المنظمات المهنية للتدقيق
الشرعي وأثرها في تطوير المهنة
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�شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية
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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني نبينا حممد وعلى �آله
الطيبني الطاهرين و�أ�صحابه الغر امليامني ثم �أما بعد:
مو�ضوع هذه الورقة كما جاء يف الدعوة الكرمية املوجهة من �إدارة امل�ؤمتر  :املنظمات املهنية
للتدقيق ال�شرعي و�أثرها يف تطوير املهنة ،وت�ضم يف طياتها ثالثة حماور كما طلبتها �إدارة
امل�ؤمتر:
املحور الأول :احلاجة والأمور التي يلزم مراعاتها عند �إن�شاء منظمة �أو هيئة مهنية للمدققني
ال�شرعيني.
املحور الثاين :املهام وامل�سئوليات املقرتحة للمنظمة.
املحور الثالث :ا�ست�شراف املعوقات وال�صعوبات الت�شريعية والتنظيمية عند �إن�شاء املنظمة.
فن�س�أل اهلل التوفيق وال�سداد

103

حققت ال�صناعة املالية الإ�سالمية منوا مذهال خالل ال�سنوات املا�ضية ،ووفقا لتقرير �صندوق
النقد العربي فقد بلغ معدل النمو ال�سنوي لل�صناعة  %20منذ العام  ،2000حيث قفزت
�أجمايل الأ�صول من  150مليار دوالر يف منت�صف الت�سعينات لتبلغ  1.8ترليون دوالر مع
توقع ب�أن تتجاوز  6.5تريليون دوالر بحلول عام  . 2020هذا النمو املت�سارع ي�ستلزم منوا
مرتادفا للبنية الفنية والتنظيمية لهذه ال�صناعة حتى تتطور وتزدهر بخطى را�سخة ،ت�سهم
يف ا�ستقرار هذه ال�صناعة و حت�صنها �ضد املخاطر اجل�سيمة.
وتعترب مهنة التدقيق ال�شرعي �أحد الأن�شطة التي حتتاج للرعاية والتطوير حتى ت�صل ملرحلة
الن�ضج ،حيث تفتقر املهنة حتى الآن للتنظيم الت�شريعي واملعريف واملهني الالئق ،فبالرغم من
ح�سا�سية هذه املهنة ودورها احليوي يف حماية امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من العديد من
املخاطر اال �أن القوانني املنظمة� -إن وجدت -الزالت عاجزة عن ر�سم اخلطوط الوا�ضحة
التي ت�ضمن العمل بدرجة معقولة من الكفاءة واملهنية  ،كتحديد �شروط مزاولة باال�شتغال
بهذه املهنة .وكذلك يندر �أن جتد م�ساقا علميا يف جامعة �أو م�ؤ�س�سة تعليمية ي�سهم يف تكوين
املدقق ال�شرعي علميا ومعرفيا على النحو امل�أمول.
وبنظرة فاح�صة نرى �أن حال مهنة التدقيق ال�شرعي غري م�ستغرب على اعتبار انها مهنة وليدة
نا�شئة �إذا ما قورنت مبهنة عريقة كاملحا�سبة و املراجعة املالية التي احتاجت لعدة قرون حتى
تبلورت �أ�صولها وتر�سخت مفاهيمها و�أ�سا�سياتها ،و رغم ذلك ال زالت �أنظمتها تخ�ضع للتبديل
والتطوير بني فينة واخرى ،لذا فمن الطبيعي �أن ي�ستغرق تنظيم وتطوير مهنة التدقيق وقتا
لي�س بالق�صري ،فالزمن يلعب دورا �أ�سا�سيا يف بلورة الأفكار والت�صورات امل�شرتكة للو�صول
لل�صورة املرجوة ،وهذا ال يت�أتى �إال بتظافر جهود الدول وم�ؤ�س�سات املجتمع املهني لت�صب يف
م�صب واحد ي�سهم يف االرتقاء بهذه املهنة واالنطالق بها نحو ف�ضاء الكفاءة واملهنية العالية.
