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تعريف الشهادة املهنية
الشهادة املهنية :1مؤهل مهني يحصل عليه شخص لضامن التأهل ألداء وظيفة أو مهمة بالشكل األمثل يف حقل
مهني تخصيص دقيق ،ويتم الحصول عىل الشهادات من املجتمعات املهنية .وبصفة عامة ،يجب تجديدها بصفة
دورية ،وقد تكون صالحة لفرتة زمنية محددة .وكجزء من التجديد الكامل للشهادة الشخصية ،فإنه من الشائع أن
يقوم الفرد بإظهار دليل عىل التعلم والتدريب املستمر ،الذي غالبا ما يطلق عليه نطاق التعليم املستمر.
ومن املهم مالحظة أن الشهادات املهنية عادة ما يتم الحصول عليها من مجتمع مهني أو مؤسسة تعليمية مهنية
وليس من الحكومة .وإن كانت هناك حاجة إلثبات قدرة أو معرفة بشكل قانوين قبل السامح بأداء مهمة أو
وظيفة ،فيشار إىل ذلك بالرخصة والتي عادة ما متنحها الحكومات.
وميكن أن نستخلص من التعريف السابق للشهادة املهنية أنها ذات صفات محددة يفرتض يف أي شهادة مهنية
أن تتميز بها ،وهي:
 -1صالحة لفرتة زمنية محددة.
 -2جهة إصدارها جهة مهنية.
 -3تتطلب تجديدا مبرور فرتة محددة.

1- https//:ar.wikipedia.org/wiki%/D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%_D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الشهادات املهنية يف التدقيق الرشعي:
تعد مهنة التدقيق الرشعي من املهن املستحدثة التي نشأت متأخرة نسبيا عن نشأة املؤسسات املالية عموما
واملصارف منها خصوصا ،فإذا كانت املصارف اإلسالمية تحرص بذاتها أو ُتلزم بالقوانني الناظمة لها عىل وجود
مستشار رشعي أو هيئة رشعية لديها فإن وجود جهاز للتدقيق الرشعي تأخر نسبيا عن نشأة املصارف؛ حيث
وجدنا مصارف إسالمية عديدة عملت برهة من الزمن بهيئة رشعية بدون تدقيق رشعي.
ومع نشأة مهنة التدقيق الرشعي وانتشار الطلب عليها من املصارف اإلسالمية خصوصا ظهرت الحاجة إىل تأهيل
علمي ومهني مناسب ملن يتصدى لهذه املهمة ،فبادرت بعض الهيئات املعنية باملالية اإلسالمية إىل استحداث
شهادات مهنية خاصة يف التدقيق الرشعي.
والباحث عن الشهادات املهنية يف التدقيق الرشعي يجد ما ييل:
 -1شهادة املراقب واملدقق الرشعي ()CSAA
تصدر شهادة املراقب واملدقق الرشعي ( )CSAAعن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( 2)AAOIFIوالتي تعد جهة معتمدة من قبل العديد من املؤسسات املالية اإلسالمية واملصارف املركزية يف العامل،
وتقوم الهيئة بإعداد برامج تدريبية متخصصة يف الصناعة املالية اإلسالمية.
يهدف الربنامج -كام يذكر موقع األيويف -املؤهل للشهادة إىل تزويد املشاركني باملعرفة الرشعية واملهارات املهنية
الرضورية يف مجال الرقابة واملتابعة الرشعية يف القطاع املرصيف واملايل الدويل ،كام يوفر لهم فرصة امتالك املعارف
املتقدمة يف املجاالت التالية:
o
o
o
o
o

oدور عمليات الرقابة واملتابعة الرشعية اﻤﻟﺨتلفة ومكانتها يف املؤسسات املالية.
oالعالقة بني هيئة الرقابة الرشعية وعمليات الرقابة واملتابعة الرشعية الداخلية.
oآلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الرشعية.
oالتحقق املبارش من رشعية العمليات املرصفية واملالية يف املؤسسة.
oتوفري موجبات الثقة والطأمنينة للعمالء بالتزام املؤسسة بأحكام الرشيعة وإعطاء كل ذي حق حقه.

