux
aspects principaux: le premier traite du rôle de l’organisation (AAOIFI)
dans la fourniture des ressources humaines qualifiées pour travailler dans
ce secteur par le biais de deux diplômes, à savoir, le comptable islamique
légal, et le contrôleur et auditeur légitime. Le second est le rôle de
l’organisation dans la délivrance des normes de sharia, des normes
comptables et d'audit adoptées par la plupart des institutions et les
banques islamiques dans le monde.
Mots clés : Organisation de comptabilité et d'audit, institutions
financières islamiques, l'industrie de la finance islamique, institutions et
banques islamiques, comptable islamique légal, contrôleur et auditeur
légitime, les normes de sharia, les normes comptables, les normes d'audit.
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مقدمة:
ًمؼد قمرومت اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة ذم اًمسـقات األظمػمة شمطقرا مؾحقفما ،طمقث
أصبحت شمغطل مجقع ىمطاقمات اخلدمات اعماًمقة اإلؾمالمقة مـ ظمدمات مرصومقة ودمارية
واؾمتثامرية ،سماإلضاومة إمم اخلدمات اعماًمقة همػم اعمرصومقة ذم خمتؾػ دول اًمعامل ،وىمد أضحت هذه
اًمصـاقمة حتتؾ طمجام مفام ذم اًمسقق اعماًمقة اًمعاعمقة مـ ظمالل إصدار اًمصؽقك ؾمقاء احلؽقمقة أو
شمؾؽ اًمتل شمصدرها اعممؾمسات واًمنميمات اعماًمقة اخلاصة.
ومـ أضمؾ دقمؿ اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة وشمقسػم ؾمبؾ إدماج اًمصـاقمة اعماًمقة
اإلؾمالمقة ذم اًمسقق اعماًمقة اًمدوًمقة وشمقومػم اعممؾمسات اًمداقمؿة هلا ،ومؼد قمؿؾ اًمبـؽ اإلؾمالمل
ًمؾتـؿقة سماًمتعاون مع اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة قمغم إكشاء هقئات داقمؿة شمتؿثؾ ذم:
 هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة، جمؾس اخلدمات اعماًمقة اإلؾمالمقة، مريمز إدارة اًمسققًمة، اعمجؾس اًمعام ًمؾبـقك واعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة، اعمريمز االؾمالمل اًمدوزم ًمؾؿصاحلة واًمتحؽقؿ اًمتجاري، اًمقيماًمة اإلؾمالمقة اًمدوًمقة ًمؾتصـقػ.وسمؽميمقزكا قمغم مدى ويمقػقة دقمؿ هذه اهلقئات ًمؾصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة وقمغم واطمدة
مـ سملم أسمرز هذه اهلقئات ،ومنكف يؿؽـ صقاهمة إؿمؽاًمقة سمحثـا ذم اًمسمال اًمتازم :ما هو دور هيئة
ادحاسبة وادراجعة للمؤسسات ادالية اإلسالمية ) (AAOIFIيف دعم وتطوير الصناعية ادالية
اإلسالمية؟
أمهية وأهداف البحث:
شمـبع أمهقة سمحثـا هذا مـ شمزايد االهتامم سمؿقضقع اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة مـ ىمبؾ
اًمباطمثلم واأليماديؿقلم واعمفتؿلم ذم اعمـظامت اًمدوًمقة سماإلضاومة إمم اعمؽاكة اًمتل أصبحت حتتؾفا
هذه اًمصـاقمة ذم اًمسقق اعماًمقة اًمدوًمقة ،طمقث شمعتؼم اهلقئات اًمداقمؿة ًمؾؿصارف واعممؾمسات
اعماًمقة اإلؾمالمقة اًمسبقؾ ًمتطقير اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة ودقمؿفا وضبط قمؿؾفا  ،طمقث شمعتؼم
هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة أطمد أسمرز هذه اهلقئات اًمداقمؿة اعمذيمقرة
أقماله.
وهيدف سمحثـا هذا إمم حتؼقؼ صمالصمة أهداف رئقسقة هل:
 -اًمتعريػ هبقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ويمقػقة شملؾمقسفا وأهداومفا.
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 اًمتعرف قمغم دور هذه اهلقئة ذم دقمؿ وشمطقير اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة مـ ظمالل شمقومػم اعمقارداًمبنمية اعممهؾة ًمؾعؿؾ ذم اعممؾمسات واعمصارف اإلؾمالمقة.
 إسمراز وشمؼققؿ دور اهلقئة ذم إصدار اعمعايػم اًمالزمة ًمضبط ورىماسمة قمؿؾ اعممؾمسات اعمـتؿقةًمؾصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة.
حماور البحث:
ًمتحؼقؼ األهداف اعمذيمقرة أقماله واإلضماسمة قمغم إؿمؽاًمقة سمحثـا ،ؾمقف كتـاول اعمحاور
اًمتاًمقة:
أوال :اًمتعريػ هبقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة.
ثانيا :دور هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ذم شمقومػم اعمقارد اًمبنمية اعممهؾة ًمؾؿمؾمسات واعمصارف
اإلؾمالمقة.
ثالثا :دور هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ذم إصدار معايػم ممارؾمة وضبط ورىماسمة قمؿؾ اعممؾمسات اعماًمقة
اإلؾمالمقة.
أوال :التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
إن مـ أهؿ ريمائز دقمؿ مسػمة اعمصارف واعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة هق وضمقد هقئات
مفـقة يؽقن مـ مفامفا اًمرئقسقة إقمداد وإصدار وشمػسػم معايػم اعمحاؾمبة واعمراضمعة سمام يتػؼ
وأطمؽام ومبادئ اًمنميعة اإلؾمالمقة ،وسمام يتالءم مع اًمبقئة اًمتك شمعؿؾ هبا اًمبـقك اإلؾمالمقة رم
اًمقىمت احلامم رم فمؾ اًمثـائقة اعمتقاضمدة ًمـظؿ وىمقاقمد اًمعؿؾ اعمرصرم قمغم مستقى يمؾ دوًمة
ويمذًمؽ قمغم اعمستقيلم اإلىمؾقؿك واًمدومم.
نشأة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة )Accounting (AAOIFI