وقد �أثبت التجربة الإن�سانية الدور املحوري الذي تقوم به املنظمات املهنية يف تطوير املهن ورفع
كفاءة املمار�سني على حد �سواء ،حيث �ساهمت املنظمات املهنية يف ت�أطري احلدود املعرفية
واملعايريالفنية للمهن و ت�أ�سي�س البنية الت�شريعية والقانونية و على اجلانب الآخر �ساهمت
هذه املنظمات يف االرتقاء مب�ستوى املمار�سني ورفع كفاءتهم وحماية م�صاحلهم ،وكتطور
طبيعي ملهنة التدقيق ال�شرعي فهي مب�سي�س احلاجة لوجود منظمات مهنية فاعلة ت�سهم يف
االرتقاء بهذه املهنة وتدفعها نحو التطور واالزدهار.
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املحور الأول :
ما هي املتطلبات التي يلزم مراعاتها عند �إن�شاء منظمة مهنية للمدققني ال�شرعيني؟
الإطار القانونية والر�سمي للمنظمة املهنية هو املكون الرئي�س حلدود عملها و نطاق �أن�شطتها
لذلك ينبغي الت�أين والرتوي عند �إن�شائه ،و�أخذ باالعتبار املتطلبات التالية:
�أوال :ر�ؤية وا�ضحة و �أهداف حمددة
ال يت�صور جناح �أي م�ؤ�س�سة �إذا غابت عنها الر�ؤية التي متكنها من حتديد الغايات والأهداف
وفق نظرة مو�ضوعية تزاوج بني طموح امل�ؤ�س�سة و تطلعاتها وبني طاقاتها و�إمكاناتها ،وينبغي
�أن ت�ؤ�س�س املنظمة املهنية للتدقيق ال�شرعي وفق ر�ؤية ت�أخذ بعني االعتبار طبيعة ال�صناعة
املالية الإ�سالمية و منوها املت�سارع ،و يراعى يف ذلك ال�صعوبات والتحديات التي تواجه
املهنة.
ثانيا :متييز مهنة التدقيق ال�شرعي
يرى كلود بوكراز يف بحثه الذي يناق�ش تطور اجلمعيات املهنية �أن جناح اجلمعيات املهنية
مرهون ب�أمرين:
الأول :رفع مكانة املهنة
الثاين :متييز املهنة عن غريها من املهن امل�شابهة
فتميز املهنة عن غريها ب�آلياتها و�أهدافها و�أغرا�ضها يجعلها وا�ضحة املعامل مما ي�سهل بعد
ذلك و�ضعها يف �أطرها القانونية ومعايريها الفنية امل�ستقلة ،و على النقي�ض من ذلك فعدم
و�ضح معامل املهنة يجعلها عر�ضة لتداخل االخت�صا�صات مع املهن ال�شبيهة مما يعيق تطورها
املعريف والفني ويجعلها معر�ضة لل�ضمور او االن�صهار �ضمن املهن ال�شبية فتطبق عليها �أنظمة
وقوانيني قد ال تتنا�سب مع طبيعتها و�أهميتها و حتقيق الغايات والأغرا�ض املرجوة منها.
ثالثا� :أن ت�ضم �أكرب عدد من العاملني يف املهنة
تواجه ت�أ�سي�س املنظمات املهنية للمدققني ال�شرعيني حتديا يتمثل يف حمدودية امل�شتغلني بهذه
املهنة كونها مهنة حديثة ن�سبيا ،وعلى �سبيل املثال حينما تظافرت اجلهود يف الكويت الن�شاء
جمعية املدققني ال�شرعيني يف عام  2009بناء على تو�صية م�ؤمتر املدققني ال�شرعيني الأول،
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مل يكن باالمر الي�سري جمع العدد املطلوب لت�أ�سي�س اجلمعية ح�سب القوانني واللوائح املنظمة
يف الكويت ،وتبني �أن امل�شتغلني يف هذه املهنة يف ذلك الوقت ب�ضع ع�شرات ،وهذه املحدودية
ت�ضع املنظمة املهنية �أمام حتديات متعددة منها عدد الطاقات الب�شرية التي ميكن �أن تتطوع
لإدارة املنظمة وكذلك متويل ميزاينة املنظمة الذي يعد ا�شرتاك الع�ضوية �أحد �أهم عنا�صره،
لكن هذا التحدي ينبغي �أن ال يحرف املنظمة عن �أهدافها فت�ضطر ل�ضم بع�ض املهن قريبة
ال�شبه بها حلل هذا الإ�شكال بطريقة قد ت�ؤثر على متايزها.
