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املقدمة

اال�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  ال�سرعي  التدقيق  مهنة  تط�ير  نح�  �سعيا 

جامعة ا�صطنبول �صباح  بالتعاون مع  ال�سرعية  بها تنظم �سركة �س�رى لال�ست�سارات  واالرتقاء 

اإميانا منها باأهمية منظ�مة الرقابة ال�سرعية، ومك�ناتها حيث  الدين زعيم، املوؤمتر ال�صاد�س للتدقيق ال�صرعي 

يقع التدقيق ال�سرعي كحجر الزاوية �سمن هذه املك�نات ل�سمان التزام امل�ؤ�س�سات املالية االإ�سالمية باملنهج االإ�سالمي يف املعامالت.  

وبالرغم من حداثة مهنة التدقيق ال�سرعي، اإال اأننا نرى الي�م العديد من التجارب الرثية التي اأ�سهمت يف تط�ير املهنة واأثرتها  وقد 

حان ال�قت ل�سهر هذه التجارب، لتك�ين منظ�مة مهنية م�حدة للتدقيق ال�سرعي، ترتقي باملهنة وترفع من كفاءتها وج�دة خمرجاتها.  

وياأتي هذا امل�ؤمتر كخط�ة رائدة يف م�سروع التط�ير والتمهني للتدقيق ال�سرعي.

األهداف العامة للمؤمتر
املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  ال�سرعي  التدقيق  مهنة  يف  وامل�سكالت  امل�سائل  اأهم  ر�سد  اإىل  يهدف  دوري  ملتقى  ال�سرعي  التدقيق  م�ؤمتر 

االإ�سالمية واإخ�ساعها للبحث واملناق�سة واقرتاح احلل�ل املنا�سبة من خالل:

• ت�سليط ال�س�ء على اأهمية التدقيق والرقابة ال�سرعية بامل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية.
• امل�ساهمة يف االرتقاء يف مهنة التدقيق والرقابة ال�سرعية وتط�يرها.

• تبادل اخلربات بني املدققني واملراقبني ال�سرعيني.
• التعارف بني املدققني واملراقبني ال�سرعيني.

 
شركة شـورى لإلستشارات الشرعية

الفقه  بني  اجل�س�ر  بناء  اىل  تهدف  �سركة  وهي   ،2007 عام  ال�سرعية  لال�ست�سارات  �س�رى  �سركة  تاأ�س�ست 

ال�سرعي  والتدقيق  الهيئات  وتاأ�سي�س  ال�سرعية  اال�ست�سارات  خدمات  وتقدم  والتم�يل،  وال�سريعة  واالقت�ساد 

كما  الغراء.  ال�سريعة  الأحكام  وفقا  منتجات  اأو  خدمات  تقدم  التي  املالية  امل�ؤ�س�سات  على  واخلارجي  الداخلي 

ال�سرعي. كذلك  والتدقيق  والرقابة  التكافلي  والتاأمني  اال�سالمية  ال�سريفة  املتخ�س�سة يف  التدريبية  الربامج  بتنظيم  �س�رى  تق�م 

تنظم امل�ؤمترات والندوات وور�س العمل املتخ�س�سة، وتتمتع �س�رى بقاعدة عمالء وا�سعة يف دولة الك�يت ومتتد لت�سمل بقية دول 

اأخرى.  اإقليمية  التعاون اخلليجي ودوالً  جمل�س 

turkeyThe 6th Sharia Audit Conference



جامعة �صباح الدين زعيم
اأن�سئت جامعة �سباح الدين زعيم كجامعة وقفية من قبل وقف ن�سر العل�م وحازت على �سفة ال�سخ�سية االعتباريةالعامة.

مت االفتتاح الر�سمي للمدر�سة ي�م اخلمي�س يف 13 ت�سرين االأول عام 1892 من قبل املدير العام للم�سرف الزراعي جالل بيك. حيث مت يف 

االحتفال تقدمي الهدايا للطالب الذين اجتازوا �سفهم يف املرتبة االأوىل العام ال�سابق وهم حممد عاكف ار�س�ي واغادون افندي. 

وقد مت تخريج الدفعة االأوىل من طالبها االأوائل عام 1893.

من هو الربف�صور الدكتور �صباح الدين زعيم ؟
ولد اأ�ستاذ االأ�ساتذة الربف�س�ر الدكت�ر �سباح الدين زعيم عام 1926 يف بلدة » اي�ستيب« يف مقدونيا التي 

كانت تقع داخل اأرا�سي الدولة العثمانية. ا�ستقر مع عائلته يف ا�سطنب�ل عام 1934.  دخل ثان�ية »وفاء« 

اأف�سل  با�سطنب�ل وتخرج منها بدرجة امتياز عام 1943. وانطالقا من فكرة خدمة بلده و�سعبه ب�سكل 

تقدم اىل امتحان كلية العل�م ال�سيا�سية و�سجل يف كلية العل�م ال�سيا�سية يف انقرة. وقد تخرج من الكلية 

عام 1947 وعمل مبن�سب قائمقام يف مناطق خمتلفة من تركيا. ثم انهى درا�سته يف كلية احلق�ق بجامعة 

اأنقرة. ثم انتقل اىل احلياة االأكادميية يف عام 1953 كاأ�ستاذ م�ساعد يف كلية االقت�ساد بجامعة ا�سطنب�ل. 