( and Auditing Organization for Islamic Financial Institutionsؾماسمؼ ًا هقئة
اعمحاؾمبة اعماًمقة ًمؾؿصارف واعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة) هل مـظؿة دوًمقة همػم هادومة ًمؾرسمح
شمضطؾع سمنقمداد وإصدار معايػم اعمحاؾمبة اعماًمقة واعمراضمعة واًمضبط وأظمالىمقات اًمعؿؾ واعمعايػم
اًمنمقمقة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ظماصة واًمصـاقمة اعمرصومقة واعماًمقة اإلؾمالمقة قمغم وضمف
اًمعؿقم.
شملؾمست هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،سمؿقضمب اشمػاىمقة
اًمتلؾمقس اعمقىمعة مـ قمدد مـ اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة (اًمبـؽ اإلؾمالمل ًمؾتـؿقة ،جمؿققمة دار
اعمال اإلؾمالمل ،ذيمة اًمراضمحل اعمرصومقة ًمالؾمتثامر ،جمؿققمة اًمؼميمة اعمرصومقة ،سمقت اًمتؿقيؾ
اًمؽقيتل ،سمخاري يماسمقتال) سمتاريخ  1صػر 1410هـ اعمقاومؼ ًمـ  26ومقػري 1990م ذم اجلزائر.
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وىمد شمؿ شمسجقؾ اهلقئة ذم 11رمضان 1411هـ اعمقاومؼ ًمـ  27مارس 1991م ذم دوًمة اًمبحريـ
سمصػتفا هقئة قماعمقة ذات ؿمخصقة معـقية مستؼؾة ال شمسعك إمم اًمرسمح .
1

وحتظك اهلقئة سمدقمؿ قمدد يمبػم مـ اعممؾمسات ذات اًمصػة االقمتبارية طمقل اًمعامل (200
قمضق ًا مـ أيمثر مـ  45سمؾد ًا ،طمتك  )2009ومـفا اعمصارف اعمريمزية واعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة
وهمػمها مـ األـمراف اًمعامؾة ذم اًمصـاقمة اعماًمقة واعمرصومقة اإلؾمالمقة اًمدوًمقة .
2

الهيكل التنظيمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
مـذ سمداية قمؿؾفا ؾمـة  1991وطمتك قمام  1995يمان اهلقؽؾ اًمتـظقؿل ًمؾفقئة يتؽقن مـ :جلـة
اإلذاف ،وجمؾس معايػم اعمحاؾمبة اعماًمقة ،وجلـة شمـػقذية شمعلم مـ سملم أقمضاء جمؾس معايػم
اعمحاؾمبة اعماًمقة ،وجلـة ذقمقة .وسمعد ميض أرسمعة أقمقام قمغم قمؿؾفا ،ىمررت جلـة اإلذاف شمشؽقؾ
جلـة ًمؾ تؼقيـؿ وذًمؽ ًمؾـظر ذم اًمـظام األؾماد ًمؾفقئة وهقؽؾفا اًمتـظقؿل .وىمد شمؿ سمؿقضمب
اًمتعديالت اًمتل أدظمؾت قمغم اًمـظام األؾماد واًمتل اقمتؿدهتا جلـة اإلذاف شمغقػم إؾمؿ اهلقئة
ًمقصبح "هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة" ،وشمعديؾ هقؽؾفا اًمتـظقؿل
ًمقتؿثؾ ذم :مجعقة قمؿقمقة ،وجمؾس أمـاء (سمدي ً
ال قمـ جلـة اإلذاف) ،وجمؾس معايػم اعمحاؾمبة
واعمراضمعة سمعد أن يمان مؼترص ًا قمغم اعمحاؾمبة وطمدها ،وجلـة شمـػقذية ،وجلـة ذقمقة ،وأماكة
قمامة يؽمأؾمفا أملم قمام  .واًمشؽؾ اعمقازم يبلم اهلقؽؾ اًمتـظقؿل احلازم ًمؾفقئة:
3

الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي الحالي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية اإلسالمية

ادصدر :اعمقىمع اًمرؾمؿل هلقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعةhttp://www.aaoifi.com/ar/about- .
aaoifi/aaoifi-structure.html
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أهداف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
هتدف هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ذم إـمار أطمؽام اًمنميعة اإلؾمالمقة
إمم ما يكم :
4

 شمطقير ومؽر اعمحاؾمبة واعمراضمعة واعمجاالت اعمرصومقة ذات اًمعالىمة سملكشطة اعممؾمسات اعماًمقةاإلؾمالمقة.
 كنم ومؽر اعمحاؾمبة واعمراضمعة اعمتعؾؼة سملكشطة اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة وشمطبقؼاشمف قمـ ـمريؼاًمتدريب وقمؼد اًمـدوات وإصدار اًمـنمات اًمدورية وإقمداد األسمحاث واًمتؼارير وهمػم ذًمؽ مـ
اًمقؾمائؾ.
 إقمداد وإصدار معايػم اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة وشمػسػمها ًمؾتقومقؼ ماسملم اعمامرؾمات اعمحاؾمبقة اًمتل شمتبعفا اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ذم إقمداد ىمقائؿفا اعماًمقة ويمذًمؽ
اًمتقومقؼ سملم إضمراءات اعمراضمعة اًمتل شمتبع ذم مراضمعة اًمؼقائؿ اعماًمقة اًمتل شمعدها اعممؾمسات اعماًمقة
اإلؾمالمقة.
 مراضمعة وشمعديؾ معايػم اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ًمتقايمب اًمتطقر ذمأكشطة اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة واًمتطقر ذم ومؽر وشمطبقؼات اعمحاؾمبة واعمراضمعة.
 إقمداد وإصدار ومراضمعة وشمعديؾ اًمبقاكات واإلرؿمادات اخلاصة سملكشطة اعممؾمسات اعماًمقةاإلؾمالمقة ومقام يتعؾؼ سماعمامرؾمات اعمرصومقة واالؾمتثامرية وأقمامل اًمتلملم.
 اًمسعل الؾمتخدام وشمطبقؼ معايػم اعمحاؾمبة واعمراضمعة واًمبقاكات واإلرؿمادات اعمتعؾؼةسماعمامرؾمات اعمرصومقة واالؾمتثامرية وأقمامل اًمتلملم ،اًمتل شمصدرها اهلقئة ،مـ ىمبؾ يمؾ مــ اجلفات
اًمرىماسمقة ذات اًمصؾة واعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة وهمػمها ممـ يباذ كشاـما ماًمقا إؾمالمقا
ومؽاشمب اعمحاؾمبة واعمراضمعة.
ويشػم اًمشقخ إسمراهقؿ سمـ ظمؾقػة آل ظمؾقػة رئقس جمؾس األمـاء هبقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة
ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ذم سمقان صحػل سمخصقص اعمممتر اًمسـقي احلادي قمنم ًمؾفقئات
اًمنمقمقة ذم ماي  ،2012أن اهلقئة طمريصة ضمدا قمغم اًمؼقام سمدورها اًمؽامؾ واالضطالع سمؽاومة
اعمسموًمقات اعمـاـمة هبا ذم مساكدة اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة وشمزويدها سماًمػتاوى االىمتصادية
اعمقايمبة ًمؽاومة األمقر اًمطارئة واًمػتاوى اًمنمقمقة اًمضاسمطة ًمؾتغػمات اعمستؿرة واألمقر
اعمستحدصمة .
5

