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يم الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك، وعظ

سلطانك، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، املبعوث رحمة 

يوم  إلىللعاملين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر امليامين، ومن تبعهم بإحسان 

 الدين.

 جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم مع بالتعاون  الشرعية لالستشارات شورى شركة عقدت

املركز الدولي لدراسات االقتصاد والتمويل اإلسالمي  وذلك في) الشرعي  لتدقيقالسادس ل مر ؤتامل)

 الخبراء لفيف من بحضور  2017 ابريل 7 – 9 ه املوافق 1438رجب  12-10 يومي في الجامعة

 واملدققين واملراجعين الشرعية الرقابة هيئات أعضاء العلماء الفضيلة أصحاب من والباحثين

 .اإلسالميةالعربية و  الدول  كافة من اإلسالمية املالية املؤسسات في العاملين الشرعيين

لجامعة شكره  عميق تدقيق الشرعي عنسادس للؤتمر الاملوباسم جميع املشاركين يعرب 

تعاون بناء وتسخير لكافة اإلمكانات التي  ملا وجده املؤتمر من إسطنبول صباح الدين زعيم 

 . وتحقيق أهدافه املرسومةساهمت في نجاح املؤتمر 

ما قدموه من دعم  كما يعرب املؤتمر عن خالص شكره وتقديره للجهات الراعية للمؤتمر على

، وهو دعم يعكس درجة الوعي العالي من قبل هذه املؤسسات الكريمة بأهمية مادي سخي وكريم

 موضوع املؤتمر.

القادمين من أكثر من  الشرعيين واملدققين املراقبين الزمالء من املشاركين وفود املؤتمر كما يشكر

 .أعماله إنجاح في ساهمواو  املؤتمر شرفوا بحضورهم الذين و دولة 20

 :التالية املوضوعات فيها ناقش عمل جلسات اربع املؤتمر عقد وقد

 ( في تركيا اإلسالميةالتدقيق الشرعي على البنوك التشاركية )  .1

 دقيق الشرعي الداخليللت اإلداري أفضل املمارسات في الشكل  .2

 الطموح( –الحاجة  –الشهادات املهنية في التدقيق الشرعي )الواقع  .3

 –التدقيق  –توحيد مفاهيم املصطلحات السائدة في الرقابة الشرعية )الرقابة .4

 االلتزام( -املراجعة 



                                                                                                                    

 

 

 

تطبيقات التدقيق الشرعي املبني على كما رافق املؤتمر ورشتا عمل. األولى تحت عنوان 

 .التدقيق الشرعي على عمليات الخزينة، أما الثانية فعنوانها اخاررامل

جلسات علمية، اتسمت بالبحث والدرس واملناقشة  أربعوقد ُدرست محاور املؤتمر في 

عمل، حظيت بتعقيبات  تسعة أوراقاملشاركون  هاالعلمية الهادفة، حيث استعرض في

خلص  ت وعروض وآراء علمية،هادفة ونقاشات مستفيضة حول ما تضمنته من أطروحا

 :التالية املؤتمر بعدها للتوصيات

 



                                                                                                                    

 

 ( في تركيا اإلسالميةالتدقيق الشرعي على البنوك التشاركية )  األول:املحور 

من الجهات يقدر املؤتمر النمو املتسارع للمصرفية التشاركية في تركيا، والدعم الذي تلقاه  -1

 مؤسسة مراقبة وتنظيم البنوكادة التي اتاخذتها كما يثني على الخطوات الجالرسمية فيها ، 

(BDDK )  تطوير القوانين والتشريعات الخاصة باملصرفية  إلىالهادفة  في تركيا والبنك املركزي

مواصلة إصدار التشريعات  إلىاملؤتمر  هاويدعو  ،التشاركية تمهيدا العتمادها بشكل رسمي

، وعلى وجه اإلسالميةلتشاركية واملؤسسات املالية والتعليمات واللوائح التنظيمية لعمل املصارف ا

لحوكمة الرقابة الشرعية تشمل تنظيم عمل  متكاملة الخصوص إصدار تشريعات أو تعليمات

ة التشاركية بها أسو  املصارفهيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وإلزام 

 اثلة.صدرت تشريعات وتعليمات ممأببقية الدول التي 

 

تعزيز موقع الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر  إلىالتشاركية في تركيا  املصارفيدعو املؤتمر  -2

البشرية الكافية وتأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء االرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات 

سسات ( و معايير الضبط الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤ IFSB) اإلسالميةاملالية 

 (.AAOIFI)ِ اإلسالميةاملالية 

 

 



                                                                                                                    

 

 للتدقيق الشرعي الداخلي اإلداري أفضل املمارسات في الشكل  الثاني:املحور 

املؤسسات لتدقيق الشرعي في ا دارةإل  عددا من املمارسات في الشكل اإلداري  املؤتمر  استعرض .1

 نماذج : ةعن ثالثفي التطبيق ال تاخرج ، وهي  اإلسالمية املالية

 وتكون  ،في املؤسسة الداخليالتدقيق  إدارة عن منفصلة مستقلة إدارة: األول  ذجالنمو  . أ

 .الداخليالتدقيق  دارةإل  التنظيمي املستوى ولها نفس  الشرعية، الهيئة إلى الفنية تبعيتها

 وعادة ما يكون هذا النموذج في املؤسسات ذات الحجم الكبير.