وقد عمل حتى عام 1993 يف كلية االقت�ساد بجامعة ا�سطنب�ل كع�س� هيئة تدري�سية ورئي�س ق�سم.

 وقد اأعطي ا�سم �سباح الدين زعيم للجامعة كعرب�ن وفاء له من وقف ن�سر العلم الذي قام باإن�ساء اجلامعة.

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



جــدول أعـمـــال الـمــؤتــمـر

اجلمعة  7 اأبريل 2017

اليوم الأول

9:45 - 9:00

10:00 - 9:45

11:20 - 10:00

12:45 - 11:30

14:00 - 12:50

15:20 - 14:00

16:50 - 15:30

17:30 - 17:00

اجلل�سة االفتتاحية

القراآن الكرمي

كلمة رئي�س اجلامعة

كلمة اجلهات الراعية

املتحدث الرئي�سي

تكرمي الرعاة 

ا�سرتاحة �ساي

اجلل�صة الأوىل

التدقيق ال�صرعي على البنوك الت�صاركية )الإ�صالمية( يف تركيا   

الورقة الأوىل: ال�صيد/ د. اإ�صماعيل اخلالدي -  مدير دائرة التدقيق ال�سرعي – بنك ك�يت ترك – تركيا

الورقة الثانية: ال�صيد/ د. حممد طلحة - مدير عام �سركة اإ�سفا لال�ست�سارات – تركيا

املناق�صات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني  

 

اجلل�صة الثانية

ال�صهادات املهنية يف التدقيق ال�صرعي )الواقع - احلاجة - الطموح(

الورقة الأوىل: ال�صيد/د. عمر ال�صريف - مدير الرقابة ال�سرعية – البنك العربي االإ�سالمي - االردن

الورقة الثانية: ال�صيخ/ حممد جا�صر - مدير الرقابة ال�سرعية – م�سرف اأب� ظبي االإ�سالمي - م�سر

املناق�صات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني

�ساله اجلمعة والغداء

اجلل�صة الثالثة

اأف�صل املمار�صات يف ال�صكل الداري للتدقيق ال�صرعي الداخلي

الورقة الأوىل: ال�صيد/ د. �صهيل احلوامدة - االأ�ستاذ بجامعة اإ�سطنب�ل �سباح الدين زعيم - تركيا

الورقة الثانية: ال�صيد/ د. مو�صى اآدم عي�صى - بنك االأهلي ال�سع�دي - ال�سع�دية

الورقة الثالثة: ال�صيد/ حممد عبد العزيز الزومان - مدير قطاع ال�سرعية - بنك البالد - ال�سع�دية

املناق�صات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني  

اجلل�صة الرابعة

توحيد مفاهيم امل�صطلحات ال�صائدة يف الرقابة ال�صرعية  )الرقابة– التدقيق – املراجعة - اللتزام(

الورقة الأوىل: ال�صيخ/ د. علي اأبو العز - مدير دائرة التدقيق ال�سرعي – البنك االإ�سالمي االأردين

الورقة الثانية: ال�صيد/ د. عبد اهلل عطية - مدير دائرة الرقابة الداخلية - البنك االإ�سالمي االأردين

املناق�صات من قبل املعقبني واملتخ�ص�صني  

راحة لل�صالة

اجلل�صة اخلام�صة

القرارات  والتو�صيات  )ختام املوؤمتر(



ال�صبت  8 اأبريل 2017

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

ورش عمل المؤتمر

اأهداف ور�صة العمل

ق�ائم  اإعداد  وطرق  ال�سرعي  التدقيق  �س�س 
ُ
اأ على  التعرف 

الفح�س باإعتماد املخاطر ال�سرعية وما تتطلبه من تقييم لتلك 

 ،)SCRA( التقييم  ومناذج  اأ�ساليب  اأف�سل  باإ�ستخدام  املخاطر 

على  املبني  ال�سرعي  التدقيق  اإعداد خطط  كيفية  اإىل  اإ�سافة 

املخاطر )RBSA( واأركانها الرئي�سة.

ملن هذه الور�صة

• العاملني يف التدقيق ال�سرعي الداخلي واخلارجي.
• العاملني يف التدقيق الداخلي.

• العاملني يف املخاطر.
• العاملني يف االمتثال
• الباحثني واملهتمني.

املحاور العامة

تهدف هذه الور�صة اإىل رفع كفاءة امل�صاركني العملية يف الآتي:

• مفه�م خماطر الت�سغيل يف امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية.
• مفه�م التدقيق ال�سرعي املبني على املخاطر.

• خط�ات بناء خطة التدقيق ال�سرعي املبني على املخاطر.
•  اآلية و�سع برنامج للتدقيق ال�سرعي املبني على املخاطر

• بناء من�ذج لتقييم املخاطر ال�سرعية )SCRA(. (الهم ال�سيغ 
واخلدمات املقدمة يف امل�سارف اال�سالمية).

