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مقدمة

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

 
سنويا

جموع األصول املتوافقةم•
2016تريليون دوالر أمريكي في نهاية العام 5قد تجاوز 

)CBK, 2016) •الكوادر املؤهلة
2020العامفيمليون 1إلىاملؤهلةوالكوادرللمهنيينالقطاعحاجةتبلغ

(MIFC, 2015)

توجددددددددددد قياعدددددددددداي  ايشددددددددددة عددددددددددن عددددددددددد  ا ددددددددددداش   ال ددددددددددرعي   ا  ا سدددددددددد      ا  وادددددددددد  اع دددددددددد ام م إ دددددددددد  ال » 

(PWC, 2011)«الصناعةمس وى عل  الع لسوق 

Gapالفجوة في التدقيق الشرعي •
الحالياملستوى والتأهيل املرغوب به من املدققين الشرعيين وبين واقع املمارسة بين •

ملاليبببة ال يتناسبببع مبببع األهميبببة والبببدور امللقبببر ع بببى املبببدقق الشبببرعي تجبببا  أ بببحاب العالقبببة مبببع املؤسسبببات ا•

Accountability(Shafii, 2014)االسالمية 



مدخل إلى التدقيق الشرعي: الحوكمة الشرعية

 Shari’a Governance:نظم حوكمة الرقابة الشرعية

هيئة رقابة شرعية مستقلة ومؤهلة ومسئولة

Shari’a Complianceإدارة االلتزام الشرعي  

التدقيق الشرعي الداخ ي والخارجي 

 ع ى مدى االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية ع
 
 ومستقال

 
 فعاال

 
بر تكوين هياكل التأكد أن هناك إشرافا

:متعددة

(BNM,2010)إدارة املخاطر الشرعية

 Shari’a Audit:الشرعيتعريف التدقيق 
ل وتقببديم مببن وقببر  خببرء إلبببدام تقيببيم مسببتقل وتأكيببد مو ببوعي ومعقببو جراؤهببا إالدوريببة ال ببم يببتم املراجعببة 

ن سببببالمة املؤسسببببة املاليببببة االسببببالميةء والتأكببببد مببببعمببببال أقيمببببة م ببببافة وتحسببببين درجببببة االلتببببزام الشببببرعي فببببي 
.أساس موفعالية نظام الرقابة وااللتزام الشرعي كهدف 

(BNM,2010)



كمهنة احترافية: التدقيق الشرعي
:التدقيق الشرعيمهينت
 Characteristicsوالصفات الشخصية  Skillsء املهارات Knowledgeبهدف دعم وتطوير  القدرات املعرفية •

 Professional Body / Association.الشرعيملهنة التدقيق راعية جهة منظمة يوجد ح ى اللحظة ال •

 Scope of Audit  & Shari’a Audit Framework.موحدة أو  إطار عمل محدد احترافيمعايير ال توجد •

Independence & Code of Conduct.لمدقق الشرعيلاملنهم لسلوك للالستقاللية و من بطة قواعد ال توجد •

 Competency.للمدقق الشرعيللمؤهالت العلمية والفنية ال توجد متطلبات واضحة ومتفق عليها •

السبببالمية الريبببادة وال هبببد املشبببكور فبببي إرسبببام معبببايير حوكمبببة الرقاببببة الشبببرعية للمؤسسبببات املاليبببة اع بببى البببرغم مبببن❖
:الواردة في

IFSBة مجلس الخدمات االسالميمعايير 
AAOIFIاملراجعة وال وابط واالخالقيات معايير 



معيا  ال أهيل ا ؤسسة 

فقه املعامالت أو–مؤهل جامعي في الشريعة اإلسالمية •

+ مؤهل جامعي مناسع في التخصصات االقتصاديةء املاليةء االدارية او القانونية  •

AAOIFIاالسالمية من هيئة معايير  مثل املصرفية أو مهنية في التدقيق الشرعي شهادة •

ي ز بنك الكوير املرك

(4.6)الفصل الرابع 

املعرفة بأحكام ومبادئ الشريعة االسالمية بشكل عامء وخاصة فقه املعامالت
AAOIFI

معيار الرقابة الشرعية الداخلية

.ؤهالت محددة ال يوجد م
سؤولين ع ى أع ام الهيئة الشرعية و امل. بشكل كاف« املطابقة واملالممة»قاعدة نص ع ى 2.1املبدأ 