، وعادة ما يكون هذا النموذج في لي للمؤسسةالتدقيق الداخ إدارةالنموذج الثاني: قسم في  . ب

 املؤسسات ذات الحجم املتوسط.

وعادة ما يكون هذا التدقيق الداخلي في املؤسسة،  إدارةالنموذج الثالث: مهمة من من مهام  . ت

 ال  التيقانونية التشريعية و الصغير، أو في البيئات الالنموذج في املؤسسات ذات الحجم 

 تدقيق شرعي،  دارةإاستحداث قسم أو تسمح ب

نظام للرقابة الشرعية يتمتع بفاعلية وكفاءة عالية، كلما كلما وجد في املؤسسة  هيرى املؤتمر أن .2

 شكلتقلت ماخارر اعتماد النموذج األمثل، حيث إن قوة النظام الرقابي الشرعي في املؤسسة 

مكن معه اعتماد نموذج ، بما ياملاخالفات الشرعيةحد من وقوع تضمانا أوليا للكفاءة الشرعية، و 

 .للتدقيق الشرعي الداخلي أقل كلفة على املؤسسة اإلداري للشكل 

عموما والعاملين في التدقيق الشرعي الداخلي بالسعي  اإلسالميةيوص ي املؤتمر املؤسسات املالية   .3

أي  كل ما من شأنه أن يزيد من كفاءة عمليات التدقيق الشرعي الداخلي، مع مراعاة تفادي إلى

، خاصة فيما للتدقيق الشرعي اإلداري للشكل على اعتماد أي من النماذج الثالثة عوقات تترتب م

األعباء على موظفي  وأ على املؤسسة، زيادة التكاليفو  ،اخل محل الرقابة واالزدواجيةبتديتعلق 

 .في املؤسسة  الجهاز التنفيذي

 اإلداري موذجين الثاني والثالث للشكل التي تعتمد الن اإلسالميةيوص ي املؤتمر املؤسسات املالية  .4

( بالحرص على توفير تأهيل شرعي التدقيق الداخلي إدارةالداخلي )قسم/مهمة في  لتدقيق الشرعيل



                                                                                                                    

 

التدقيق الداخلي يمكنه من أداء عمله بكفاءة وفاعلية، وتجنب  إدارةمناسب لفريق العمل في 

 ، في املؤسسة ضعف استقالليته

للتدقيق الشرعي الداخلي بربط  إدارةالتي يوجد فيها  اإلسالميةاملالية  يوص ي املؤتمر املؤسسات .5

مباشرة ، وفي هذه الحالة يوص ي املؤتمر  دارةة بلجنة التدقيق التابعة ملجلس اإل اإلداريتبعيتها 

من أداء  اة وتمكينهاإلداري ة املؤسسةمالتدقيق الشرعي داخل منظو إدارات بضرورة االهتمام ب

التأهيل الكافي  وتأهيلهماملدققين الشرعيين مهارات  تطوير  من خالل ذلكو  اورة بهاملن اواجباته

املالي ل العم التدقيق الداخلي و  تقان فنياتإلضوابط الشرعية  و الذي يمكنهم من االملام با

 .املصرفيو 

 

 



                                                                                                                    

 

 الطموح( –الحاجة  –الشهادات املهنية في التدقيق الشرعي )الواقع  الثالث:املحور 

هذه ملس مدى الحاجة إلى تطوير ، و الشهادات في مجال التدقيق الشرعيعرض املؤتمر أبرز است .1

وذلك على مستوى املحتوى  في التدقيق الشرعي الشهادات التي تستهدف تأهيل كوادر مهنية متاخصصة

 العلمي واملعرفي واملهاري، 

ة إلعادة دراسة من أجل تطويرها ويرى املؤتمر أن الشهادات املطروحة حاليا في التدقيق الشرعي بحاج

 علميا ومهنيا، ومن أهم محاور التطوير التي نوقشت في املؤتمر:

  تحديد املحاور األساسية التي يجب على املتقدم المتحان الشهادة أن يجتازها، وهي محاور ال يمكن

 للمدقق الشرعي أن يعمل بدونها. مع عدم وضع مادة محددة المتحان الشهادة املهنية.