رابعا :الدراية بالقوانني املنظمة الن�شاء املنظمات املهنية وممار�سة �أعمالها
هناك �صيغ قانونية متنوعة ميكن من خاللها ملمار�سي املهن تنظيم �شئونهم من خاللها فعلى
�سبيل املثال ميكن �أن يكون كيان – ح�سب القانون الكويتي -املنظمة جمعية مهنية تخ�ضع
لقانون جمعيات النفع العام وميكن �أن ت�ؤ�س�س على قانون النقابات املهنية �أو االحتادات
الأهلية والفي�صل يف اختيار الكيان القانوين الأن�سب هو و�ضوح ر�ؤية امل�ؤ�س�سة و�أهدافها
ومعرفة مقت�ضيات كل �صيغ قانونية لكيان امل�ؤ�س�سة ومدى خدمته لأهدافها.
خام�سا :دعم اجلهات احلكومية الت�شريعة
توا�صل جمعيات املجتمع املدين مع اجلهات احلكومية و الت�شريعية �أمر حيوي ي�ساهم يف �إجناح
امل�شروعات والربامج القانونية واملهنية للمنظمة و كذلك تذليل الكثري من العقبات املتعددة
مالية كانت ام تنظيمية ،وهذا ي�ستلزم التوا�صل املنا�سب مع هذه اجلهات من بداية و�ضع اللبنة
الأوىل للمنظمة ،وذلك بالتوا�صل امل�ستمر وتو�ضيح الأهداف والغايات من اجلمعية وكذلك
ال�صعوبات التي تواجهها والدور املطلوب من هذه اجلهات.
�ساد�سا :التوا�صل مع اجلهات امل�ستفيدة
يجب �أن ال يغفل دور اجلهات امل�ستفيدة من مهنة التدقيق ال�شرعي وهي يف الغالب البنوك
وال�شركات التجارية ،فهي املحرك الرئي�س للمهنة من ناحية الفر�ص الوظيفية وممار�سة
املهنة وم�صالح املمار�سني ،فما تطرحه من �آراء وما تقدمه من ت�صورات يف املهنة ينبغي �أن
ي�ؤخذ بعني االعتبار حتى تبنى عالقة املنظمة مع اجلهات امل�ستفيدة على �أ�سا�س من التكامل
والتعاون.
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املحور الثاين:
املهام وامل�سئوليات املقرتحة «جلمعية» املدققني ال�شرعيني
يقع على عاتق هذه املنظمة مواجهة العديد من التحديات كونها �ستت�صدى للعديد من املهام
ملهنة حديثة الن�ش�أة ،وميكن تق�سيم هذه املهام وامل�سئوليات من خالل �أربعة �أبعاد
البعد املعريف
 -1حترير م�صطلحات املهنة وتوحيدها حيث ي�ستخدم املدققون العديد من امل�صطلحات يف
حياتهم املهنية ،وحتى تتوحد الأفهام ال بد من �ضبط امل�صطلحات و توحيدها يف �أدبيات
املهنة .
 -2ت�شجيع الأن�شطة البحثية يف جمال التدقيق ال�شرعي بامل�ؤمترات واحللقات النقا�شية و
الن�شر العلمي.
 -3تعريف امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من مهنة التدقيق ب�أهمية املهنة ودورها الفاعل الذي ي�ساهم
يف حتقيق �أهداف اجلهات امل�ستفيدة.
 -4التعريف والثقيف العام ب�أهمية املهنة ودورها يف الن�شاط االقت�صادي ومدى ارتباطها
بتطلعات جمهور املتعاملني مع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
 -5التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات العلمية و حتديد جماالت االهتمام امل�شرتكة وتفعيلها.
البعد القانوين
 -1العمل على ا�ست�صدار القوانني والأنظمة و اللوائح التي ت�سهم يف تنظيم املهنة وتطويرها.
 -2متابعة ما طر�أ على املهنة من م�ستجدات وتطورات ت�ستدعي تطوير القوانني املنظمة للمهنة.
 -3تثقيف املدققني ال�شرعيني بالأبعاد القانونية املنظمة للمهنة.
البعد املهني
 -1امل�ساهمة يف تنظيم املهنة وو�ضع القواعد وال�ضوابط ال�سليمة ملزاولتها وفقاً للمعايري
والأ�صول العلمية و العملية والأخالقية.
 -2رفع امل�ستوى املهني للمدققني ال�شرعيني من خالل الربامج التدريبية والعلمية.
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 -3تطوير الربامج التدريبية وبرامج التعليم املهني امل�ستمر والدبلومات املتعلقة مبهنة التدقيق
ال�شرعي.