وهيدف هذا اًمدور اًمذي شمضطؾع سمف اهلقئة ًمتعزيز صمؼة مستخدمل اًمبقاكات اعماًمقة مـ
اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ذم اعمعؾقمات اًمتل شمـتج قمـ هذه اعممؾمسات مـ ضمفة ،وشمشجقع

6
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همالء اعمستخدملم ًمالؾمتثامر أو إيداع أمقاهلؿ ذم اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة واالؾمتػادة مـ
ظمدماهتا مـ ضمفة أظمرى.
ثانيا :دور هيئة المحاسبة والمراجعة في توفير الموارد البشرية المؤهلة
للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
إن ضمفقد هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ذم مد اًمؼطاع اعمرصذم
واعمازم اإلؾمالمل سماعمقارد اًمبنمية اعممهؾة ذم جمال اعمحاؾمبة اعماًمقة اإلؾمالمقة واًمرىماسمة اًمنمقمقة
اًمداظمؾقة يعتؼم مسامهة ومعاًمة ذم اإلرشمؼاء سمنمؽاكقات هذا اًمؼطاع اًمتؼـقة واعمفـقة ،وىمد دمسد ذًمؽ
مـ ظمالل إـمالق وشمـظقؿ اهلقئة ًمشفادشملم مفـقتلم ،األومم ؿمفادة اعمحاؾمب اًمؼاكقين اإلؾمالمل
وهل شمعـك سماًمؼسؿ اعمحاؾمبل ًمؾعؿؾ ذم اًمنميمات اعماًمقة اًمتل ختضع ًمؾنميعة اإلؾمالمقة .أما
اًمثاكقة ومفل ؿمفادة اعمراىمب واعمدىمؼ اًمنمقمل وهل شمعـك سمضامن مطاسمؼة قمؿؾ اًمنميمة مع اعمبادئ
واعمعايػم واًمػتاوى اًمنمقمقة ،وهق ما ؾمقف كتطرق إًمقف مـ ظمالل هذا اعمحقر.

.1-2

دواعي ومبررات تأهيل الموارد البشرية العاملة في المؤسسات والمصارف
اإلسالمية
إن اًمعؿؾ ذم اعممؾمسات واعمصارف اإلؾمالمقة ًمف ظمصقصقاشمف وال يؿؽـ أن يؽقن

سمـػس اًمطريؼة متاما اعمعؿقل هبا ذم اعمصارف اًمتؼؾقدية ،طمقث حيتاج اًمعامؾقن سماًمبـقك واعممؾمسات
اعماًمقة اإلؾمالمقة إمم إقمداد وشملهقؾ متعدد اجلقاكب ،شملهقؾ شمؼـل مثؾ اًمعؿؾ اعمرصذم اًمتؼؾقدي مع
اؾمتبعاد يمؾ ما شمؽمشمب قمؾقف ومقائد رسمقية ،وشملهقؾ ذقمل خيص صقغ اًمتؿقيؾ واالؾمتثامر اًمنمقمقة.
وذم هذا اعمجال ،يرى اًمديمتقر طمسلم طمسلم ؿمـحاشمة أن اعمصـارف واعممؾمسـات اعماًمقـة
اإلؾمالمقة ىمد أصبحت واىمع ًا قماعمق ًا ،وشمرقماها مـظامت ومرايمز إؾمالمقة دوًمقة ،وًمؼـد ومـره هـذا
قمغم مؽاشمب ومرايمز وهقئات ومـظامت اعمحاؾمبة واعمراضمعة رضورة أن مـ يؼقم سمـلقمامل اعمحاؾمـبة
واعمراضمعة واًمرىماسمة ومقفا أومراد ًا ًمدهيؿ شملهقؾ قمؾؿل وشملهقـؾ مفــل مالئـؿ ًمطبقعـة األكشـطة اًمتـل
متارؾمفا ووومؼ ًا ًمؾضقاسمط واعمعايػم اًمنمقمقة اًمتك حتؽؿ هذه األكشطة طمتك يمدون قمؿؾفؿ قمغم قمؾؿ
وسمصػمة .
6

إن مـ أهؿ اعمؼمرات اًمتل شمدقمق ًمتلهقؾ اًمعامؾلم ذم اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة،
وظمصقصا ذم اجلقاكب اًمنمقمقة ،طمسب يمثػم مـ اًمباطمثلم واعمفتؿلم سماًمعؿؾ اعمرصذم االؾمالمل،
شمتؿثؾ ذم اآليت :
7

 رضورة حتؼقؼ االًمتزام سماًمنميعة اإلؾمالمقة ذم مجقع أقمامل وأكشطة هذه اعممؾمسات اعماًمقةاإلؾمالمقة.
 ضمفؾ اًمؽثػم مـ اًمعامؾلم سماعمصارف اإلؾمالمقة سمحؼقؼة اعمعامالت اعماًمقة اإلؾمالمقة. قمدم وضمقد معايػم مقطمدة ًمتعقلم وشمطقير اًمعامؾلم سماًمبـقك واعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة.7
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-

قمدم وضمقد اعممؾمسات اًمالزمة ًمتلهقؾ اًمعامؾلم هبذه اعممؾمسات.

