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شهادة املدقق الرشعي املعتمد
 Certified Shariah Auditor (CSA)

تهدف الشهادة إىل  تأهيل حديثي التخرج ، وموظفي إدارات الرقابة الرشعية يف مجال 
التدقيق الرشعي ( الداخيل/ الخارجي ) عىل عمليات املصارف اإلسالمية، وعمليات األشخاص 

املرخص لهم مبزاولة أنشطة األوراق املالية وأنظمة االستثامر الجامعي.
األهداف التفصيلية:

- التعريف بهندسة الضوابط والقواعد الرشعية للمعامالت املالية اإلسالمية.
- التعريف بأسس عمليات التمويل املرصيف  يف املصارف اإلسالمية وإجراءاتها.

- التعريف بخطوات  عمليات الخدمات املرصفية  يف املصارف اإلسالمية وإجراءاتها.
- التعريف بخطوات عمليات االستثامر يف املصارف اإلسالمية وإجراءاتها.

- التعريف بالخطوات واإلجراءات املتبعة بشـــأن األشـــخاص املرخص لهم  يف مزاولة أنشطة 
األوراق املالية.

- التعريف باملعايري الرشعية الصادرة عن  هيئة املحاســـبة واملراجعة للمؤسســـات املالية 
اإلسالمية.

- التعريف باألسس واألساليب واإلجراءات املتبعة يف التدقيق والرقابة الرشعية عىل عمليات 
املصارف اإلسالمية. 

أقسام الشهادة:
تتكون الشهادة من من ثالثة أقسام تقدم خالل ستة أسابيع، بواقع خمسة أيام يف األسبوع.

ساعات الربنامج:
( 120 ) ساعة، تقدم خالل ( 30 ) يوما، يف كل يوم ( 4 ) ساعات.

لغة الربنامج:
اللغة العربية.

االختبارات:
لكل قسم من أقسام الشهادة اختبار بدرجة نجاح ال تقل عن 70 من 100 درجة. 

مرشوع الحالة العملية:
يكلف املشـــارك بعد اجتياز االختبـــارات بنجاح بإعداد مـــرشوع حالة عمليـــة للتدقيق الرشعي 

وتخصص أيام محددة  ملناقشة تلك الحاالت العملية.
مدير الشهادة:

يتوىل معهد الدراسات املرصفية إعداد شهادة املدقق الرشعي املعتمد وتقدميها وإدارتها. 

معهد الدراسات املرصفية - مركز الربامج اإلسالمية
Certified Shariah Auditor (CSA)

 دولة الكويت

األسس املرجعية الالزمة لتأهيل املدقق الرشعي:
- مفاهيم العمليات يف الصناعة املالية اإلسالمية.

- القوانني واللوائح املنظمة للصناعة املرصفية واملالية اإلسالمية بدولة الكويت .
- تعليامت بنك الكويت املركزي بشأن حوكمة الرقابة الرشعية.

- تعليامت هيئة أسواق املال بشأن حوكمة الرقابة الرشعية ألنشطة األوراق املالية.

الركائز االسرتاتيجية ملحتوى شهادة املدقق الرشعي املعتمد

املخطط املوضوعي العام للشهادة

يستغرق هذا القسم 40 ساعة تدريبية خالل 10 أيام لكل يوم 4 ساعات

إجراءات التدقيق الرشعياملعايري الرشعيةاملفاهيم والعمليات

- عمليات التمويل اإلسالمي.
- علميات االستثامر اإلسالمي.
- عمليات الخدمات املرصفية.

- أنشطة األوراق املالية 
وأنظمة االستثامر الجامعي.

- اليوم األول: هندسة الضوابط الرشعية للمعامالت املالية .
- اليوم الثاين: مبادئ وقوانني مالية إسالمية .

- اليوم الثالث: أسس التمويل اإلسالمي .
- اليوم الرابع: عمليات التمويل اإلسالمي (1) (الصيغ االستهالكية).

- اليوم الخامس: عمليات التمويل اإلسالمي (2)
(الصيغ النقدية، والصيغ اإلنتاجية).

