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مقدمة
• نمو قطاع املالية اإلسالمية
تشهد معدالت النمو قفزات معتبرة تصل إلى  %20سنويا

• مجموع األصول املتوافقة

قد تجاوز  5تريليون دوالر أمريكي في نهاية العام 2016
))CBK, 2016

• الكوادر املؤهلة
تبلغ حاجة القطاع للمهنيين والكوادر املؤهلة إلى  1مليون في العام 2020

)(MIFC, 2015

« ال توج د د ددد قياع د د دداي ايش د د ددة ع د د ددن ع د د ددد ا د د ددداش ال د د ددرعي ا ا سد د د د
سوق الع ل عل مس وى الصناعة»

ا وا د د د اع د د د د ام م إ د د د د
)(PWC, 2011

• الفجوة في التدقيق الشرعي Gap
• بين املستوى والتأهيل املرغوب به من املدققين الشرعيين وبين واقع املمارسة الحالي
• ال يتناس ببع م ببع األهمي ببة وال ببدور امللق ببر ع ببى امل ببدقق الش ببرعي تج ببا أ ببحاب العالق ببة م ببع املؤسس ببات املالي ببة
)(Shafii, 2014
االسالمية Accountability

الحوكمة الشرعية :مدخل إلى التدقيق الشرعي
نظم حوكمة الرقابة الشرعيةShari’a Governance :
التأكد أن هناك إشرافا فعاال ومستقال ع ى مدى االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية عبر تكوين هياكل
متعددة:
هيئة رقابة شرعية مستقلة ومؤهلة ومسئولة
إدارة االلتزام الشرعي Shari’a Compliance
التدقيق الشرعي الداخ ي والخارجي
إدارة املخاطر الشرعية

)(BNM,2010

تعريف التدقيق الشرعيShari’a Audit :

املراجعببة الدوريببة ال ببم يببتم إجراؤهببا مببن وقببر خببرء إلبببدام تقيببيم مسببتقل وتأكيببد مو ببوعي ومعقببول وتقببديم
قيم ببة م ببافة وتحس ببين درج ببة االلتب بزام الش ببرعي ف ببي أعم ببال املؤسس ببة املالي ببة االس ببالميةء والتأك ببد مب بن س ببالمة
وفعالية نظام الرقابة وااللتزام الشرعي كهدف أساس م.
)(BNM,2010

التدقيق الشرعي :كمهنة احترافية
تمهين التدقيق الشرعي:

•

بهدف دعم وتطوير القدرات املعرفية  Knowledgeء املهارات  Skillsوالصفات الشخصية Characteristics

•

ال يوجد ح ى اللحظة جهة منظمة راعية ملهنة التدقيق الشرعيProfessional Body / Association .

•

ال توجد معايير موحدة أو إطار عمل محدد احترافيScope of Audit & Shari’a Audit Framework .

•

ال توجد قواعد من بطة لالستقاللية وللسلوك املنهم للمدقق الشرعيIndependence & Code of Conduct .

•

ال توجد متطلبات واضحة ومتفق عليها للمؤهالت العلمية والفنية للمدقق الشرعيCompetency .

❖ ع ببى ال ببرغم م ببن الريببادة وال ه ببد املش ببكور ف ببي إرسببام مع ببايير حوكم ببة الرقاب ببة الشببرعية للمؤسس ببات املالي ببة االس ببالمية
الواردة في:
معايير مجلس الخدمات االسالمية IFSB
معايير املراجعة وال وابط واالخالقيات AAOIFI

التدقيق الشرعي :متطلبات التأهيل
ا ؤسسة
بنك الكوير املركزي
الفصل الرابع ()4.6

AAOIFI
معيار الرقابة الشرعية الداخلية
IFSB
معيار رقم 10
املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق
الداخ ي  ISSPIAالصادرة من معهد
املدققين الداخليين IIA

معيا ال أهيل
•
•
•

مؤهل جامعي في الشريعة اإلسالمية – فقه املعامالت أو
مؤهل جامعي مناسع في التخصصات االقتصاديةء املاليةء االدارية او القانونية +
شهادة مهنية في التدقيق الشرعي أو املصرفية االسالمية من هيئة معايير مثل AAOIFI

املعرفة بأحكام ومبادئ الشريعة االسالمية بشكل عامء وخاصة فقه املعامالت
ال يوجد مؤهالت محددة .
املبدأ  2.1نص ع ى قاعدة «املطابقة واملالممة» بشكل كاف .ع ى أع ام الهيئة الشرعية و املسؤولين
عن قسم متابعة االلتزام الشرعي الداخ ي وع ى قسم التدقيق الشرعي الداخ ي
نصر معايير السمات 1210ع ى أنه «يجع أن يمتلك املدقق الداخ ي املعرفة واملهارات و الكفامات
األخرى ال م يحتاج إليها كي يتم مسؤلياته الفردية.

