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املالية  امل�ؤ�س�سات  عمل  متيز  التي  الأ�سا�سية  الركيزة  هي  ال�سرعية  الرقابة  تعترب 
التي  ال�سرعية  واملبادئ  بالأحكام  اللتزام  حتقيق  على  ت�سهر  التي  فهي  الإ�سالمية، 
يجب مراعاتها من قبل امل�س�ؤولني وجميع العاملني، كما اأنها ت�ساهم يف طماأنة اجلمه�ر 
من املتعاملني وغريهم على �سرعية الن�ساط الذي تق�م به هذه امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية، 

بالإ�سافة اإىل م�ساهمتها يف جمال تط�ير املنتجات املالية الإ�سالمية اجلديدة.  
وال�سيا�سات،  والتفاقيات،  العق�د،  فح�ص  يف  ال�سرعية  الرقابة  مهام  اأهم  وتتمثل 
واملنتجات، واملعامالت، وعق�د التاأ�سي�ص، والنظم الأ�سا�سية، والتقارير ال�سادرة عن 
بها  يق�م  التي  التفتي�ص  عمليات  وتقارير  التعميم  وكذلك  الداخلية  املراجعة  اإدارات 

البنك املركزي..
ويق�م على تنفيذ الرقابة والتدقيق ال�سرعي هيئات م�ستقلة  من الفقهاء املتخ�س�سني 
الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  ن�ساطات  ت�جيه  اإليها  يعهد  حيث  املعامالت  فقه  يف 
ومراجعتها والإ�سراف عليها للتاأكد من التزاماتها باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، 

وتك�ن فتاواها وقراراتها ملزمة للم�ؤ�س�سة . 

وتهدف �سهادة الخت�سا�سياملعتمد يف التدقيق ال�سرعي اإىل اإتاحة الفر�سة للعاملني 
الإ�سالمية  امل�سارف  يف  والعاملني  الإ�سالمية  امل�سارف  على  الرقابة  جمال  يف 
لالإملام مبفاهيم الرقابة واملراجعة يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، و بنظم الرقابة 
واملراجعة واأن�اعها، وحتديد مق�مات الرقابة ال�سرعية الداخلية واأهدافها ومهامها 
وال��سع  اخلارجية  ال�سرعية  واملراجعة  بالرقابة  التعريف  يتم  كما  و�سالحياتها. 
املعرفة  اإىل  بالإ�سافة  و�سالحياتها  ومهامها  ال�سرعية  الرقابة  لهيئات  التنظيمي 
واأدلة عملها  واإجراءاتها  ومراحلها  امليدانية  ال�سرعية  املراجعة  واأدوات  باإجراءات 
الرقابة  عن  خمتلفة  مناذج  ال�سهادة  وت�ستعر�ص  الن�عية.  وج�دتها  وتقاريرها 

والتفتي�ص على م�ست�ى البن�ك املركزية.
من  ليتمكن�ا  امل�سرفية  الرقابة  جمال  يف  العاملني  مهارات  تنمية  اإىل  تهدف  كما 

القيام مبهام الرقابة امل�سرفية على امل�سارف الإ�سالمية
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اأهداف ال�شهادة :
التعرف على نظم الرقابة املختلفة يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 1
التعرف على نظام الرقابة ال�سرعية الداخلية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 2
التعرف على مفاهيم واأدوات الرقابة والتدقيق ال�سرعي امليداين . 3
اإك�ساب امل�ساركني مهارات اإعداد خطط التدقيق ال�سرعي امليداين وتنفيذها. 4
اإك�ساب امل�ساركني مهارات اإعداد برامج وا�ستمارات التدقيق ال�سرعي وا�ستخدامها. 5
اإك�ساب امل�ساركني مهارات كتابة املالحظات ال�سرعية واإعداد تقارير مدى اللتزام ال�سرعي ومتابعتها.. 6
اإك�ساب امل�ساركني مهارات ا�ستنباط و�سياغة اأدلة ال�س�ابط والإجراءات العملية ال�سرعية للمنتجات واخلدمات امل�سرفية.  . 7
اإك�ساب امل�ساركني مهارات اإعداد وتط�ير برامج وا�ستمارات التدقيق ال�سرعي امليداين للمنتجات واخلدمات امل�سرفية.  . 8
اإك�ساب امل�ساركني مهارات �سياغة املالحظات ال�سرعية، ومراجعة الردود وتق�ميها، واإعداد التقارير الأولية والنهائية.  . 9

