
A L M A A L I
I N S T I T U T E
مـــــــعــــــهــــــد   الـــــمــــــعــــــالـــي

دورات تكوينية لإلعداد الجتياز امتحان
CSAA شهادة المراقب والمدقق الشرعي
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من نحن
يتخصص معهد المعالي في مجاالت التدريب والتكوين وإنجاز التقارير واألبحاث في ميدان االقتصاد والمالية اإلسالمية. وقد قام بتنظيم 
المعالي  لمجموعة  تابع  معهد  المعالي  معهد  وفرنسا.  المتحدة  العربية  واإلمارات  المغرب  من  كل  في  تكوينية  وورشات  دورات  عدة 
لالستشارات المتخصصة في االقتصاد اإلسالمي، أنشئت في دبي )الشرق األوسط(، والدار البيضاء )أفريقيا(، لتشمل خدماتها جميع أنحاء 
المعالي:  اختصاصات  ضمن  من  وأوروبا.  الوسطى،  وآسيا  وأفريقيا،  أفريقيا،  وشمال  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  وباألخص:  العالم، 

االستشارات المالية اإلسالمية، الخدمات االستشارية الشرعية، تطوير المنتجات، وكذا تكوين كوادر ومهنّيين في مجال المالية اإلسالمية.

تضع المعالي تحت رهن زبنائها نخبة من المستشارين من ذوي الخبرات العلمية والعملية في المالية اإلسالمية، وكذا مجموعة من الخبراء 
والمديرين الذين شغلوا وظائف مرموقة في كافة الميادين االقتصادية، باإلضافة إلى قاعدة مختارة ومتميزة من العمالء تربطنا بهم 

عالقات قوية مبنية على المهنية والثقة المتبادلة.

)CSAA( التعريف ببرنامج المراقب والمدقق الشرعي
يهدف برنامج االختصاصي اإلسالمي المعتمد في التدقيق الشرعي إلى إلحاق الكوادر البشرية المؤهلة بوظيفة التدقيق الشرعي في 
المحاسبة والمراجعة  الصادرة عن هيئة  المهنية  الضبط، واألخالقيات  المالية اإلسالمية، وفق أسس مهنية مطابقة لمعايير  المؤسسات 

للمؤسسات المالية اإلسالمية.

لقد تم توقيع اتفاقية بين الجمعية المغربية لإلقتصاد اإلسالمي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية لتنظيم االختبار 
.)CSAA( بالمغرب لشهادة المراقب والمدقق الشرعي

وفي هذا اإلطار يقدم معهد المعالي دورات تكوينية مدتها 3 أيام لإلعداد إلجتياز إمتحان )CSAA(، أو يوم واحد للمراجعة حسب اختيار 
المرشح.

AAOIFI :التعريف بهيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية

 تهدف الهيئة لتوفير االرشادات الالزمة لعمل األسواق المالية اإلسالمية واعداد التقارير المالية بصورة موافقة ألحكام الشريعة ومبادئها. 
باإلضافة إلى وضع المعايير للمؤسسات المالية اإلسالمية بما يدعم نمو الصناعة وتطورها.

لألفراد  اإلسالمية  والصيرفة  المالي  والتحليل  والمراجعة  ومعاييرها  المحاسبة  مجاالت  في  المهنية  والشهادات  اإلجازة  الهيئة  تمنح  كما   
والمؤسسات باإلضافة إلى شهادات التدقيق والرقابة الشرعية. وتقوم الهيئة بنفسها أو باالشتراك مع جهات أخرى تحددها بعمليات 

التدريب والتأهيل والمنح.

الفئات المستهدفة
المدققون	 
المحاسبون	 
خريجو الدراسات الشرعية	 
خريجو معاهد التسيير والتدبير	 
خريجو قسم االقتصاد	 
خريجو الحقوق	 
الموظفون في المؤسسات المالية عموما.	 

تفاصيل التدريبات
لغة التدريبات : العربية مع ترجمة المصطلحات األساسية إلى الفرنسية	 
اإلختيار األول : 3 أيام  ـ  تاريخ أول دورة تدريبية :   22 ـ 23 ـ 24 أكتوبر  2015	 
اإلختيار الثاني : يوم واحد للمراجعة ) التواريخ حسب اختيارات المترشحين (	 

المغربية  الجمعية  لدى  التسجيل  ينبغي  الشرعي،  والمدقق  المراقب  شهادة  على  للحصول  ملحوظة: 
المغرب، في  اإلختبارات  وإجتياز  المعتمدة  المناهج  على  والحصول   )ASMECI( اإلسالمي  اإلقتصاد 

 وذلك حسب التواريخ التالية: 
األربعاء 9 شتنبر 2015  	 
األربعاء 20 يناير 2016	 
األربعاء 16 مارس 2016	 
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المحتوى العلمي للتدريب