 -2تأسست هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،والتي كانت تسمى سابقاً بـ“ :هيئة املحاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية”(الهيئة)
مبوجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية بتاريخ  1صفر 1410هـ املوافق  26فرباير 1990م يف الجزائر .وقد تم تسجيل الهيئة يف11
رمضان 1411هـ املوافق  27مارس 1991م يف دولة البحرين بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنوية مستقلة غري هادفة للربح.
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ويشمل الربنامج كل ما يعزز عمليات الرقابة واملتابعة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،وبخاصة ما ييل:
• املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية فيام يتعلق باألدوات
واملامرسات املالية اإلسالمية وأسس األحكام الرشعية لهذه املعايري.
• معايري الضبط الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية فيام يتعلق بعمليات
املراقبة واملتابعة الرشعية.
• الرقابة املرصفية واملالية اإلسالمية (الرقابة اإلرشافية والخارجية ،الرقابة الداخلية ،تطبيق املعايري الصادرة عن
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية).
• الهياكل التشغيلية لعملية الرقابة واملتابعة الرشعية.
• إجراءات الرقابة واملتابعة الرشعية (وخاصة ما يتصل بالتخطيط والعمليات والتوثيق وإعداد التقارير).
• استخدام املراجع الفقهية لتحضري املسائل املطلوبة من الهيئة الرشعية.
املحتوى العلمي للشهادة:
تتألف املادة العلمية للشهادة من محورين:
األول :كتاب املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة املحاسبة ،واآلخر :كتاب برنامج املدقق الرشعي ،باإلضافة إىل
مذكرة خاصة بالعرض اإللكرتوين الذي يقوم املحارضون بعرضه.
ال يوضع عىل املادة حاليا اسم معدها ،بل املفهوم أن هيئة املحاسبة هي املعدة لها واملالكة لحقوقها ،..لكن يف
نسخ قدمية سابقة كالتي كانت توزع عام  2010كتب عليها أنها من إعداد :د .عبدالستار أبوغدة ،ود .عبدالباري
مشعل.
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ولدى االطالع عىل كتاب برنامج املدقق الرشعي وهو الربنامج التدريبي للشهادة نجد الوحدات التالية:
محتويات القسم األول :مفاهيم وأدوات وإجراءات الرقابة والتدقيق الرشعي:
الوحدة األوىل :مفاهيم الرقابة واملراجعة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
الوحدة الثانية :نظم الرقابة واملراجعة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
الوحدة الثالثة  :نظام الرقابة الرشعية الداخلية.
الوحدة الرابعة :إدارة املراجعة الرشعية الداخلية.
الوحدة الخامسة :الرقابة واملراجعة الرشعية الخارجية.
الوحدة السادسة :أدوات املراجعة الرشعية امليدانية.
الوحدة السابعة :إجراءات املراجعة الرشعية امليدانية.
الوحدة الثامنة :املالحظات الرشعية وأثرها يف تصنيف تقارير الهيئات الرشعية.