.2-2

شهادة المحاسب القانوني اإلسالمي )Certified Islamic (CIPA
Professional Accountant

أ-

أهداف برنامج (شهادة) المحاسب القانوني اإلسالمي

يزود برنامج احملاسب القانوين االسالمي املتقدمني لنيل الشهادة باملعارف التقنية
واملهارات املهنية الضرورية يف حقل احملاسبة للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ويوفر

هلم الفرصة الكتساب معارف متقدمة يف اجملاالت التالية:8
 أىداف احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ومفاىيمها. القواعد واملعاجلات احملاسبية يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية. العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املاليةاإلسالمية.
 تطبيقات الشريعة يف املنتجات واخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية الدولية. ىياكل الضوابط واملتابعة الشرعية الفعالة يف املصارف واملؤسسات املاليةاإلسالمية الدولية.
ب -محتوى برنامج المحاسب القانوني اإلسالمي

يشمل برنامج احملاسب القانوين اإلسالمي اجلوانب التقنية األساسية يف حماسبة

املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ،وخاصة:9
 تطور األنظمة املصرفية واملالية اإلسالمية الدولية ،ووظائف املصارفواملؤسسات املالية اإلسالمية.
 مفاىيم ومبادئ العمل املصريف واملايل اإلسالمي الدويل. اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف املصارف واملؤسسات املاليةاإلسالمية.
 استخدام معايري احملاسبة املالية الصادرة عن ىيئة احملاسبة واملراجعةللمؤسسات املالية اإلسالمية يف إعداد التقارير املالية للصناعة املصرفية واملالية
اإلسالمية الدولية.
 املعايري الشرعية الصادرة عن ىيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةاإلسالمية وتطبيقاهتا يف املنتجات والعمليات املالية اإلسالمية واألساس الشرعي
هلذه املعايري.
 معايري الضبط الصادرة عن ىيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةاإلسالمية وتطبيقاهتا يف عمليات املتابعة واملراجعة.
8
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 .3-2شهادة المراقب والمدقق الشرعي Certified Shari’ah Adviser
)and Auditor (CSAA

أ-

أهداف برنامج (شهادة) المراقب والمدقق الشرعي

يهدف برنامج املراقب واملدقق الشرعي إىل تزويد وظيفة التدقيق الشرعي يف
املؤسسات املالية اإلسالمية باإلطارات البشرية املؤىلة لتنفيذ التدقيق الشرعي وفق أسس
مهنية مطابقة ملعايري الضبط واألخالقيات املهنية الصادرة عن ىيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،ويهتم ىذا الربنامج بصياغة العناصر الالزمة لتمهني وظيفة
التدقيق الشرعي يف املؤسسات املالية اإلسالمية من خالل تنميط املفاىيم ،واإلجرااات،
واألدوات ،وعملية التنفيذ والتقارير .10كما يهدف الربنامج إىل تزويد املشاركني باملعرفة
الشرعية واملهارات املهنية الضرورية يف جمال الرقابة واملتابعة الشرعية يف القطاع املصريف
واملايل الدويل.
ويوفر الربنامج للمرشحني لوظيفة مراقب ومدقق شرعي فرصة امتالك املعارف املتقدمة يف
اجملاالت التالية:
 دور عمليات الرقابة واملتابعة الشرعية املختلفة ومكانتها يف املؤسسات املالية. العالقة بني ىيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة واملتابعة الشرعية الداخلية. آلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى اهليئات الشرعية. التحقق املباشر من شرعية العمليات املصرفية واملالية يف املؤسسة. توفري موجبات الثقة والطمأنينة للعمالا يف التزام املؤسسة بأحكام الشريعة ويفإعطاا كل ذي حق حقو.
ب -محتوى برنامج المراقب والمدقق الشرعي

يشمل الربنامج كل ما يعزز عمليات الرقابة واملتابعة الشرعية يف املؤسسات املالية

اإلسالمية ،وتتألف املادة العلمية للشهادة من كتابني ،األول ىو املعايري الشرعية ،والثاين
برنامج املدقق الشرعي ،وعلى العموم يشمل ما يلي:11
 املعايري الشرعية الصادرة عن ىيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةاإلسالمية فيما يتعلق باألدوات واملمارسات املالية اإلسالمية وأسس األحكام
الشرعية هلذه املعايري.
 معايري الضبط الصادرة عن ىيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةاإلسالمية فيما يتعلق بعمليات املراقبة واملتابعة الشرعية.
 الرقابة املصرفية واملالية اإلسالمية ،الرقابة اإلشرافية واخلارجية ،الرقابة الداخلية،تطبيق املعايري الصادرة عن ىيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
9
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 اهلياكل التشغيلية لعملية الرقابة واملتابعة الشرعية. إجرااات الرقابة واملتابعة الشرعية وخاصة ما يتصل بالتخطيط والعملياتوالتوثيق وإعداد التقارير.
 استخدام املراجع الفقهية لتحضري املسائل املطلوبة من اهليئة الشرعية.ثالثا :دور هيئة المحاسبة والمراجعة في إصدار معايير ممارسة وضبط ورقابة
عمل المؤسسات المالية اإلسالمية
شمبـل اعمصارف اإلؾمالمقة قمالىماشمفا مع قمؿالئفا قمؾك أؾماس اًمتجارة (اًمرسمح
واخلسارة) ،وذًمؽ قمؾك قمؽس اعمصارف اًمتؼؾقدية اًمتل شمبـل قمالىماشمفا قمؾك أؾماس اإلىمراه
واالىمتراه .ويترشمب قمؾك ذًمؽ جلقء اعمصارف اإلؾمالمقة إًمك يمتاسمة ىمققدها اﶈاؾمبقة سمصقغ
مختؾػة مـ ضمفة واشمباع آًمقات محددة ًمﻺومصاح قمـ سمقاكاشمفا اعماًمقة مـ ضمفة أظمرى.
ًمؼد أقمؾـت هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة معايػمهـا قمـغم هـذه
اعممؾمسات ألول مرة ؾمـة  ،1993ومـذ ذًمؽ اًمقىمت وهل شمعؿؾ قمغم إصدار معايػم واًمعؿؾ قمـغم
شمػعقؾفا ذم اًمقاىمع اًمعؿكم ،طمقث أكف وطمسب اًمـظام اًمداظمكم ًمؾفقئة ومنن أهـؿ مـا يسـتدقمل وضمـقد
معايػم ذقمقة ما يكم :
12

 احلاضمة إمم حتؼقؼ اًمتطاسمؼ أو اًمتؼارب ذم اًمتصقرات واًمتطبقؼات سملم هقئات اًمرىماسمـة اًمنمـقمقةًمتجـب اًمتضارب أو قمدم االكسجام سملم اًمػتاوى واًمتطبقؼات ذم اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة.
 شمػعقؾ دور هقئات اًمرىماسمة اًمنمقمقة مع اًمبـقك اعمريمزية. فمفقر اًمعؿؾ اعمرصذم االؾمالمل سمؼقاكلم وأقمراف مرصـومقة مقطمـدة أمـام اعممؾمسـات اعماًمقـةاًمتؼؾقدية اعمحؾقة واًمدوًمقة.
 صقن دمرسمة اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمـالمقة مــ االكحـراف واًمتؼؾقـؾ مــ االهـتامم سماعمصـؾحةاخلاصة قمغم طمساب اعمبادئ واعمصؾحة اًمعامة.
ويرى اًمديمتقر اًمعقار ومداد أن اهلقئات واعمجاًمس اًمنمقمقة ىمد أصمرت اًمػؼف اإلؾمـالمل ذم ضماكـب
اعمعامالت ،إال أن اًمعؿؾ اعمرصذم اإلؾمالمل سمحاضمـة إمم اكسـجام ذم قمؿؾقاشمـف مــ ظمـالل شمطبقـؼ
معايػم صماسمتة يعؽمف هبا اجلؿقع.
ومـ أضمؾ أن حتؼؼ هذه اعمعايػم أهداومفا وشممدي وفمقػتفا ،جيب أن شمتقومر ومقفا قمدة مبادئ أؾماؾمـقة
أمهفا :
13