تحر مبدأ ”“ One size doesn’t fit all
• تفاوتر نظم الحوكمة الشرعية حول تحديد الحد األدنر من متطلبات التأهيل

واقع الشهادات املهنية في التدقيق الشرعي
CSAA, CSA, CIBAFI Diploma

عشاط الشوة
.1
.2
.3

االعتماد ع ى املعايير الشرعية واملحاسبية وال بط
تغطية املفاهيم العامة والنظريات الفقهية
الكوادر التدريبية املتخصصة فقهيا

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أخذ زمام املبادرة واالنتشار في منطقة الشرق األةسط وشمال
أفريقيا MENA
العمل ع ى انشام منظمة مهنية (غير ربحية) تعنى بتمهين
التدقيق و إنشام مجتمع منهم للمدققين الشرعيين
وجود فجوة في الطلع ع ى املدققين الشرعيين كما ونوعا
طرح أكثر من شهادة حسع نوع النشاط (بنوك ء خدمات
مالية و تامين)

.1
.2
.3
.4
.5

الفرص
.1
.2
.3
.4

عشاط ال عف
عدم و وح التخصصية في شهادة CSAA
عدم وجود إشتراطات أكاديمية أو خبرة عملية للمتقدم
الفجوة بين محتوى املواد العلمية وواقع املمارسة
عدم و وح أهم املعارفء املهارات والقدرات ال م يجع قياسها KPI
ال تحظر بقبول بين الفقهام واألكاديميين واملهنيين عالي الكفامة
االقتصار ع ى لغة واحدة (العربية)
ال توجد خطة للتعليم والتدريع املستمر

املخاطر
التدني بمستوى التدقيق الشرعي مهنيا
ال تحظر الشهادات بقبول عاليم كمؤهل منهم احترافي
إصدار شهادات بلغات أخرى دون اعتماد شرعي أو تخصص م
االعتماد ع ى الشهادات في التوظيف
االقتصار ع ى البرامج التدريبية االحترافية لدى ال هات
التقليدية

واقع الشهادات املهنية في التدقيق الشرعي
ش ا اي ال دايق ال شليدية
CIA and CFSA
شر ط االل حاق
مس وياي ال ا ة

ش ا اي ال دايق ال رعية
CSAA, CSA, CIBAFI Diploma

ال يوجد
ساعات معتمدة أو خبرة عملية
نظرا للمحتوى العليم الكبير واملتعمق تنقسم الشهادة إلى  3مستويات ال يوجد مستويات في أغلبها باإل افة إلى املحتوى الكبير ملادة
االختبار
دون إشتراط ترتيع معين لإلنتهام منها
تدقيق داخ ي أو تدقيق مع تخصص التدقيق ع ى البنوك أو شركات
التأمين أو األوراق املالية

تدقيق واستشارات دون فصل بين التدقيق الداخ ي والخارجي

محاور عامة دون تحديد مرجع معين

محدودة في مرجع معين

ت ع ال هة املانحة أهمية نسبية لبعض املو وعات كإدارة املخاطر

عدم تحديد أهمية نسبية لبعض األجزام

كبير ويلحظ أهمية في محاور االختبار وال يكتفي بال انع النظري
للتدقيق

ئيل ويكتف بال انع الشرعي مع قدر ئيل من ال انع النظري
للتدقيق

عا ية ال ا ة

يوجد اعتراف منهم عاليم نتيجة إلمكانية تطبيق أغلع محاورها في أي
بيئة عمل

ال يوجد اعتراف منهم عاليم

كيفية اإلخ با

عن طريق االنترنر

امتحانات ورقية

تخصص ال ا ة
ما ة االخ با
األه ية النسبية ملحا االخ با

ه ية الجاعب ال طبيق

التحديات والطموح
التحديات:
-

من أجل الوصول إلى االعتراف املنهم في التدقيق الشرعي  :ينبغي االلتفات إلى:
 تحديد وتجديدالحد األدنر من متطلبات التأهيل املنهم بما يتناسع مع خصوصية الصناعةوالديناميكية ال م تواكبها باستمرار( .مراجعة أيوفي لشهاداتها)
 عدم االعتماد ع ى املنهج التقليدي في التدقيق لخصوصية الصناعة املالية االسالمية وارتباطهابالشريعة االسالمية مما يوسع من نطاق العمل الخاص بها ( االجتماعيء االخالقيء األدام)...
 عدم وجود مؤسسة أو منظمة غير هادفة للربح تراقع و تحافظ ع ى معايير التدقيق الشرعيوجودته ءومنح االعتراف واالعتماد للمدققين الشرعيين للوصول إلى أف ل املمارسات Best
.Practices
 عدم وجود الدعم الكافي من اإلدارات والهيئات الشرعية العتبارات التكلفة واألولوياتء حيث أناالدارات الشرعية والتدقيق الشرعي بشكل خاص تعاني من نقص الكفاماتUnder staffed
 عدم وجود اطار عمل للتدقيق الشرعي مستند إلى معايير محددة ويتسم بالثبات واالستقاللية -االهتمام باالطار القييم واالخالقي من مدونة السلوك املنهم وخ وع املدقق الشرعي للمساملة

التحديات والطموح
الطموح:
-

من أجل االرتقام بالعنصر البشري الكفؤ في التدقيق الشرعي  :ينبغي االلتفات إلى:
 تعزيز العالقة بين أطراف الصناعة من الهيئات واملؤسسات وبين ال امعات والهيئات األكاديميةاملختلفة بهدف:
 القيام بالبحث العليم ( وليس النظري) لتقييم التدقيق الشرعي ممارسة ومنه ا وتاهيالمن واقع التجارب العملية للمؤسسات املالية االسالمية.
 تعزيز املناهج الدراسية في تخصصات املصرفية االسالمية واملحاسبة ع ى وجه الخصوصبمادة التدقيق الشرعي ( مادة اجبارية/اختيارية)
 نشر الوعي املصرفي االسالمي بين طلبة الدراسات التمهيدية والعليا في التخصصاتاملذكورة والتركيز ع ى وجود فرص عمل حقيقية بعد التخرج.
 عمل برامج تدربيبة نوعية أو تدريع عم ي  Interimفي ادارات التدقيق الشرعي للطلبة. االهتمام بالقدرات الشخصية النوعية ال م تتوفر في حديثم التخرج ممن يملكون مهاراتالتواصل العالية والقدرة ع ى التفكير التحلي ي والعاطفي وحل املشاكل بصفتهم األقدر
ع ى التميز في التدقيق.
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