الوحدة التاسعة :الجودة النوعية يف املراجعة الرشعية.
محتويات القسم الثاين :دليل الرقابة والتدقيق الرشعي ،ويشمل الوحدات التالية:
الوحدة الحادية عرشة :هيكل التشغيل يف البنك اإلسالمي.
الوحدة الثانية عرشة :إدارة الخزينة :تبادل العمالت والرصف األجنبي واملعادن النفيسة.
الوحدة الثالثة عرشة :إدارة الخزينة :املتاجرة بالسلع واملعادن.
الوحدة الرابعة عرشة :إدارة العالقات الدولية واملراسلني.
الوحدة الخامسة عرشة :إدارة االستثامر والصناديق االستثامرية :التعامل بأسهم الرشكات املساهمة.
الوحدة السادسة عرشة :إدارة االستثامر والصناديق االستثامرية :الصناديق االستثامرية.
الوحدة السابعة عرشة :إدارة االستثامر والصناديق االستثامرية :ترتيب التمويل :التمويل املرصيف املجمع.
الوحدة الثامنة عرشة :إدارة متويل األفراد والرشكات :التمويل باملرابحة.
الوحدة التاسعة عرشة :إدارة متويل األفراد والرشكات :التمويل بالسلم.
الوحدة العرشون :إدارة متويل األفراد والرشكات :التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك.
الوحدة الحادية والعرشون :إدارة متويل األفراد والرشكات :التمويل باالستصناع.
الوحدة الثانية والعرشون :إدارة متويل األفراد والرشكات :التمويل باملشاركة املتناقصة.
الوحدة الثالثة والعرشون :إدارة متويل األفراد والرشكات :االعتامدات املستندية وبوالص التحصيل.
الوحدة الرابعة والعرشون :إدارة الفروع املرصفية :عمليات التجزئة واألولوية (الخدمات املرصفية).
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امللحق :التعريف باملذاهب الفقهية الثامنية ومصادرها
الشهادة الثانية :شهادة االختصايص اإلسالمي املعتمد يف التدقيق الرشعي:
وهي شهادة تصدر عن املجلس العام للمؤسسات املالية والبنوك اإلسالمية ،3أصبحت حاليا تقسم إىل مستويني:
األول :شهادة االختصايص اإلسالمي املعتمد يف التدقيق الرشعي (املستوى األول) بعنوان (تقنيات الرقابة
والتدقيق الرشعي).
املستوى اآلخر :شهادة االختصايص اإلسالمي املعتمد يف التدقيق الرشعي (املستوى الثاين) بعنوان (تطبيقات
التدقيق الرشعي).
ومعد املادة كام هو واضح يف كل طبعاتها هو د .عبدالباري مشعل.
املستوى األول ويسمى تقنيات الرقابة والتدقيق الرشعي ،ويشمل الوحدات التالية:
الوحدة األوىل :مفاهيم الرقابة واملراجعة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
الوحدة الثانية :نظم الرقابة واملراجعة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
الوحدة الثالثة  :نظام الرقابة الرشعية الداخلية.
الوحدة الرابعة:إدارة املراجعة الرشعية الداخلية.
الوحدة الخامسة :الرقابة واملراجعة الرشعية الخارجية.
الوحدة السادسة :الرقابة والتفتيش (املراجعة) الرشعية املركزية.
الوحدة السابعة :أدوات املراجعة الرشعية امليدانية.
الوحدة الثامنة :إجراءات املراجعة الرشعية امليدانية.
الوحدة التاسعة :املالحظات الرشعية وأثرها يف تصنيف تقارير الهيئات الرشعية.
الوحدة العارشة :الجودة النوعية يف املراجعة الرشعية.