 :وضع شروط محددة للتقدم المتحان الشهادة املهنية، ويمكن أن تكون واحدة من التالي 

 الحصول على شهادة أكاديمية بكالوريوس بالحد األدنى من جامعة معتمدة. .1

 وجود خبرة عملية في مجال التدقيق الشرعي ال تقل عن سنتين. .2

النهائية للدراسة، أو مستكمال لثلثي  إذا كان املتقدم لنيل الشهادة رالبا فيجب أن يكون في السنة .3

 عدد الساعات املعتمدة في التاخصص. 

 الحصول على شهادة عليا في التاخصصات املحددة، مقابل تاخفيض الخبرة العملية لسنة واحدة. .4

 

  عدم االكتفاء باجتياز االمتحان للحصول على رخصة أو زمالة في التدقيق الشرعي، وبل ال بد من

 في املتقدم لنيل الرخصة أو الزمالة ، ومنها على سبيل املثال:توافر شروط معينة 

 أعوام. 3خبرة عملية في التدقيق الشرعي ال تقل عن  - أ

أعوام، من خالل اجتياز امتحان في املعايير الشرعية  5تجديد الترخيص كل   - ب

 ساعة تدريبية. 30الجديدة، أو الحصول على تدريب معتمد ال يقل عن 

 
  يتكون املحتوى العلمي للمحاور امتحان الشهادة املهنية في التدقيق الشرعي ما يلي:يقترح املؤتمر أن 

 املعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي. (1

 الصادرة عن أيوفي. اإلسالمية ةمعايير املحاسب (2

 معايير الحوكمة واألخالقيات الصادرة عن أيوفي. (3

 للبلد محل عمل املدقق الشرعي. اإلسالميةقوانين البنوك  (4

 ساسيات التدقيق الداخلي أو الرقابة الداخلية. أ (5



                                                                                                                    

 

 والتاخطيط. دارةأساسيات علم اإل  (6

 املاخارر. إدارة (7

  دراسة استحداث شهادة في التدقيق الشرعي الخارجي تكون منفصلة عن شهادة التدقيق الشرعي

 الداخلي.

 

ومهنيين في  تأسيس هيئة خاصة بشهادات التدقيق الشرعي تتكون من خبراء عاملينيوص ي املؤتمر ب .2

مجال التدقيق الشرعي، تدرس الشهادات املهنية من كافة جوانبها، وتجري عليها التعديالت والتحديثات 

 الالزمة دوريا.

 

املساهمة في تصميم مناهج دراسية أكاديمية مبنية على أسس البحث  إلىيدعو املؤتمر الجامعات  .3

لدبلومات العالية ) ما بعد البكالوريوس( ، يراعى العلمي املعهودة ، سواء على مستوى البكالوريوس أو ا

فيها احتياجات سوق عمل التدقيق الشرعي وذلك بالتعاون مع البنوك التشاركية واملؤسسات املالية 

 .اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 

 توحيد مفاهيم املصطلحات السائدة في الرقابة الشرعية  الرابع:املحور 

 االلتزام( –املراجعة  –التدقيق  –)الرقابة 

 اإلسالميةيؤيد املؤتمر الخطوات التي بدأت باتاخاذها هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  -1

بإعادة النظر في  بشأن مراجعة معايير الضبط والحوكمة الخاصة بالرقابة الشرعية ، ويدعو للقيام

 تشمل:وتبني معايير جديدة خاصة بالرقابة الشرعية  والتعريفاتبعض املفاهيم 

 نظام الرقابة الشرعية.•    

 التدقيق الشرعي الداخلي•    

 العمليات الشرعيةالرقابة الشرعية الداخلية/ الرقابة على•    

 االمتثال الشرعي•    

 التدقيق الشرعي الخارجي•    

 ملراجعة الشرعية.ا•    

 

بذل مزيد من العناية  إلى الميةاإلسيوص ي املؤتمر الجهات الرقابية والتشريعية واملؤسسات املالية  -2

في استاخدام املصطلحات املتعلقة بالرقابة الشرعية سواء على مستوى اللوائح والتعليمات أو على 

ة واملسميات الوظيفية داخل املؤسسات إلزالة اللبس والتداخل بين اإلداريمستوى الهياكل 

 تكون مع التأكيد على املصطلحات ومدلوالتها. 
ْ
طلحات التي يؤسس عليها النص املص ضرورة أن

من أساتذة الجامعات والعاملين في الحقل املنهي للرقابة واملراجعة  فريقالتشريعي معدة بمعرفة 

تكون صياغة التشريع  ملحاسبين واملراجعين حتىوممثلي األجهزة الرسمية وممثلي جمعيات ا

 .معان ومصطلحات اللفظية تعبر بوضوح عما تنصرف إليه مقاصد واضعي تلك النصوص من

 

 ن رب العلميوالحمد هللا