عن قسم متابعة االلتزام الشرعي الداخ ي وع ى قسم التدقيق الشرعي الداخ ي

IFSB

10معيار رقم 

مات يجع أن يمتلك املدقق الداخ ي املعرفة واملهارات و الكفا»ع ى أنه 1210نصر معايير السمات 
.ةاألخرى ال م يحتاج إليها كي يتم مسؤلياته الفردي

لتدقيق للممارسة املهنية لاملعايير الدولية

الصادرة من معهد ISSPIAالداخ ي 

IIAالداخليين املدققين

متطلبات التأهيل: التدقيق الشرعي

“مبدأتحر One size doesn’t fit all”
التأهيلمتطلباتمناألدنرالحدتحديدحول الشرعيةالحوكمةنظمتفاوتر•



الشهادات املهنية في التدقيق الشرعي واقع 

 CSAAو وح التخصصية في شهادة عدم 1.

عدم وجود إشتراطات أكاديمية أو خبرة عملية للمتقدم2.

ملمارسة املواد العلمية وواقع ابين محتوى  ةلفجو ا3.

 KPIالقدرات ال م يجع قياسها املهارات و عدم و وح أهم املعارفء4.

ي الكفامةواملهنيين عالال تحظر بقبول بين الفقهام واألكاديميين5.

(العربية)االقتصار ع ى لغة واحدة  6.

ال توجد خطة للتعليم والتدريع املستمر7.

االعتماد ع ى  املعايير الشرعية واملحاسبية وال بط1.

تغطية املفاهيم العامة والنظريات الفقهية 2.

.3 
 
الكوادر التدريبية املتخصصة فقهيا

.1 
 
التدني بمستوى التدقيق الشرعي مهنيا

 تحظر الشهادات بقبول عاليم كمؤهل منهم احترافيال2.

دون اعتماد شرعي أو تخصص مبلغات أخرى إصدار شهادات 3.

ع ى الشهادات في التوظيفاالعتماد4.

هات االقتصار ع ى البرامج التدريبية االحترافية لدى ال 5.

التقليدية

شمال الشرق األةسط و أخذ زمام املبادرة واالنتشار في منطقة1.

 MENAأفريقيا 

ين تعنى بتمه( غير ربحية)العمل ع ى انشام منظمة مهنية 2.

للمدققين الشرعيينإنشام مجتمع منهمالتدقيق و 

 و في الفجوة وجود 3.
 
 طلع ع ى املدققين الشرعيين كما

 
نوعا

بنوك ء خدمات )من شهادة حسع نوع النشاط طرح أكثر4.

(مالية و تامين

ال عفعشاط عشاط الشوة 

املخاطر الفرص

CSAA, CSA, CIBAFI Diploma



ش ا اي ال دايق ال رعية

CSAA, CSA, CIBAFI Diploma

ش ا اي ال دايق ال شليدية  

CIA and CFSA

ال يوجد ساعات معتمدة أو خبرة عملية شر ط االل حاق

ير ملادة ال يوجد مستويات في أغلبها باإل افة إلى املحتوى الكب

االختبار
مستويات 3نظرا للمحتوى العليم الكبير واملتعمق تنقسم الشهادة إلى

دون إشتراط ترتيع معين لإلنتهام منها
مس وياي ال  ا ة

رجيتدقيق واستشارات دون فصل بين التدقيق الداخ ي والخا ركات تدقيق داخ ي أو تدقيق مع تخصص التدقيق ع ى البنوك أو ش

