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املقدمة

�سعيا نحو تطوير مهنة التدقيق ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية
واالرتقاء بها تنظم �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية بالتعاون مع جامعة ا�سطنبول �صباح
الدين زعيم ،امل�ؤمتر ال�ساد�س للتدقيق ال�شرعي �إميانا منها ب�أهمية منظومة الرقابة ال�شرعية ،ومكوناتها حيث
يقع التدقيق ال�شرعي كحجر الزاوية �ضمن هذه املكونات ل�ضمان التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية باملنهج الإ�سالمي يف املعامالت.
وبالرغم من حداثة مهنة التدقيق ال�شرعي� ،إال �أننا نرى اليوم العديد من التجارب الرثية التي �أ�سهمت يف تطوير املهنة و�أثرتها وقد
حان الوقت ل�صهر هذه التجارب ,لتكوين منظومة مهنية موحدة للتدقيق ال�شرعي ،ترتقي باملهنة وترفع من كفاءتها وجودة خمرجاتها.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر كخطوة رائدة يف م�شروع التطوير والتمهني للتدقيق ال�شرعي.

األهداف العامة للمؤمتر

م�ؤمتر التدقيق ال�شرعي ملتقى دوري يهدف �إىل ر�صد �أهم امل�سائل وامل�شكالت يف مهنة التدقيق ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية و�إخ�ضاعها للبحث واملناق�شة واقرتاح احللول املنا�سبة من خالل:
• ت�سليط ال�ضوء على �أهمية التدقيق والرقابة ال�شرعية بامل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية.
• امل�ساهمة يف االرتقاء يف مهنة التدقيق والرقابة ال�شرعية وتطويرها.
• تبادل اخلربات بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.
• التعارف بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.

شركة شـورى لإلستشارات الشرعية

ت�أ�س�ست �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية عام  ،2007وهي �شركة تهدف اىل بناء اجل�سور بني الفقه
واالقت�صاد وال�شريعة والتمويل ،وتقدم خدمات اال�ست�شارات ال�شرعية وت�أ�سي�س الهيئات والتدقيق ال�شرعي
الداخلي واخلارجي على امل�ؤ�س�سات املالية التي تقدم خدمات �أو منتجات وفقا لأحكام ال�شريعة الغراء .كما
تقوم �شورى بتنظيم الربامج التدريبية املتخ�ص�صة يف ال�صريفة اال�سالمية والت�أمني التكافلي والرقابة والتدقيق ال�شرعي .كذلك
تنظم امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل املتخ�ص�صة ،وتتمتع �شورى بقاعدة عمالء وا�سعة يف دولة الكويت ومتتد لت�شمل بقية دول
جمل�س التعاون اخلليجي ودوالً �إقليمية �أخرى.

6. İslamî Bankalar ve F nans Kurumları Şer’î Denetim Konferansı
7 - 9 Nisan 2017

جامعة �صباح الدين زعيم

�أن�شئت جامعة �صباح الدين زعيم كجامعة وقفية من قبل وقف ن�شر العلوم وحازت على �صفة ال�شخ�صية االعتباريةالعامة.
مت االفتتاح الر�سمي للمدر�سة يوم اخلمي�س يف  13ت�شرين الأول عام  1892من قبل املدير العام للم�صرف الزراعي جالل بيك .حيث مت يف
االحتفال تقدمي الهدايا للطالب الذين اجتازوا �صفهم يف املرتبة الأوىل العام ال�سابق وهم حممد عاكف ار�صوي واغادون افندي.
وقد مت تخريج الدفعة الأوىل من طالبها الأوائل عام .1893

من هو الربف�سور الدكتور �صباح الدين زعيم ؟

ولد �أ�ستاذ الأ�ساتذة الربف�سور الدكتور �صباح الدين زعيم عام  1926يف بلدة « اي�شتيب» يف مقدونيا التي
كانت تقع داخل �أرا�ضي الدولة العثمانية .ا�ستقر مع عائلته يف ا�سطنبول عام  .1934دخل ثانوية «وفاء»
با�سطنبول وتخرج منها بدرجة امتياز عام  .1943وانطالقا من فكرة خدمة بلده و�شعبه ب�شكل �أف�ضل
تقدم اىل امتحان كلية العلوم ال�سيا�سية و�سجل يف كلية العلوم ال�سيا�سية يف انقرة .وقد تخرج من الكلية
عام  1947وعمل مبن�صب قائمقام يف مناطق خمتلفة من تركيا .ثم انهى درا�سته يف كلية احلقوق بجامعة
�أنقرة .ثم انتقل اىل احلياة الأكادميية يف عام  1953ك�أ�ستاذ م�ساعد يف كلية االقت�صاد بجامعة ا�سطنبول.
وقد عمل حتى عام  1993يف كلية االقت�صاد بجامعة ا�سطنبول كع�ضو هيئة تدري�سية ورئي�س ق�سم.
وقد �أعطي ا�سم �صباح الدين زعيم للجامعة كعربون وفاء له من وقف ن�شر العلم الذي قام ب�إن�شاء اجلامعة.