 -3املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية هو مؤسسة دولية غري هادفة للربح .تأسس من قبل البنك اإلسالمي لتنمية والعديد من املؤسسات املالية اإلسالمية
األخرى ،وقد صدر بشأن تأسيسه مرسوم أمريي يف مملكة البحرين بتاريخ  12مايو  .2001ورغم أن املجلس أنشئ عام  2001إال أن السعي لتأسيسه بدأ يف يوليو
 1999حيث تم اعتامد النظام األسايس للمجلس العام يف مقر البنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ  10يوليو  .1999ويضم املجلس عددًا كب ًريا من البنوك واملؤسسات املالية
واالستثامرية اإلسالمية املسجلة يف مختلف دول العامل والخاضعة لرقابة البنوك املركزية.
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املستوى الثاين :تطبيقات التدقيق الرشعي ،ويشمل الوحدات التالية:
أوال :تطبيقات البنوك اإلسالمية
الوحدة األوىل :هيكل التشغيل يف البنك اإلسالمي.
الوحدة الثانية :عمليات الفروع (الخدمات املرصفية).
الوحدة الثالثة :االعتامدات املستنية وبوالص التحصيل.
الوحدة الرابعة :املرابحة.
الوحدة الخامسة :اإلجارة.
الوحدة السادسة :االستصناع.
الوحدة السابعة :املشاركة املتناقصة.
الوحدة الثامنة :السلم.
الوحدة التاسعة :تبادل العمالت والرصف األجنبي واملعادن النفيسة.
الوحدة العارشة :املتاجرة بالسلع واملعادن.
الوحدة الحادية عرشة :اتفاقيات املراسلني.
ثانيا :تطبيقات االستثامر
التعامل بأسهم الرشكات املساهمة.
صناديق االستثامر.
التمويل املرصيف املجمع.
ثالثا :تطبيقات التأمني
التأمني.
الشهادة الثالثة :االختصايص اإلسالمي املتقدمة يف التدقيق الرشعي ،وهي من إعداد د .عبدالباري مشعل،
ومن رشوط التقدم المتحان هذه الشهادة الحصول مسبقا عىل شهادة االختصايص اإلسالمي املعتمد يف التدقيق
الرشعي.
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وتشمل املادة العملية لهذه الشهادة الوحدات التالية:
القسم األول :القسم النظري ،ويشمل:
املحور األول :آليات النظر يف املعامالت املالية.
املحور الثاين :احتساب الزكاة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.
املحور الثالث :قوائم األسهم املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
املحور الرابع :الرقابة الرشعية عىل إجراءات التحول املرصيف.
املحور الخامس :التصنيف الرشعي للمؤسسات واملنتجات املالية اإلسالمية.
القسم الثاين :القسم التطبيقي :ويتضمن مناذج العمل وحاالت تطبيقية يف املوضوعات الخمسة.
الشهادة الرابعة :الدبلوم املهني يف التدقيق الرشعي:
يصدر عن املجلس العام أيضا دبلوم مهني يف التدقيق الرشعي ،يدعى الدبلوم املهني يف التدقيق الرشعي ،يتكون
من أربعة محاور ،هي:
 -1املرصيف اإلسالمي املعتمد (.)CIB
 -2االختصايص اإلسالمي املعتمد يف التدقيق الرشعي.
 -3االختصايص اإلسالمي املتقدمة يف التدقيق الرشعي.
 -4أساسيات املحاسبة املرصفية اإلسالمية.
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تقييم عام للشهادات املهنية يف التدقيق الرشعي:
 -1مادة املراقب واملدقق الرشعي ومادة االختصايص اإلسالمي املعتمد يف التدقيق الرشعي:
إذا أردنا أن نصنف شهادة االختصايص املعتمد يف التدقيق الرشعي من حيث أنها شهادة يف التدقيق الرشعي
الداخيل أو الخارجي فيمكن القول إنها شهادة للتدقيق الرشعي الداخيل ،بالرغم من الحديث عن بعض املحاور
يف التدقيق الرشعي الخارجي.
وقد جمعنا الشهادتني يف محور واحد ألن املحتوى العلمي لكلتا الشهادتني يكاد يتطابق ،بل هو نفسه ،مع فروق
يسرية سنوضحها ،وكأن مادة االختصايص نسخت عن مادة املراقب مع تحوير يسري ،وعند مقارنة املادة التدريبية
للشهادة الصادرة عن أيويف وتلك الصادرة عن سيبايف نجد تطابقا يف الوحدات املطلوبة يف كلتا الشهادتني ،مع
الفروق البسيطة التالية:
تحوي مادة (االختصايص) سيبايف عن أيويف (املراقب الرشعي) وحدة بعنوان :الرقابة والتفتيش (املراجعة)الرشعية املركزية ،نجدها غري موجودة يف مادة املراقب الرشعي.
تختتم مادة (االختصايص) سيبايف بوحدة عن التدقيق الرشعي عىل التأمني ،وال توجد تلك الوحدة يف مادةأيويف (املراقب الرشعي).
يف مادة (املراقب الرشعي) أيويف هناك جزء ثالث أخري يتحدث عن املذاهب الفقهية ،بينام ال نجد ذلكيف مادة االختصايص سيبايف.
يتطلب امتحان املراقب الرشعي املعايري الرشعية كاملة ،وال تطلب املعايري الرشعية كاملة يف امتحان مادةاالختصايص ،لكن هناك معايري رشعية موجودة يف املستوى الثاين من مادة االختصايص.
االختصايص اإلسالمي املعتمد يف
التدقيق الرشعي