 إؾمتؼالًمقة اهلقئات واعمجاًمس اًمتل شمؼقم سمنصدار اعمعايػم اًمنمقمقة. -إًمزامقة اعمعايػم قمغم يمؾ اعمصارف واعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة.

10
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 اًمعرف ،وذًمؽ مـ ظمالل إىمرار مجقع اعممؾمسات اعماًمقـة اإلؾمـالمقة وإقمال ـا شمطبقـؼ أطمؽـاماًمنميعة اإلؾمالمقة ذم معامالهتا اعماًمقة ،مما يشؽؾ ىماكقكا أظمالىمقا قماما يؾـزم شمؾـؽ اعممؾمسـات
مجقعا سمؼبقل ما يعره قمؾقفا مـ مبادئ وأطمؽام ذقمقة.
يمام يرى اًمديمتقر قمبد اًمباري مشعؾ أن اعمعايػم اًمنمقمقة واعمحاؾمبقة أؾمفؿت ذم إضاومة صػتلم
رئقستلم إمم اًمصػمومة اإلؾمالمقة مها :
14

 شمقطمقد اعمرضمعقة ًمؾعؿؾ اعمرصذم اإلؾمالمل قمغم مستقى اعمامرؾمة واعمراضمعة واإلذافاًمرىمايب.
 شمـؿقط اًمتطبقؼات أو اعمامرؾمات إمم احلد اًمذي شمبدو ومقف متطاسمؼة أو متؼارسمة ،قمؾ ًام أن اًمتـؿقطسمؿعـك اًمتؼارب أو اًمتطاسمؼ يؾغل اًمتضارب اعمحتؿؾً ،مؽـف ال يؼتيض إًمغاء اًمتـقع أو محؾ
اًمتطبقؼات قمغم رأي ومؼفل واطمد؛ وإكام يتصقر أن يتضؿـ اعمعقار اًمنمقمل ًمصقغة ما وضع
األؾمس اًمنمقمقة أليمثر مـ رأي ومؼفل.
وكشػم إمم أن هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ىمد أصدرت ما
جمؿققمف  88معقارا ًمصـاقمة اًمتؿقيؾ اإلؾمالمل اًمعاعمقة ذم جماالت اعمعايػم اًمنمقمقة ومعايػم
اعمحاؾمبة واًمتدىمقؼ وأظمالىمقات اًمعؿؾ واحلقيمؿة ،وىمد أؾمفؿت هذه اعمعايػم شمدرجيقا وسمشؽؾ
مستؿر ذم حتؼقؼ اًمتـاهمؿ واالكسجام ذم اًمعؿؾقات اعماًمقة اإلؾمالمقة اًمعاعمقة.

.1-3

المعايير الشرعية
هدف هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة مـ إصدار هذه اعمعايػم إمم

حتؼقؼ اًمتطاسمؼ أو اًمتؼارب ذم اًمتصقرات واًمتطبقؼات سملم هقئات اًمرىماسمة اًمنمقمقة ًمؾؿمؾمسات
اعماًمقة اإلؾمالمقة ًمتجـب اًمتضارب أو قمدم االكسجام سملم اًمػتاوى واًمتطبقؼات ًمتؾؽ اعممؾمسات
سمام يمدي إمم شمػعقؾ دور هقئات اًمرىماسمة اًمنمقمقة اخلاصة سماعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة واًمبـقك
اعمريمزية  .وومقام يكم ىمائؿة سماعمعايػم اًمنمقمقة اًمصدرة قمـ هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات
15

اعماًمقة اإلؾمالمقة:
 .1اعمتاضمرة ذم اًمعؿالت

 .2سمطاىمة احلسؿ وسمطاىمة االئتامن

 .3اعمديـ اعمامـمؾ

 .4اعمؼاصة

 .5اًمضامكات

 .6حتقل اًمبـؽ اًمتؼؾقدي إمم مرصف
إؾمالمل

 .7احلقاًمة

 .8اعمراسمحة ًمممر سماًمنماء

 .9اإلضمارة واإلضمارة اعمـتفقة سماًمتؿؾقؽ

 .11اًمسؾؿ واًمسؾؿ اعمقازي
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 .11االؾمتصـاع واالؾمتصـاع اعمقازي

 .12اًمنميمة (اعمشاريمة) واًمنميمات
احلديثة

 .13اعمضارسمة

 .14االقمتامدات اعمستـدية

 .15اجلعاًمة

 .16األوراق اًمتجارية

 .17صؽقك االؾمتثامر

 .18اًمؼبض

 .19اًمؼره

اًمسؾع ذم األؾمقاق اعمـظؿة
 .21سمققع ِّ

 .21األوراق اعماًمقة (األؾمفؿ واًمسـدات)

 .22قمؼقداالمتقاز

 .23اًمقيماًمةوشمرصفاًمػضقزم

 .24اًمتؿقيؾاعمرصذماعمجؿع


اًمعؼقد
 .25اجلؿعسملم

 .26اًمتلملماإلؾمالمل

 .27اعممذات

 .28اخلدماتاعمرصومقةذماعمصارف
اإلؾمالمقة

 .29ضقاسمطاًمػتقىوأظمالىمقاهتاذمإـمار

 .31اًمتقرق

اعممؾمسات
 .31ضاسمطاًمغرراعمػسدًمؾؿعامالتاعماًمقة

 .32اًمتحؽقؿ

 .33اًمقىمػ

 .34إضمارةاألؿمخاص

 .35اًمزيماة

 .36اًمعقارهاًمطارئةقمغماالًمتزامات

 .37االشمػاىمقةاالئتامكقة

 .38اًمتعامالتاعماًمقةسماالكؽمكت

 .39اًمرهـوشمطبقؼاشمفاعمعارصة

 .41احلساسماتاالؾمتثامريةوشمقزيعاًمرسمح

اًمسؾع ذم األؾمقاق اعمـظؿة
 .41سمققع ِّ

 .42احلؼققاعماًمقةواًمترصفومقفا

 .43اإلومالس

 .44إدارةاًمسققًمة

 .45محايةرأساعمالواالؾمتثامرات

 .46اًمقيماًمةسماالؾمتثامر

 .47ضقاسمططمسابرسمحاعمعامالت

 .48ظمقاراتاالماكة

ادصدر :اعمقىمع اًمرؾمؿل هلقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة.