.)RBSA( بناء من�ذج للتدقيق ال�سرعي املبني على املخاطر •

• حا�سل على �سهادة املاج�ستري من اجلامعة االردنية يف »اإدارة االأعمال يف 
.MBA »التم�يل وامل�سارف

يف  العاملية  اال�سالمية  العل�م  جامعة  من  الدكت�راه  درجة  على  حا�سل   •
امل�سارف اال�سالمية.

• حما�سر �سابق يف جامعات اأردنية.
.)CICS( حا�سل على �سهادة متخ�س�س معتمد يف الرقابة الداخلية •

املحا�سر 

عبداهلل عطية عبداهلل عطية
البنك اال�سالمي االردين 

مدير دائرة الرقابة الداخلية



الأحد  9 اأبريل 2017

الور�صة الثانية:  التدقيق الشرعي على منتجات الخزينة في 

   المصارف اإلسالمية

ورش عمل المؤتمر

اأهداف ور�صة العمل

االإ�سالمية،  امل�سارف  يف  وامل�ؤثرة  املهمة  الدوائر  من  اخلزينة  دائرة  تعد 

االأعلى  تك�ن  وقد  امل�سرف،  يف  دوائر  بعدة  عديدة  ارتباطات  وذات 

حتقيقا للع�ائد واالأرباح يف ميزانية البنك، وت�سم اأهم املنتجات امل�سرفية 

االإ�سالمية.

تاأتي هذه ال�ر�سة لتعطي املدقق ال�سرعي زمام املبادرة يف التعرف على 

املفا�سل ال�سرعية يف منتجات اخلزينة، ومكامن املخاطر ال�سرعية وكيفية 

معاجلتها، واآلية متكني ال�س�ابط الرقابية ال�سرعية يف عمليات منتجات 

اخلزينة، واإجراء التدقيق ال�سرعي عليها.

ملن هذه الور�صة

• العاملني يف التدقيق ال�سرعي الداخلي واخلارجي.
• العاملني يف التدقيق الداخلي.

• العاملني يف املخاطر.
• العاملني يف االمتثال
• الباحثني واملهتمني.

املحاور العامة

الهيكل التنظيمي للخزينة واال�ستثمار يف امل�سرف االإ�سالمي.  •
.FX Market س�ق العمالت االأجنبية�  •

.Money Market ال�س�ق النقدي لال�ستثمار  •
.Capital Market س�ق راأ�س املال�  •

ال�سرعي على بع�س منتجات اخلزينة،  التدقيق  برنامج  اإعداد  معايري   •
وقائمة التحقق ال�سرعي.

• حاالت عملية.

• حا�سل على �سهادة الدكت�راة يف الفقه االإ�سالمي واأ�س�له من اجلامعة االأردنية.
البنك  الداخلي يف  ال�سرعي  التدقيق  دائرة  ال�سرعية يف  الرقابة  منظ�مة  اأ�س�س   •

العربي االإ�سالمي الدويل.

• حما�سر يف جامعات وكليات يف م�ا�سيع الفقه االإ�سالمي واالقت�ساد االإ�سالمي.
• مدرب معتمد يف االقت�ساد االإ�سالمي وامل�سرفية االإ�سالمية جلهات حملية ودولية.

املحا�سر 

د. عمر مصطفى الشريف
البنك العربي االإ�سالمي الدويل - االأردن 

مدير دائرة التدقيق ال�سرعي الداخلي 



ر�صوم امل�صاركة 

الت�صــــــــــــجيل

منوذج الت�صجيل يف املوؤمتر وور�س العمل

�سركة �س�رى لال�ست�سارات ال�سرعية

تلفـ�ن: 22412690 )965(

فاك�س: 22412690 )965( - داخلي: 3/2/1

�س.ب 29328 ال�سفاة 13154 الك�يت

info@shura.com.kw :الربيد االإلكرتوين

المؤتمر  السادس للتـدقيق الشرعي  -  7 اأبريل 2017

الور�صة الثانية: التدقيق الشرعي على منتجات الخزينة في المصارف اإلسالمية - 9 اأبريل 2017 

دة
دو

حم
د 

ع
قا

امل
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ور�صة العمل 2ور�صة العمل 1املوؤمتر

50 $50 $جماناالطلبة
250 $250 $150 $الفراد

400 $400 $250 $املوؤ�ص�صات

بيانات امل�صــــــــــوؤول عن الت�صـــــــــــجيل

امل�سمى ال�ظيفيا�سم ال�سخ�س امل�س�ؤول

االإدارة /الق�سم

الفاك�سالهاتف

الربيد االإلكرتوينالدولة

الت�قيع

بيانــــــات اجلهــــــة

الفرعا�سم اجلهة

الهاتفالفاك�س

الرمز الربيدي�سندوق بريد

الربيد االإلكرتوينالدولة

املنطقة

بيانات امل�صـــــــــــاركني

فاك�سهاتفامل�سمى ال�ظيفياالإ�سمم

1

2

3

4

shura_consult shurashariaconsultancy

shura_consult shura sharia consultancy

www.shura.com.kw
)965( 6627 3033