وجه املقارنة

املراقب واملدقق الرشعي

املادة الفنية متطابقة
إال فيام ييل:

o oإضافة املذاهب الفقهية الثامنية ومصادرها.

ال توجد املذاهب الفقهية.

o oحذف وحدة :الرقابة والتفتيش (املراجعة)
الرشعية املركزية.

توجد وحدة الرقابة املركزية.

املعايري الرشعية

مطلوبة كاملة

مطلوب أغلبها يف املستوى الثاين

املؤلف

غري مذكور يف النسخ الحديثة

د .عبدالباري مشعل
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من حيث املحتوى العلمي:
لدى دراسة املادة نجد أن هناك عدة وحدات من الكتاب مأخوذة من أبحاث قدمها معد املادة ملؤمترات أوندوات كام أخرب الكاتب نفسه؛ كذلك من املالحظ أن املستالت من األبحاث وضعت يف الكتاب من غري تحرير
يناسب طبيعة ومعايري املواد التدريبية ،بل كانت عىل منط البحث املعتادة.
يف املقابل هناك وحدات أخرى يبدو أنها كانت مواد تدريبية مخترصة عىل شكل نقاط مخترصة رمبا تكونمأخوذة من رشائح عرض قدمها الكاتب يف دورات تدريبية مثل الوحدة العارشة (الجودة النوعية يف الرقابة
الرشعية).
وهذا أدى إىل عدم انسجام يف حجم الوحدات ويف أسلوب العرض؛ فهناك وحدات كبرية الحجم نسبيا ،وأخرى
صغري جدا ،مثال الوحدة الثانية  4صفحات فقط ،فيام الوحدات األخرى ال يقل عدد صفحاتها  15صفحة غالبا.
وكذلك فهناك معايري دولية يف املواد التدريبية إذا أردنا تطبيقها عىل املادة التي بني أيدينا فسنجد عدم التزام
بتلك األهداف عموما يف كتابة تلكم املادة ،وهذا سببه االعتامد عىل األبحاث العلمية املقدمة يف مؤمترات
وندوات دون تحرير ألجل املادة التدريبية.
هناك اعتامد واضح يف املادة عىل تجربة مرصف الراجحي يف السعودية يف أغلب -إن مل يكن كل -مفرداتالكتاب :يف الهيكل التنظيمي للبنك ،ويف النامذج ،ويف عالقة الهيئة الرشعية باملراجع الخارجي ،وآلية العرض
عىل الهيئة الرشعية ،..وهذا ال يالئم عاملية الشهادة املنشودة.
الكتاب باملجمل عرض لتجربة مرصف الراجحي ومعايري أيويف يف الجانب النظري ،ويفرتض أن يكون الرتكيزيف املستوى الثاين -عىل األقل -عىل آليات استخراج املخالفات الرشعية ،ألن القارئ للكتاب مطلع أصال عىل
املعايري الرشعية أليويف ،وهو بحاجة إىل آليات وتقنيات تفيده يف التدقيق الرشعي.
يف التدقيق عىل االعتامدات املستندية وبوالص التحصيل مل تتحدث املادة عن أنواع عديدة من االعتامداتمثل االعتامدات املؤجلة املكفولة وأهم معايريها الرشعية وأنواع التسليم ورشوطه يف االعتامدات وانعكاس
ذلك عىل ضامن البضاعة وتحمل مخاطرها..
مل يجر أي تحديث عىل املادة العملية منذ إصدار الشهادتني؛ حيث تغريت كثري من األرقام واملعلومات حولالعامل؛ لذلك نجد بعض املعلومات غري الدقيقة ،مثل:
أ -ورد أن ماليزيا ال يوجد فيها هيئات خاصة للبنوك اإلسالمية ،وذكرت ماليزيا يف مكان آخر مثاال عىل
وجود هيئات رقابة رشعية خاصة مع غياب أي نوع من املرجعة العليا.
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ب -ورد يف معرض توصيف واقع الرقابة الرشعية املركزية ،حيث صنفت ايران وباكستان ضمن النموذج
األول ،وهو غياب الهيئات الخاصة مع عدم وجود نوع من املرجعية العليا ،وهذا غري صحيح فباكستان
لديها هيئة رقابة رشعية يف بنك باكستان املركزي ،ومن رشوط منح رخصة لبنك إسالمي وجود هيئات
رقابة رشعية خاصة له.
صنفت ماليزيا يف النموذج الرابع للهيئات الرشعية أنها من ضمن وجود هيئات رشعية خاصة فقط مع غيابأي نوع من املرجعية العليا ،وهذا غري صحيح ،يف ماليزيا هناك «مجلس الرشيعة االستشاري» التابع لبنك
نيجارا املاليزي وهو «البنك املركزي املاليزي».
 -2تقييم مادة االختصايص اإلسالمي املتقدمة يف التدقيق الرشعي:
الدارس للمحاور املطروحة يف املادة العلمية -عىل أهميتها -يجد أن تلكم املحاور محاور منتقاة من املعايري
الرشعية الصادرة عن هيئة املحاسبة (أيويف) ،ومن جانب آخر فاملادة إما أبحاث منشورة للمؤلف د .عبدالباري