جــدول أعـمـــال الـمــؤتــمـر
اجلمعة � 7أبريل 2017
اليوم الأول
9:45 - 9:00

10:00 - 9:45

اجلل�سة االفتتاحية
القر�آن الكرمي
كلمة رئي�س اجلامعة
كلمة اجلهات الراعية
املتحدث الرئي�سي
تكرمي الرعاة
ا�سرتاحة �شاي

11:20 - 10:00

اجلل�سة الأوىل
التدقيق ال�شرعي على البنوك الت�شاركية (الإ�سالمية) يف تركيا
الورقة الأوىل :ال�سيد /د� .إ�سماعيل اخلالدي  -مدير دائرة التدقيق ال�شرعي – بنك كويت ترك – تركيا
الورقة الثانية :ال�سيد /د .حممد طلحة  -مدير عام �شركة �إ�صفا لال�ست�شارات – تركيا
املناق�شات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني

12:45 - 11:30

اجلل�سة الثانية
ال�شهادات املهنية يف التدقيق ال�شرعي (الواقع  -احلاجة  -الطموح)
الورقة الأوىل :ال�سيد/د .عمر ال�شريف  -مدير الرقابة ال�شرعية – البنك العربي الإ�سالمي  -االردن
الورقة الثانية :ال�شيخ /حممد جا�سر  -مدير الرقابة ال�شرعية – م�صرف �أبو ظبي الإ�سالمي  -م�صر
املناق�شات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني
�صاله اجلمعة والغداء

15:20 - 14:00

اجلل�سة الثالثة
�أف�ضل املمار�سات يف ال�شكل االداري للتدقيق ال�شرعي الداخلي
الورقة الأوىل :ال�سيد /د� .سهيل احلوامدة  -الأ�ستاذ بجامعة �إ�سطنبول �صباح الدين زعيم  -تركيا
الورقة الثانية :ال�سيد /د .مو�سى �آدم عي�سى  -بنك الأهلي ال�سعودي  -ال�سعودية
الورقة الثالثة :ال�سيد /حممد عبد العزيز الزومان  -مدير قطاع ال�شرعية  -بنك البالد  -ال�سعودية
املناق�شات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني

16:50 - 15:30

اجلل�سة الرابعة
توحيد مفاهيم امل�صطلحات ال�سائدة يف الرقابة ال�شرعية (الرقابة– التدقيق – املراجعة  -االلتزام)
الورقة الأوىل :ال�شيخ /د .علي �أبو العز  -مدير دائرة التدقيق ال�شرعي – البنك الإ�سالمي الأردين
الورقة الثانية :ال�سيد /د .عبد اهلل عطية  -مدير دائرة الرقابة الداخلية  -البنك الإ�سالمي الأردين
املناق�شات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني
راحة لل�صالة

17:30 - 17:00

اجلل�سة اخلام�سة
القرارات والتو�صيات (ختام امل�ؤمتر)

14:00 - 12:50

ورش عمل المؤتمر
ال�سبت � 8أبريل 2017

الور�شة الأوىل :التدقيق الشرعي المبني على المخاطر ()RBSA
• حا�صل على �شهادة املاج�ستري من اجلامعة االردنية يف «�إدارة الأعمال يف
التمويل وامل�صارف» .MBA
• حا�صل على درجة الدكتوراه من جامعة العلوم اال�سالمية العاملية يف
امل�صارف اال�سالمية.
• حما�ضر �سابق يف جامعات �أردنية.
• حا�صل على �شهادة متخ�ص�ص معتمد يف الرقابة الداخلية (.)CICS

املحا�ضر
عبداهلل عطية عبداهلل عطية
البنك اال�سالمي االردين
مدير دائرة الرقابة الداخلية

�أهداف ور�شة العمل

التعرف على �أُ�س�س التدقيق ال�شرعي وطرق �إعداد قوائم
الفح�ص ب�إعتماد املخاطر ال�شرعية وما تتطلبه من تقييم لتلك
املخاطر ب�إ�ستخدام �أف�ضل �أ�ساليب ومناذج التقييم (,)SCRA
�إ�ضافة �إىل كيفية �إعداد خطط التدقيق ال�شرعي املبني على
املخاطر ( )RBSAو�أركانها الرئي�سة.