http://www.aaoifi.com

 .2-3معايير المحاسبة المالية :
كظرا ًمالظمتالف سملم ظمصائص اًمبقئة اإلؾمالمقة واًمبقئة اًمتؼؾقدية ،يمان السمد مـ شمطقير
أهداف حماؾمبقة ظماصة سمبقئة اًمعؿؾ اإلؾمالمقة مع األظمذ ذم االقمتبار ما شمقصؾ إًمقف اآلظمرون،
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وذًمؽ مـ ظمالل قمره أهداف اعمحاؾمبة اًمتؼؾقدية قمغم اًمنمع ،ومام اشمػؼ معف ُىمبؾ ،وما اظمتؾػ
معف ُرومض .وهق ما أظمذت سمف هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،طمقث شمؿ
16

وضع معايػم اعمحاؾمبة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة اكطالىما مـ أهداف اعمحاؾمبة اًمتؼؾقدية
وقمرضفا قمغم اًمنمع .
17

وومقام يكم ىمائؿة معايػم اعمحاؾمبة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة اًمتل أصدرهتا اهلقئة حلد
اآلن:
 .1اًمعره واإلومصاح اًمعام ذم اًمؼقائؿ اعماًمقة

 .2اعمراسمحة واعمراسمحة ًمممر سماًمنماء.

ًمؾؿصارف واعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة.
 .3اًمتؿقيؾ سماعمضارسمة.

 .4اًمتؿقيؾ سماعمشاريمة.

 .5اإلومصاح قمـ أؾمس شمقزيع األرسماح سملم

 .6طمؼقق أصحاب طمساسمات االؾمتثامر وما

أصحاب طمؼقق اعمؾؽقة وأصحاب

ذم طمؽؿفا

طمساسمات االؾمتثامر
 .7اًمسؾؿ واًمسؾؿ اعمقازي.

 .8اإلضمارة واإلضمارة اعمـتفقة سماًمتؿؾقؽ
(اعمعدل)

 .9اًمزيماة.

 .11االؾمتصـاع واالؾمتصـاع اعمقازي.

 .11اعمخصصات واالطمتقاـمقات.

 .12اًمعره واإلومصاح اًمعام ذم اًمؼقائؿ
اعماًمقة ًمنميمات اًمتلملم اإلؾمالمقة.

 .13اإلومصاح قمـ أؾمس حتديد وشمقزيع اًمػائض  .14صـاديؼ االؾمتثامر.
ذم ذيمات اًمتلملم اإلؾمالمقة.
 .15اعمخصصات واالطمتقاـمقات ذم ذيمات
اًمتلملم اإلؾمالمقة.
 .17االؾمتثامرات.

 .16اعمعامالت سماًمعؿالت األضمـبقة
واًمعؿؾقات سماًمعؿالت األضمـبقة.
 .18اخلدمات اعماًمقة اإلؾمالمقة اًمتل شمؼدمفا
اعممؾمسات اعماًمقة اًمتؼؾقدية.

 .19االؿمؽمايمات ذم ذيمات اًمتلملم

 .21اًمبقع اآلضمؾ.

اإلؾمالمقة.
 .21اإلومصاح قمـ حتقيؾ اعمقضمقدات.

 .22اًمتؼرير قمـ اًمؼطاقمات.

 .23شمقطمقد اًمؼقائؿ اعماًمقة.

 .24االؾمتثامرات ذم اًمنميمات اًمزمقؾة.
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 .25االؾمتثامر ذم اًمصؽقك واحلصص
واألدوات اعمشاهبة.
ادصدر :اعمقىمع اًمرؾمؿل هلقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعةhttp://www.aaoifi.com .

 .3-3معايير المراجعة
أصدرت اهلقئة حلد اآلن مخسة معايػم ًمؾؿراضمعة شمعتؼم اعمرضمعقة اًمتل يعتؿد قمؾقفا اعمدىمؼ
ذم شمدىمقؼ أقمامل اعممؾمسات واعمصارف اإلؾمالمقة ،وهل يمام يكم:
 .1هدف اعمراضمعة ومبادئفا.
 .2شمؼرير اعمراضمع اخلارضمل.
 .3ذوط االرشمباط ًمعؿؾقة اعمراضمعة.
 .4ومحص اعمراضمع اخلارضمل اإلًمتزام سملطمؽام ومبادئ اًمنميعة اإلؾمالمقة.
 .5مسموًمقة اعمراضمع اخلارضمل سمشلن اًمتحري قمـ اًمتزوير واخلطل قمـد مراضمعة اًمؼقائؿ اعماًمقة .
 .4-3الضوابط ،األخالقيات واإلرشادات
أصدرت هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة إضاومة ًمؾؿعايػم
اًمنمقمقة ومعايػم اعمحاؾمبة ومعايػم اعمراضمعة ،جمؿققمة مـ اًمضقاسمط واألظمالىمقات واإلرؿمادات
كؾخصفا ذم اآليت :
18

أ -الضوابط :أصدرت اهلقئة حلد اآلن ؾمبعة ضقاسمط وهل يماآليت:
 .1شمعقلم هقئة اًمرىماسمة اًمنمقمقة وشمؽقيـفا وشمؼريرها (إقمادة شمصـقػ).
 .2اًمرىماسمة اًمنمقمقة (إقمادة شمصـقػ).
 .3اًمرىماسمة اًمنمقمقة اًمداظمؾقة.
 .4جلـة اعمراضمعة واًمضقاسمط ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة
 .5اؾمتؼالًمقة جمؾس اًمرىماسمة اًمنمقمقة.
 .6سمقان طمقل أؾمس اًمضبط ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة
 .7ؾمؾقيمقات اعمسموًمقة االضمتامقمقة اعممؾمسقة واإلومصاح قمـفا ذم اعممؾمسات اعماًمقة
اإلؾمالمقة.