مشعل كان قد عرضها يف عدة مؤمترات ،أو هي عرض ملعايري رشعية بحتة صدرت عن هيئة املحاسبة واملراجعة.
كذلك فهناك محاور عديدة مهمة يحتاجها املدقق الرشعي غابت عن املادة املتقدمة ،مثل التي ذكرناها يف املحاور
املقرتحة يف نهاية البحث.
 -3تقييم الدبلوم املهني يف التدقيق الرشعي:
تضم مكونات الدبلوم املهني يف التدقيق الرشعي عنارص هامة ،لكنها ما زالت تفتقر إىل عنارص يراها الباحث
رضورية ،مثل االطالع الوايف عىل القوانني الناظمة للعمل املرصيف اإلسالمية وعالقتها باملعايري الرشعية ،وكذلك
األعراف العامة لالعتامدات التي تعد املرجعية األوىل واألخرية يف ضبط االعتامدات املستندية..
فالدبلوم وإن كان قد ضم شهادة املحاسبة اإلسالمية بني مكوناته ،لكنه ال يزال يفتقد إىل عنارص أخرى مهمة
هي زاد مهم للمدقق الرشعي يف أداء أعامله ،ناهيك أن املالحظات السابقة عىل شهادة االختصايص يف التدقيق
الرشعي تعود هنا أيضا.
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الشهادات املهنية يف التدقيق:
وصف عام للشهادات املهنية يف التدقيق:
عديدة هي الشهادات املهنية املعروفة يف عامل الرقابة والتدقيق الداخيل والخارجي ،ومن أشهر تلك الشهادات
يف التدقيق ،CPA: Certified Public Accountant ،CIA: Certified Internal Auditor :وشهادة متخصص
مرخص يف الرقابة الداخلية  CICS Specialist Internal Control Certifiedوغريها.
ومن أهم محاور مادة املدقق الداخيل املعتمد  CIAمثال:
• أساسيات التدقيق الداخيل.
• مبادئ أخالقيات املهنة.
• الرقابة الداخلية.
• تنفيذ مهام التدقيق الداخيل/أدوات وتقنيات أعامل التدقيق:
• مامرسة التدقيق الداخيل.
• إدارة نشاط التدقيق الداخيل.
• التدقيق الداخيل عىل أساس املخاطر.
• مهام التدقيق حسب األولوية واختيارها.
• الحوكمة/أخالقيات مامرسة األعامل.
• إدارة املخاطر.
• الهياكل التنظيمية /عمليات األعامل واملخاطر.
• اإلدارة /مبادئ القيادة.
• تقنيات املعلومات /استمرارية األعامل.
• اإلدارة املالية.
• البيئة العاملية لألعامل.
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وعند االطالع عىل محتويات تلكم الشهادات عموما نجد عدة عنارص مشرتكة عديدة ،مع عنارص خاصة ببعض
الشهادات املهنية بطبيعة الحال ،ومن أهم العنارص املشرتكة بني الشهادات املهنية يف التدقيق:
• وجود متطلبات سابقة للتقدم لالمتحان ،فمثال تشرتط شهادة ( )CIAفيمن يتقدم لالمتحان واحدا مام ييل:
 .1أن يحمل إجازة جامعية أو ما يكافئها من جامعة معرتف بها.
 .2أن يكون يف السنة األخرية من دراسته الجامعية وبدوام كامل.
 .3أن يتم أكرث من  90%من متطلبات الدراسة األكادميية الالزمة للحصول عىل اإلجازة.
 .4أن يحمل شهادة مهنية دولية صادرة عن جهة معرتف بها من مجلس األوصياء يف جمعية املدققني
الداخليني.
 .5سنتان من التعليم العايل باإلضافة لخربة  5سنوات يف التدقيق الداخيل أو ما يعادلها.
 .6سبع سنوات من الخربة يف التدقيق الداخيل أو ما يعادلها.
 .7خربة مهنية لعدد سنوات محدد ،شهادة أكادميية محددة ،أو معادلة الشهادات ذات الصلة.
• التفريق بني متطلبات التقدم لالمتحان ،ومتطلبات الحصول عىل رخصة التدقيق.
• الشهادات تضع رشوطا لالستمرارية يف الرخصة بعد الحصول عليها ،وبالتايل ال بد من تجديد الرخصة
بواسطة التعليم والتدريب املستمر.
• التحديث املستمر للمواد العلمية املقرتحة ،والرشوط واملتطلبات.
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مقارنة بني الشهادات املهنية يف التدقيق الرشعي والشهادات املهنية ذات الصلة:
ليس املقصود بجدول املقارنة أدناه أن نقارن شهادة محددة يف التدقيق الرشعي بأخرى معينة يف التدقيق
التقليدي ،وإمنا الهدف هنا أن نقارن بني منهجني -إن جاز التعبري -يف منح الشهادات املهنية والرخصة املهنية:
منهج الشهادات املهنية يف التدقيق الرشعي ،واآلخر يف التدقيق التقليدي.
أوجه املقارنة