امل�شتهدفون  بال�شهادة:
العامل�ن يف جمال الرقابة التدقيق ال�سرعي . 1
العامل�ن يف الإدارات القان�نية. 2
العامل�ن يف جمال ال�ست�سارات ال�سرعية. 3
العامل�ن يف اإدارات املراجعة الداخلية. 4
العامل�ن يف مكاتب املحا�سبني القان�نيني. 5
العامل�ن يف اإدارات التفتي�ص بالبن�ك املركزية. 6
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1. نظم الرقابة واملراجعة يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
• مفاهيم الرقابة واملراجعة	
• نظام الرقابة الداخلية ال�سرعية	
• نظام الرقابة اخلارجية ال�سرعية	
• نظام الرقابة املركزية ال�سرعية	
• اإدارة املراجعة ال�سرعية الداخلية 	
• الرقابة واملراجعة ال�سرعية اخلارجية	
• الرقابة والتفتي�ص )املراجعة( ال�سرعية املركزية	

3. اأدوات املراجعة ال�سرعية امليدانية
• مراحل واأن�اع املراجعة ال�سرعية	
• نطاق عمل املراجعة ال�سرعية.  	
• اأن�سطة املراجعة	
• اأدلة الإثبات واإجراءات الت��سل اإليها.  	
• اأوراق عمل املراجعة ال�سرعية:  امللف الدائم وامللف اجلاري	
• التاأكد املعق�ل والعينات.  	
• خماطر املراجعة ال�سرعية.  	
• خطط املراجعة ال�سرعية.  	
• تقارير املراجعة ال�سرعية.  	
• اإجراءات املراجعة ال�سرعية امليدانية	

2.  املالحظات ال�سرعية واأثرها يف ت�سنيف تقارير الهيئات ال�سرعية
• اأن�اع املالحظات ال�سرعية على مدى اللتزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية	
• اآليات معاجلة املالحظات ال�سرعية	
• �سيا�سة الإف�ساح عن املالحظات ال�سرعية يف التقرير اخلتامي للهيئة ال�سرعية	
• ت�سنيف تقارير هيئات الرقابة ال�سرعية	

1.  تقنيات الرقابة والتدقيق ال�شرعي
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4.  اجل�دة الن�عية يف املراجعة ال�سرعية 
• متطلبات اجل�دة يف املراجعة ال�سرعية الداخلية.  	
• متطلبات اجل�دة يف املراجعة ال�سرعية اخلارجية.  	
• الإتقان واحلر�ص وال�سل�ك املهني 	
• ن�س��ص معايري ال�س�ابط الأربعة ال�سادرة عن اأي�يف.	

5.  اإجراءات عر�ض الأعمال على الهيئة ال�سرعية 
• نطاق عمل جهاز اأمانة هيئة الرقابة ال�سرعية. 	
• نطاق عمل الإدارة التنفيذية للم�ؤ�س�سة املالية 	
• اإجراءات ت�سلم امل��س�عات املرف�عة من اجلهة التنفيذية	
• اإعداد مذكرات العر�ص على هيئة الرقابة ال�سرعية 	
• جدول م�اعيد اجتماعات هيئة الرقابة ال�سرعية 	
• جدول اأعمال هيئة الرقابة ال�سرعية 	
• متطلبات انعقاد اجتماع الهيئة 	

6.  حما�سر وقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية 
• اإر�سادات لعمل مقرر الهيئة اأثناء اجتماع الهيئة 	
• اإر�سادات �سياغة حم�سر اجتماع الهيئة 	
• اإر�سادات �سياغة القرارات والفتاوى 	
• الت�قيع على القرار النهائي، وتدوين التحفظ عليه	
• احلفظ والت�ثيق	
• امل��س�عات امل�ستعجلة وقرار التمرير	
• الجتماع عن طريق ال��سائل احلديثة	