- اليوم السادس: عمليات الخدمات املرصفية اإلسالمية.
- اليوم السابع: عمليات االستثامر يف املصارف واملؤسسات املالية 

اإلسالمية .
- اليوم الثامن: إدارة األصول والرثوات. 

- اليوم التاسع: عمليات التأمني اإلسالمي.
- اليوم العارش: مهارات املحاسبة لغري املحاسبني .

- مفاهيم ونظم الرقابة 
الرشعية.

- السياسات واإلجراءات 
- استامرات التدقيق والنامذج.

- التدقيق الرشعي املبني 
عىل املخاطر

مناذج مختارة من املعايري 
الرشعية الصادرة عن هيئة 

املحاسبة واملراجعة للبنوك 
واملؤسسات املالية اإلسالمية

القسم األول
مفاهيم العمليات 

املالية اإلسالمية
10 أيام

يستغرق هذا القسم 20 ساعة تدريبية خالل 5 أيام لكل يوم 4 ساعات

يستغرق هذا القسم 60 ساعة تدريبية خالل 15 يوماً لكل يوم 4 ساعات

تعترب الشهادة مؤهالً مهنيًا ومطلبًا أساسيًا وإلزاميًا للحصول عىل وظيفة مدقق رشعي يف 
القطاع املرصيف واملايل اإلسالمي بدولة الكويت.

- اليوم الحادي عرش: التعريف باملعايري الرشعية ومرجعيتها، ودراسة 
معيار(8) املرابحة.

- اليوم الثاين عرش: دراسة معيار (9) اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك، 
ومعيار (10) السلم والسلم املوازي، ومعيار (11) االستصناع واالستصناع 

املوازي. 
- اليوم الثالث عرش: دراسة معيار (47) الوكالة يف االستثامر

ومعيار(30) التورق.
- اليوم الرابع عرش: دراسة معيار(17) صكوك االستثامر، ومعيار (21) 

األوراق املالية األسهم والسندات.
- اليوم الخامس عرش: دراسة معيار (26) التأمني اإلسالمي، ومعيار (41) 

إعادة التأمني اإلسالمي. ومعيار (28) الخدمات املرصفية

القسم الثاين
املعايري الرشعية

5 أيام

القسم الثالث

إجراءات التدقيق 
الرشعي

15 يوماً

15 يوماً 5 أيام 10 أيام

- اليوم السادس عرش : مفاهيم الرقابة الرشعية ومقدمة عن إدارة 
التدقيق الرشعي يف املؤسسة املالية اإلسالمية.

- اليوم السابع عرش : أدوات التدقيق الرشعي وإجراءاته:
- اليوم الثامن عرش:  الرقابة الرشعية الخارجية من خالل هيئة الرقابة 

الرشعية ومكتب التدقيق الرشعي الخارجي:
- اليوم التاسع عرش: هيكل الرقابة والتدقيق الرشعي يف قطاع األوراق 

املالية واالستثامر الجامعي وقطاع التأمني التكافيل. 
-العرشون:  أخالقيات املدقق الرشعي.

- اليوم الحادي والعرشون : إجراءات حوكمة الرقابة الرشعية يف البنوك 
الكويتية الصادرة عن بنك الكويت املركزي:

- اليوم الثاين والعرشون والثالث والعرشون : إجراءات عمليات التمويل 
والتدقيق عليها.

- اليوم الرابع و العرشون : إجراءات العمليات املرصفية والتدقيق عليها.
- اليوم الخامس والعرشون: إجراءات التدقيق عىل عمليات اإلستثامر 

والتأمني والخزينة.
- اليوم السادس والعرشون: التدقيق الرشعي املبني عىل املخاطر.

- اليوم السابع والعرشون والثامن والعرشون : إعداد قامئة الفحص 
وقامئة تقييم املخاطر الرشعية لعمليات التمويل اإلسالمي.

- اليوم التاسع والعرشون: إعداد قامئة الفحص وقامئة تقييم املخاطر 
الرشعية للخدمات املرصفية

- اليوم الثالثون : اختيار العينات و كتابة املالحظات وتقييم املخاطر 
الرشعية ملنتجات النظام املايل اإلسالمي.