الشهادات املهنية يف التدقيق
الرشعي

متطلبات سابقة لتقديم االمتحان ال يوجد

الشهادات املهنية يف التدقيق
يوجد متطلبات سابقة لتقديم االمتحان وأخرى للحصول
عىل الرخصة

التفريق بني التدقيق الداخيل ال يوجد
والخارجي

يوجد شهادة خاصة بالتدقيق الداخيل  ،CIAوأخرى خاصة
بالتدقيق الخارجي CPA

متطلبات للحصول عىل الرخصة النجاح يف االمتحان فقط
املهنية

ال يكفي النجاح فقط ،وإمنا هناك رشوط أخرى مثل الخربة
املهنية يف التدقيق ،والشهادة األكادميية وغريها..

الشهادة الجامعية
(البكالوريوس)
الخربة العملية

األوىل غري مشرتطة

غري مشرتطة

تشرتط الشهادة الجامعية األوىل ،أو إنهاء ساعات معينة
من املساق األكادميي من جامعات معرتف بها لدى الجهة
املصدرة للشهادة.
يجب وجود خربة عملية يف مجال االختصاص

أي مركز معتمد ملصدر الشهادة ،هناك أماكن محددة معتمدة ،واالمتحان حاسويب ON Line
مكان وطريقة تقديم االمتحان
واالمتحان ورقي يدوي
هناك رشوط الستمرارية الشهادة ،مثل الحصول عىل تدريب
الشهادة دامئة
االستمرارية
محدد وبساعات تدريبية محددة وغريها وبغريها تفقد
الصالحية
ال توجد مادة محددة تدرس ليقدم االمتحان فيها ،وإمنا
محدد ومحصور مبادة محددة
املحتوى العلمي
هناك محاور عامة لالمتحان ،وهناك مواد ومراجع مقرتحة،
واملادة املطبوعة هي ليست مادة االمتحان وإمنا املحاور
هي املطلوبة
ال توجد معايري معينة؛ فقد تغلب هناك توزيع محدد لألسئلة بنسب مئوية محددة ،حسب
أسئلة االمتحان
أسئلة املعايري الرشعية عىل أسئلة أجزاء الوحدات الدراسية ،وله وقت محدد
املادة الفنية وقد يكون العكس
إعادة االمتحان يف حال عدم النجاح ال رشوط يف اإلعادة من حيث تشرتط اإلعادة ضمن مهلة زمنية ال تزيد عن  90يوما غالبا
مهلة بني االمتحانني أو عدد مرات
اإلعادة
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الشهادات املهنية يف التدقيق الرشعي ونظرة أسواق العمل لها:
إن تقييم حجم القبول للشهادات املهنية يف عامل املرصفية اإلسالمية ،ومدى اعرتاف املؤسسات املالية اإلسالمية بها
غري واضح حاليا؛ فنحن نجد رغبة وإقباال للحصول عىل تلكم الشهادات ،ولعل معظم -إن مل يكن جميع -املدققني
الرشعيني العاملني يف الصناعة حاصلني عىل إحدى هاتني الشهادتني أو كلتيهام معا.
لكن ال يظن الباحث أن هذا مؤرشا واضحا وقطعيا عىل ثقة كبرية من املؤسسات املالية اإلسالمية بها ،وإمنا قد
يعزى اإلقبال املتزايد عىل الشهادات يعود إىل انحصارها يف شهادتني رئيستني ال أكرث ،ألنك عندما ترى الهيئات
الرشعية أو اإلدارات التنفيذية أو مديري التدقيق الرشعي يف املصارف مثال ميايزون بني مرشحني لوظيفة مدقق
رشعي يعطون الشهادة األكادميية؛ هل املتقدم بخلفية رشعية أو مالية حجام أكرب بكثري من حصول املرشح عىل
الشهادة املهنية يف التدقيق الرشعي من عدمه.