التأمين أو األوراق املالية
تخصص ال  ا ة

محدودة في مرجع معين محاور عامة دون تحديد مرجع معين ما ة االخ با 

عدم تحديد أهمية نسبية لبعض األجزام خاطر ت ع ال هة املانحة أهمية نسبية لبعض املو وعات كإدارة امل  با األه ية النسبية ملحا   االخ

لنظري  ئيل ويكتف بال انع الشرعي مع قدر  ئيل من ال انع ا

للتدقيق
لنظري كبير ويلحظ أهمية في محاور االختبار وال يكتفي بال انع ا

للتدقيق
 ه ية الجاعب ال طبيق

ال يوجد اعتراف منهم عاليم  ها في أي يوجد اعتراف منهم عاليم نتيجة إلمكانية تطبيق أغلع محاور 

عمل ة ئبي
عا ية ال  ا ة

امتحانات ورقية  عن طريق االنترنر كيفية اإلخ با 

الشهادات املهنية في التدقيق الشرعي واقع 



الطموحالتحديات و

:التحديات
:ينبغي االلتفات إلى: من أجل الوصول إلى االعتراف املنهم  في التدقيق الشرعي -

لصناعة تحديد وتجديدالحد األدنر من متطلبات التأهيل املنهم بما يتناسع مع خصوصية ا-
(مراجعة أيوفي لشهاداتها. )والديناميكية ال م  تواكبها باستمرار

مية وارتباطها عدم االعتماد ع ى املنهج التقليدي في التدقيق لخصوصية الصناعة املالية االسال -
...(ماالجتماعيء االخالقيء األدا) بالشريعة االسالمية مما يوسع من نطاق العمل الخاص بها 

رعي التدقيق الشتراقع و تحافظ ع ى معايير غير هادفة للربح مؤسسة أو منظمة عدم وجود-
 Bestات وجودته ءومنح االعتراف واالعتماد للمدققين الشرعيين للوصول إلى أف ل املمارس

Practices.
ء حيث أن عدم وجود الدعم الكافي من اإلدارات والهيئات الشرعية العتبارات التكلفة واألولويات-

Under staffedاالدارات الشرعية والتدقيق الشرعي بشكل خاص تعاني من نقص الكفامات
تقالليةعدم وجود اطار عمل للتدقيق الشرعي مستند إلى معايير محددة ويتسم بالثبات واالس-
عي للمساملة  االهتمام باالطار القييم واالخالقي  من مدونة السلوك املنهم وخ وع املدقق الشر -



الطموحالتحديات و

:الطموح
:ينبغي االلتفات إلى: من أجل االرتقام بالعنصر البشري الكفؤ  في التدقيق الشرعي -

األكاديمية تعزيز العالقة بين أطراف الصناعة من الهيئات واملؤسسات وبين ال امعات والهيئات-
:املختلفة بهدف

  لتقييم التدقيق الشرعي ممارسة ومن(  وليس النظري ) القيام بالبحث العليم -
 
 وتاهيال

 
ه ا

.من واقع التجارب العملية للمؤسسات املالية االسالمية
جه الخصوص تعزيز املناهج الدراسية في تخصصات املصرفية االسالمية واملحاسبة ع ى و -

(اختيارية/مادة اجبارية)  بمادة التدقيق الشرعي 
خصصات نشر الوعي املصرفي االسالمي بين طلبة الدراسات التمهيدية والعليا في الت-

.املذكورة  والتركيز ع ى وجود فرص عمل حقيقية بعد التخرج
.في ادارات التدقيق الشرعي للطلبة Interimعمل برامج تدربيبة نوعية أو تدريع عم ي -
كون مهارات االهتمام بالقدرات الشخصية النوعية ال م تتوفر في حديثم التخرج ممن يمل-

فتهم األقدر التواصل العالية والقدرة ع ى التفكير التحلي ي والعاطفي وحل املشاكل بص
.ع ى التميز في التدقيق
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