ب-

األخالقيات :ومقام خيص األظمالىمقات ومؼد أصدرت اهلقئة مقثاىملم ألظمالىمقات اعمحاؾمب

واعمراضمع اخلارضمل واًمعامؾلم سماعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ومها:
 .1مقثاق أظمالىمقات اعمحاؾمب واعمراضمع اخلارضمل ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة
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 .2مقثاق أظمالىمقات اًمعامؾلم ذم اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة.

ت-

اإلرشادات :أصدرت اهلقئة حلد اآلن إيضاح إرؿمادي واطمد خيص اعممؾمسات اعماًمقة

اإلؾمالمقة قمـدما شمعتؿد اعمعايػم اعمحاؾمبقة هلقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ألول مرة ،وهق:
 إيضاح إرشادي رقم  :1اإليضاح اإلرؿمادي القمتامد اعمعايػم اعمحاؾمبقة ًمؾفقئة ألولمرة مـ ىمبؾ اعممؾمسة اعماًمقة اإلؾمالمقة.
وكشػم إمم أن هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة شمسفر دائام قمغم
شمطقير وحتديث هذه اعمعايػم واًمضقاسمط واإلرؿمادات يمؾ ما يتعؾؼ سملظمالىمقات اًمعؿؾ ،يمام شمعؿؾ
دائام قمغم إصدار معايػم ضمديدة سمام يتامؿمك واًمتطقرات احلاصؾة ؾمقاء قمغم اعمستقى اإلىمؾقؿل أو
اًمدوزم ذم جمال اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة.
الخاتمة:
شمـاول سمحثـا هذا حتؾقؾ وشمؼققؿ دور هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة
يملطمد أسمرز اهلقئات اعمسامهة ذم شمطقير ودقمؿ اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة ،هذه األظمػمة اًمتل ومرضت
كػسفا سمؼقة ذم اآلوكة األظمػمة ،واؾمتحقذت قمغم اهتامم اًمعديد مـ األيماديؿقلم واًمباطمثلم
واعمامرؾملم واعمـظامت اعمفـقة واًمسؾطات اًمعؿقمقة ذم خمتؾػ اًمدول ظماصة ذم اًمسـقات األظمػمة.
وًمؼد قمؿؾت اهلقئة مـذ كشلهتا وإمم هماية اًمققم قمغم شمطقير ودقمؿ اعماًمقة اإلؾمالمقة مـ
ظمالل إصدار اًمعديد مـ اعمعايػم اًمنمقمقة ومعايػم اعمحاؾمبة واعمراضمعة واًمتل وصؾت إمم 88
معقارا ،وهل شمسفر قمغم شمطقير هذه اعمعايػم وحتديثفا وإصدار معايػم ضمديدة متاؿمقا مع اًمتطقرات
واًمتغػمات احلاصؾة ذم ىمطاع اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة .يمام أظمذت اهلقئة قمغم قماشمؼفا أيضا إمم
ضماكب هقئات أظمرى شمقومػم اًمقد اًمعامؾة اعممهؾة ًمؾعؿؾ ذم اعممؾمسات واعمصارف اإلؾمالمقة سمام
يدومع ًمدقمؿ وشمطقير ضمقدة األداء داظمؾ هذه اعممؾمسات ،وذًمؽ مـ ظمالل سمركامج اعمحاؾمب
اًمؼاكقين االؾمالمل وسمركامج اعمراىمب واعمدىمؼ اًمنمقمل.
وًمؾفقئة اًمؽثػم مـ اجلفقد اًمطقبة اًمتك ىمامت هبا رم جماالت شمطقير ومؽر اعمحاؾمبة واعمراضمعة
ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،وكنم ذًمؽ اًمػؽر وشمطبقؼاشمف قمـ ـمريؼ شمقومػم ومرص اًمتدريب
وقمؼد اًمـدوات وإصدار اًمـنمات وإقمداد اًمبحقث .وىمد يمان هلذه اجلفقد األصمر اًمؽبػم رم إظمراج
اًمعديد مـ اًمـظؿ واألؾماًمقب اعمحاؾمبقة اًمتك شمستـد إمم ىمقاقمد وأصقل اًمصػمومة اإلؾمالمقة إمم
طمقز اًمقاىمع ،سمؾ وؾماقمدت قمغم فمفقر قمدد مـ صقغ اًمتؿقيؾ واالؾمتثامر ذات اًمصبغة واعمضؿقن
اإلؾمالمك ،واًمتك مل يعفدها اًمػؽر اعمرصرم اًمتؼؾقدى مـ ىمبؾ.
ومـ ظمالل دراؾمـتـا وحتؾقؾــا هلـذا اعمقضـقع ،يؿؽـــا ذيمـر سمعـض االؾمـتـتاضمات اًمتـل
كؾخصفا ذم اآليت:
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 شمعتؼم هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة مـ سملم أسمرز اهلقئات اًمداقمؿةًمؾؿمؾمسات واعمصارف اإلؾمالمقة ذم اًمسقق اعماًمقة اًمدوًمقة.
 شمؾعب اهلقئة دورا سمارزا ذم شمزويد اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة سماعمقارد اًمبنمية اعمتخصصة ذماعمحاؾمبة اعماًمقة اإلؾمالمقة واًمرىماسمة اًمنمقمقة مـ ظمالل شمـظقؿفا ًمؼمكامج اعمحاؾمب اًمؼاكقين
االؾمالمل وسمركامج اعمراىمب واعمدىمؼ اًمنمقمل.
 شمعتؼم اًمشفادشمان اعمؿـقطمتان مـ ـمرف اهلقئة مسامهة ومعاًمة مـ ـمرومفا ذم اًمرومع مـ اإلمؽاكقاتاًمتؼـقة واعمفـقة ًمؼطاع اًمصـاقمقة اعماًمقة اإلؾمالمقة.
 يساهؿ اقمتامد اعمعايػم اًمنمقمقة واعمحاؾمبقة اًمصادرة قمـ هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ذم دقمؿ قماعمقةاًمصػمومة اإلؾمالمقة واكتشارها قماعمق ًا وإىمرارها رؾمؿق ًا مـ ىمبؾ اعممؾمسات احلؽقمقة واًمدوًمقة
اعمختؾػة.
 إن وضمقد هذه اعمعايػم اًمصادرة قمـ هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة واالًمتزام هبا يػقد اًمدوًمة واًمبـقكاعمريمزية وضمفات اًمرىماسمة واًمتدىمقؼ ،سمؽقػقة اًمتعامؾ مع اعممؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة وضبط
كشاـمفا ،واًمتعرف قمغم أقمامهلا وقمؼقدها ،ويمقػقة اًمتدىمقؼ قمؾقفا قمغم ضقء أؾمس وضقاسمط
طمددهتا اعمعايػم اًمنمقمقة.
 إن وضمقد اعم عايػم اًمنمقمقة اًمصادرة قمـ هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة يػقد اعمتعامؾلم مـ طمقثاالًمتزام سملطمؽام اًمنميعة ،وسماًمتازم يعؾؿقن ما هلؿ وما قمؾقفؿ مـ واضمبات وأطمؽام.
وذم األظمػم ،يؿؽـ اًمؼقل أن هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ىمد
ؾمامهت مسامهة ومعاًمة مـذ كشلهتا وإمم هماية اًمققم ذم دقمؿ وشمطقير اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة
واكتشارها قمغم مستقى اًمعامل مـ ظمالل يمؾ اجلفقد اًمتل شمبذهلا ذم شمـظقؿ وضبط ورىماسمة وشمطقير
أقمامل اعممؾمسات واعمصارف اإلؾمالمقة ومد هذه األظمػمة سماعمقارد اًمبنمية اعممهؾة مـ ظمالل
سمرامج اًمتؽقيـ اًمتل شمـظؿفا وقمؼد سمرامج اًمتدريب واًمـدوات واعمممترات واًمبحقث ذم جمال
اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة.
الهوامش والمراجع المعتمدة:
1

هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،اعمعايػم اًمنمقمقة ،اعمـامة ،اًمبحريـ،

 ،2010ص :ل.
2

اعمحاؾمب اًمعريب ،هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة  ، AAOIFIمتاح قمغم

اعمقىمع اإلًمؽؽموينhttp://accountant-jo.blogspot.com/2011/02/aaoifi.html :

(شمؿ اإلـمالع قمؾقف سمتاريخ.)2014/02/15 :
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اعمقىمع

3

اًمرؾمؿل

هلقئة

اعمحاؾمبة

واعمراضمعة

ًمؾؿمؾمسات

اعماًمقة

اإلؾمالمقة:

http://www.aaoifi.com/ar/about-aaoifi/about-aaoifi.html
هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة  ،2009 ، AAOIFIمتاح قمغم اعمقىمع

4

اإلًمؽؽموينhttp://www.almohasb1.com/2009/09/aaoifi.html :
(شمؿ اإلـمالع قمؾقف سمتاريخ)2014/02/15 :
إسمراهقؿ سمـ ظمؾقػة آل ظمؾقػة ،سمقان صحػل ًمرئقس جمؾس أمـاء هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة

5

ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة سمتاريخ .2012/04/18
د .طمسلم طمسلم ؿمحاشمة ،اعمحاؾمب واعمراضمع اًمؼاكقين اإلؾمالمل :اًمتلهقؾ اًمعؾؿل واإلقمداد

6

اعمفـل ،ؾمؾسؾة دراؾمات وسمحقث رم اًمػؽر اعمحاؾمبل اإلؾمالمل .مؼال متاح قمغم اعمقىمع
اإلًمؽؽموينwww.darelmashora.com/download.ashx?docid=538 :

(شمؿ اإلـمالع قمؾقف ذم )2014/02/20
يارس ؾمعقد هؾقزم (دار اعمراضمعة اًمنمقمقة) ،أدوات اًمتلهقؾ اعمتؽامؾ ًمؾعامؾلم ذم اعممؾمسات

7

اعماًمقة اإلؾمالمقة ودور اهلقئات اًمنمقمقة واعمعاهد ذم شمدريبفؿ ذقمقا ،اعمممتر اخلامس ًمؾفقئات
اًمنمقمقة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،اًمبحريـ ،يقمل  20-19كقومؿؼم .2005
AAOIFI, Certified Islamic Professional Accountant (CIPA), certification

8

brochure,
available
on
the
website :
http://www.aaoifi.com/en/certification/certified-islamic-professionalaccountant-cipa/benefits-of-the-program1.html (Accessed on: March 10 th
9

اعمحاؾمب اًمعريب ،مرضمع ؾماسمؼ.

10

د .قمبد اًمستار أسمق همدة ،د .قمبد اًمباري مشعؾ ،سمركامج اعمراىمب واعمدىمؼ اًمنمقمل ،هقئة اعمحاؾمبة

واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،اعمـامة ،اًمبحريـ ،2008 ،ص .3
AAOIFI Certified Shari’a Advise and Auditor (CSAA), certification

11

brochure,
available
on
the
website :
http://www.aaoifi.com/en/certification/certified-sharia-adviser-and-auditorcsaa/certification-brochure1.html (Accessed on: March 10 th
12

هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،اًمـظام األؾماد ًمؾفقئة ،اعمادة .39

13

د .اًمعقار ومداد ،احلاضمة إمم معايػم ًمؾرىماسمة اًمنمقمقة وأصمر ذًمؽ قمغم اًمصـاقمة اعماًمقة اإلؾمالمقة،

أوراق قمؿؾ اعمممتر اًمعؾؿل اًمسـقي اًمراسمع قمنم ،ضمامعة اإلمارات اًمعرسمقة اعمتحدة ،ص .501
14

د .قمبد اًمباري مشعؾ ،دور اعمعايػم اًمنمقمقة واعمحاؾمبقة ذم شمقضمقف وشمـظقؿ اعمرصومقة اإلؾمالمقة،

مممتر اخلدمات اعماًمقة اإلؾمالمقة اًمثاين ،ـمراسمؾسً ،مقبقا ،يقمل  28-27أومريؾ .2010
15

يارس ؾمعقد هؾقزم ،مرضمع ؾماسمؼ.
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16

امراضمع قمقث ؾمؾقامن ،ومرج قمبد اًمرمحـ سمقمطاري ،ظمصائص وأهداف اعمحاؾمبة ذم اعممؾمسات

اعماًمقة اإلؾمالمقة :وضمفة كظر األيماديؿقلم ذم ًمقبقا ،اعمممتر اًمدوزم ذم ومؼف اعمعامالت واالىمتصاد
واعماًمقة اإلؾمالمقة ،يقمل  21-20أيمتقسمر .2008
17

ًمﻺـمالع قمغم أهداف اعمحاؾمبة اإلؾمالمقة ،راضمع :هقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة

اإلؾمالمقة ،معايػم اعمحاؾمبة واعمراضمعة واًمضقاسمط ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،اعمـامة،
اًمبحريـ.2008 ،
18

اعمقىمع اًمرؾمؿل هلقئة اعمحاؾمبة واعمراضمعة ًمؾؿمؾمسات اعماًمقة اإلؾمالمقة ،مرضمع ؾماسمؼ.
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