7. الإطار املهني لالحرتاف يف التدقيق ال�سرعي اخلارجي 
• مفه�م الحرتاف واملهنية 	
• واقع التدقيق ال�سرعي اخلارجي 	
• متطلبات الحرتاف يف التدقيق ال�سرعي اخلارجي 	
• م�ستقبل املهنية والحرتاف يف التدقيق ال�سرعي اخلارجي 	
• تنظيم مكاتب التدقيق ال�سرعي 	
• �سركات ال�ست�سارات ال�سرعية اخلا�سة 	
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2.  تطبيقات الرقابة والتدقيق ال�شرعي امليداين

1.  هيكل الت�سغيل يف البنك الإ�سالمي
• العمليات الت�سغيلية للبنك الإ�سالمي. 	
• الهيكل التنظيمي والت�سغيلي للبنك الإ�سالمي.  	

2.  جمم�عة التجزئة امل�سرفية ومت�يل الأفراد
• الهيكل الت�سغيلي ملجم�عة التجزئة امل�سرفية ومت�يل الأفراد.  	
• احل�سابات وال�دائع 	
• العمالت وال�سيكات و احل�الت	
• التم�يل التجاري لل�سيارات وال�سلع	
• التم�يل العقاري لالأرا�سي واملنازل	
• من�ذج ال�س�ابط والإجراءات ملنتجات التجزئة امل�سرفية ومت�يل الأفراد	
• برامج وا�ستمارات التدقيق ال�سرعي ملنتجات التجزئة امل�سرفية ومت�يل الأفراد 	
• جمم�عة ال�سركات وكبار العمالء	
• الهيكل الت�سغيلي ملجم�عة ال�سركات وكبار العمالء 	
• التم�يل التجاري 	
• التم�يل العقاري 	
• مت�يل راأ�ص املال العامل 	
• من�ذج ال�س�ابط والإجراءات ملنتجات ال�سركات وكبار العمالء 	
• برامج وا�ستمارات التدقيق ال�سرعي ملنتجات ال�سركات وكبار العمالء 	

3.  جمم�عة اخلزينة والعالقات الدولية 
• الهيكل الت�سغيلي ملجم�عة اخلزينة والعالقات الدولية 	
• ال�سلع واملعادن 	
• العمالت الأجنبية	
• ح�سابات املرا�سلني 	
• اإدارة ال�سي�لة 	
• من�ذج ال�س�ابط والإجراءات ملنتجات اخلزينة والعالقات الدولية 	
• برامج وا�ستمارات التدقيق ال�سرعي ملجم�عة ال�سركات وكبار العمالء 	
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5.  �سركات التاأمني الإ�سالمي
• الهيكل الت�سغيلي ل�سركات التاأمني الإ�سالمي	

• التاأمني على الأ�سرار 	
• التاأمني على الأ�سخا�ص 	
• منتجات ال�ستثمار	

• من�ذج ال�س�ابط والإجراءات ملنتجات �سركات التاأمني الإ�سالمي 	
• برامج وا�ستمارات التدقيق ال�سرعي ملنتجات �سركات التاأمني الإ�سالمي 	

• برنامج التدقيق ال�سرعي 	
• ا�ستمارات فح�ص الأنظمة 	

• ا�ستمارات فح�ص العينات 	

4.  جمم�عة ال�ستثمار
• الهيكل الت�سغيلي ملجم�عة ال�ستثمار	
• ال��ساطة يف تداول الأ�سهم	
• ال�سناديق ال�ستثمارية 	
• ترتيب الكتتابات والتعهد بالتغطية	
• اإدارة املحافظ ال�ستثمارية	
• حفظ الأ�سهم	
• من�ذج ال�س�ابط والإجراءات ملنتجات جمم�عة ال�ستثمار	
• برامج وا�ستمارات التدقيق ال�سرعي ملنتجات جمم�عة ال�ستثمار 	
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