� -4إعداد مواد و�أدلة �إر�شادية وتطويرها ،وتوفري املعارف واملعلومات ذات ال�صلة بالتدقيق
ال�شرعي.
 -5عقد االختبارات امل�ؤهلة للح�صول على ال�شهادات املهنية التي متنحها امل�ؤ�س�سة.
 -6تقدمي الدعم الفني ملراقبة جودة الأداء املتعلق باملهنة  ،وتطوير و�سائل حت�سني الأداء املهني.
� -7إعداد الدرا�سات املتعلقة بالأنظمة ،واللوائح ،واملعايري ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق ال�شرعي،
وتقدمي املقرتحات يف �ش�أنها للجهات ذات االخت�صا�ص.
 -8عقد امل�ؤمترات واللقاءات املهنية يف جمال التدقيق ال�شرعي وبحث امل�ستجدات املتعلقة
باملهنة.
 -9توثيق الروابط العلمية واملهنية والثقافية بني الأع�ضاء وكذلك مع اجلهات الزميلة.
البعد اخلدمي
 -1امل�ساهمة يف توفري الفر�ص الوظيفية يف جمال التدقيق ال�شرعي.
 -2العناية مب�صالح الأع�ضاء وتقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية واالقت�صادية.
 -3تنمية روح التعاون بني �أع�ضاء اجلمعية وال�سعي لرعاية �شئونهم .
 -4جمع كلمة املدققني ال�شرعيني واملحافظة على حقوقهم والدفاع عن م�صاحلهم امل�شروعة.
املحور الثالث:
ا�ست�شراف املعوقات وال�صعوبات الت�شريعية والتنظيمية عند �إن�شاء املنظمة.
كيان املنظمة القانوين
ان�شاء منظمة مهنية للمدققني ال�شرعيني بكيان ر�سمي يتطلب يف الغالب وجود كيان قانوين
ينظم املهنة ويعرتف بها ،وىل اثر ذلك يتم ت�أ�سي�س منظمة مهنية للمدققني ال�شرعيني يكون
لها ال�صالحية يف امل�شاركة يف تنظيمها و�إعطاء ترخي�ص مزاولة املهنة ي�ستوجب اعرتاف
القانون مبهنة التدقيق ال�شرعي كمهنة م�ستقلة لها ا�شرتاطاتها و متطلباتها اخلا�صة بها،
وبغري هذا االعرتاف يكون طابع هذه املنظمة جمعية نفع عام ولها �أدوار يف خدمة املهنة لكن
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لي�ست بقوة املركز القانوين للمنظمة املهنية.
البريوقراطية والدورة امل�ستندية
قد تكون هذه �أحد امل�صاعب التي تواجه ت�أ�سي�س مثل هذه املنظمات املهنية ،حيث تكون الدورة
امل�ستندية طويلة ومتعبة فت�سغرق وقتا وجهدا دون مربرات وم�سوغات منطقية مما ي�ؤثر على
�إن�شائها.
اختالف التطلعات والأهداف
من �أهم مقومات ت�أ�سي�س املنظمات �أن تكون هناك ر�ؤية موحدة ووا�ضحة للقائمني عليها ت�ضمن
توحد الآراء �أو توافقها بحيث مت �صياعة النظام الأ�سا�سي للمنظمة والأهداف العامة التي
ت�سعى لها وهذ يتطلب التوافق حتى يتم االنتهاء مرحلة الت�أ�سي�س.
اخلامتة
بعد ا�ستعرا�ض حماور هذه الورقة واملتمثلة يف:
املحور الأول :احلاجة والأمور التي يلزم مراعاتها عند �إن�شاء منظمة �أو هيئة مهنية للمدققني
ال�شرعيني.
املحور الثاين :املهام وامل�سئوليات املقرتحة للمنظمة.
املحور الثالث :ا�ست�شراف املعوقات وال�صعوبات الت�شريعية والتنظيمية عند �إن�شاء املنظمة.
نتقدم بتو�صية للم�ؤمتر بالعمل على ت�أ�سي�س اجلمعية الدولية للمدققني ال�شرعيني ت�ضم يف
ع�ضويتها جميع املدققني يف العامل وذلك لعدة اعتبارات �أهمها:
�أوال :حمدودية عدد املدققني ال�شرعيني يف كل قطر على حدة.
ثانيا :ت�أثري املنظمة الدولية �أكرث فاعلية يف العمل على تطوير املهنة وتر�سيخ الأطر املهنية
والفنية.
واحلمد هلل رب العاملني
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