ملن هذه الور�شة

• العاملني يف التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي.
• العاملني يف التدقيق الداخلي.
• العاملني يف املخاطر.
• العاملني يف االمتثال
• الباحثني واملهتمني.

املحاور العامة
تهدف هذه الور�شة �إىل رفع كفاءة امل�شاركني العملية يف الآتي:

• مفهوم خماطر الت�شغيل يف امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية.
• مفهوم التدقيق ال�شرعي املبني على املخاطر.
• خطوات بناء خطة التدقيق ال�شرعي املبني على املخاطر.
• �آلية و�ضع برنامج للتدقيق ال�شرعي املبني على املخاطر
• بناء منوذج لتقييم املخاطر ال�شرعية () .)SCRAالهم ال�صيغ
واخلدمات املقدمة يف امل�صارف اال�سالمية(.
• بناء منوذج للتدقيق ال�شرعي املبني على املخاطر (.)RBSA

ورش عمل المؤتمر
الأحد � 9أبريل 2017

الور�شة الثانية :التدقيق الشرعي على منتجات الخزينة في
المصارف اإلسالمية
		
• حا�صل على �شهادة الدكتوراة يف الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله من اجلامعة الأردنية.
• �أ�س�س منظومة الرقابة ال�شرعية يف دائرة التدقيق ال�شرعي الداخلي يف البنك
العربي الإ�سالمي الدويل.
• حما�ضر يف جامعات وكليات يف موا�ضيع الفقه الإ�سالمي واالقت�صاد الإ�سالمي.
• مدرب معتمد يف االقت�صاد الإ�سالمي وامل�صرفية الإ�سالمية جلهات حملية ودولية.

املحا�ضر
د .عمر مصطفى الشريف
البنك العربي الإ�سالمي الدويل  -الأردن
مدير دائرة التدقيق ال�شرعي الداخلي

�أهداف ور�شة العمل

تعد دائرة اخلزينة من الدوائر املهمة وامل�ؤثرة يف امل�صارف الإ�سالمية،
وذات ارتباطات عديدة بعدة دوائر يف امل�صرف ،وقد تكون الأعلى
حتقيقا للعوائد والأرباح يف ميزانية البنك ،وت�ضم �أهم املنتجات امل�صرفية
الإ�سالمية.

ت�أتي هذه الور�شة لتعطي املدقق ال�شرعي زمام املبادرة يف التعرف على
املفا�صل ال�شرعية يف منتجات اخلزينة ،ومكامن املخاطر ال�شرعية وكيفية
معاجلتها ،و�آلية متكني ال�ضوابط الرقابية ال�شرعية يف عمليات منتجات
اخلزينة ،و�إجراء التدقيق ال�شرعي عليها.

ملن هذه الور�شة

• العاملني يف التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي.
• العاملني يف التدقيق الداخلي.
• العاملني يف املخاطر.
• العاملني يف االمتثال
• الباحثني واملهتمني.

املحاور العامة

• الهيكل التنظيمي للخزينة واال�ستثمار يف امل�صرف الإ�سالمي.
• �سوق العمالت الأجنبية .FX Market
• ال�سوق النقدي لال�ستثمار .Money Market
• �سوق ر�أ�س املال .Capital Market
• معايري �إعداد برنامج التدقيق ال�شرعي على بع�ض منتجات اخلزينة،
وقائمة التحقق ال�شرعي.
• حاالت عملية.
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المؤتمر السادس للتـدقيق الشرعي -

امل

منوذج الت�سجيل يف امل�ؤمتر وور�ش العمل
� 7أبريل 2017

الور�شة الأوىل :التدقيق الشرعي المبني على المخاطر (- )RBSA

� 8أبريل 2017

الور�شة الثانية :التدقيق الشرعي على منتجات الخزينة في المصارف اإلسالمية � 9 -أبريل 2017
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