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مقرتح الباحث لشهادة مهنية يف التدقيق الرشعي:
بعد استعراض أبرز الشهادات املهنية يف التدقيق التقليدي إن جاز التعبري والتدقيق الرشعي يقدم الباحث تصورا
مقرتحا ألهم العنارص املقرتحة لتطوير الشهادات املهنية يف التدقيق الرشعي؛ حيث يرى الباحث أن الشهادات
املهنية املطروحة حاليا يف التدقيق الرشعي بحاجة إلعادة دراسة من أجل تطويرها علميا ومهنيا ،وأن القيمة
املهنية للشهادة ليست باملستوى املطلوب نظرا ألن الحصول عليها سهل جدا نسبيا مقارنة بالعرف العام يف
الحصول عىل الشهادات املهنية.
وأهم محاور التطوير التي يقرتحها الباحث هي:
 .1تأسيس هيئة خاصة بشهادات التدقيق الرشعي داخل املؤسسات والهيئات التي متنح هذه الشهادات
(أيويف وسيبايف) تتكون من خرباء عاملني ومهنيني يف مجال التدقيق الرشعي ،تدرس الشهادات املهنية
من كافة جوانبها ،وتجري عليها التعديالت والتحديثات الالزمة دوريا.
 .2دراسة استحداث شهادة يف التدقيق الرشعي الخارجي تكون منفصلة عن شهادة التدقيق الرشعي
الداخيل.
 .3عدم وضع مادة محددة المتحان الشهادة املهنية ،وإمنا تحديد محاور أساسية يجب عىل املتقدم
لالمتحان أن يجتازها ،وهي محاور ال ميكن للمدقق الرشعي أن يعمل بدونها.
 .4وضع رشوط محددة للتقدم لالمتحان ،ميكن أن تكون واحدة من التايل:
 الحصول عىل شهادة أكادميية بكالوريوس بالحد األدىن من جامعة معتمدة. وجود خربة عملية يف مجال التدقيق الرشعي ال تقل عن  2سنوات. إذا كان طالبا فيجب أن يكون يف السنة النهائية للدراسة ،أو مستكمال لثلثي عدد الساعات املعتمدةيف التخصص.
 -الحصول عىل شهادة عليا يف التخصصات املحددة يجعل الخربة سنة واحدة.
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 .5الحصول عىل رخصة أو زمالة يف التدقيق الرشعي ال يكون باجتياز االمتحان فقط ،بل بواحد من الرشوط
التالية:
أ -خربة عملية يف التدقيق الرشعي ال تقل عن  3أعوام.
ب -الرخصة تستدعي التجديد كل  5أعوام ،تقتيض اجتياز امتحان يف املعايري الرشعية
الجديدة ،أو الحصول عىل تدريب معتمد ال يقل عن  30ساعة تدريبية.
أما عىل مستوى املحتوى العلمي للمحاور املقرتحة يف امتحان الشهادة املهنية فيقرتح الباحث تضمني املحاور
التالية يف شهادة املدقق الرشعي بالحد األدىن:
 .1املعايري الرشعية الصادرة عن أيويف.
 .2املعايري املحاسبية اإلسالمية الصادرة عن أيويف.
 .3معايري الحوكمة واألخالقيات الصادرة عن أيويف.
 .4قوانني البنوك اإلسالمية للبلد محل عمل املدقق الرشعي.
 .5األعراف العامة لالعتامدات ،ورشوط التسليم (انكو تريمز).
 .6أساسيات التدقيق الداخيل أو الرقابة الداخلية.
 .7أساسيات علم اإلدارة والتخطيط.
 .8إدارة املخاطر.

والحمد لله رب العاملني،،،

خدمة التدقيق الشرعي
...قيمــــة مضافـــــــة ألعمــــــالك
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