مفاهيم الرقابة والمراجعة في المؤسسات المالية االسالمية
إشكالية المفاهيم	 
الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية	 
الرقابة الخارجية والمراجعة الخارجية	 
الرقابة الشرعية الداخلية والمراجعة الشرعية الداخلية	 
الرقابة الشرعية الخارجية والمراجعة الشرعية الخارجية	 
الرقابة والمراجعة المركزية )التفتيش( المصرفي والشرعي	 
الرقابة الشاملة	 
الوضع النموذجي للمراجعة الشرعية	 

نظم الرقابة والمراجعة في المؤسسات المالية االسالمية
نظم الرقابة التقليدية	 

نظام الرقابة الداخلية المالية واالداريةـ 
نظام الرقابة الخارجية الماليةـ 
نظام الرقابة المركزية المصرفيةـ 

 نظم الرقابة الشرعية	 
نظام الرقابة الداخلية الشرعية ـ 
نظام الرقابة الخارجية الشرعية ـ 
نظام الرقابة المركزية المصرفية    ـ 

نظام الرقابة الشرعية الداخلية
الحاجة إليه	 
أهدافه	 
مقومات نظام الرقابة الشرعية الداخلية	 
الرقابة الذاتية	 
الرقابة اآللية	 
السياسة الشرعية للمؤسسة	 

إدارة المراجعة الشرعية الداخلية
الحاجة إليها	 
الوضع التنظيمي لها	 
المراجعون: التأهيل والكفاءة	 
أهدافها ومهامها وصالحياتها	 
التنظيم االداري	 
العالقات مع االجهزة االخرى	 
دليل المراجعة الشرعية الداخلية	 
التخطيط االستراتيجي إلدارة المراجعة الشرعية الداخلية	 

الرقابة والمراجعة الشرعية الخارجية
الحاجة إليها	 
الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة الشرعية	 

تعريفهاـ 
تعيينها ومكافآتهاـ 
تكوينها وأسس اختيار أعضائهاـ 
مهامها وصالحياتهاـ 

التنظيم االداري	 
تقرير هيئة الرقابة الشرعية	 
العالقات مع االجهزة االخرى	 
الية عرض االعمال على الهيئة والنماذج المستخدمة	 

الرقابة و المراجعة الشرعية المركزية )التفتيش(
النماذج األربعة لرصد وتقويم واقع الرقابة المركزية الشرعية	 
النماذج المتوقعة لنظام الرقابة والمرجعية المركزية الشرعية	 

النموذج االول: كنموذج انتقالي: تكامل النظم الرقابية »خاصة«ـ 
رقابة ـ  هيئات  بدون  اسالمية  بنوك  مستقبلي:  تصور  الثاني:  النموذج 

شرعية 
معالم تطبيقية لنظام الرقابة والمراجعة المركزية الشرعية	 
دليل اإلرشادات المركزية لنظام الرقابة الشرعية الداخلية	 

أدوات المراجعة الشرعية الميدانية
مراحل وأنواع المراجعة الشرعية	 
نطام عمل المراجعة الشرعية	 
أنشطة المراجعة	 
ادلة اإلثبات واجراءات التوصل إليها	 
أوراق عمل المراجعة الشرعية: الملف الدائم والملف الجاري	 
التأكد المعقول والعينات	 
مخاطر المراجعة الشرعية	 
خطط المراجعة الشرعية	 
 تقارير المراجعة الشرعية	 

 
إجراءات المراجعة الشرعية الميدانية

إجراءات مرحلة اإلعداد	 
إجراءات مرحلة التنفيذ	 
إجراءات مرحلة ما بعد التنفيذ: المتابعة والمناقشة والتقرير النهائي	 

المالحظات الشرعية وأثٌرها في تصنيف تقارير الهيئات الشرعية:
أنواع المالحظات الشرعية على مدى االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية	 
اليات معالجة المالحظات الشرعية	 
للهيئة 	  الختامي  التقرير  في  الشرعية  المالحظات  عن  اإلفصاح  سياسة 

الشرعية
تصنيف تقارير هيئات الرقابة الشرعية	 

الجودة النوعية في المراجعة الشرعية
متطلبات الجودة في المراجعة الشرعية الداخلية	 
متطلبات الجودة للمراجعة الشرعية الخارجية	 
االتقان والحرص والسلوك المهني	 
نصوص معايير الضوابط األربعة الصادرة عن أيوفي	 
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معلومات عن المؤطرين

فضيلة الشيخ الدكتور محمد قراط
مستشار بمؤسسة المعالي لالستشارات والتدريب في المالية 	 

اإلسالمية.
مستشار شرعي للبنوك تشاركية	 
والصناديق 	  التكافلي  التأمين  لجان  بعض  في  عضو 

االستثمارية.
جامعة 	  الشريعة  بكلية  والمقاصد  واألصول  الفقه  أستاذ 

القرويين فاس.
خريج جامعة األزهربمصر والقرويين بالمغرب.	 
حاصل على دكتوراه في فقه األموال. 	 
دبلوم في المصرفية اإلسالمية 	 
دبلوم في الرقابة والتدقيق الشرعي.	 
دبلوم في التأمين التكافلي	 
دبلوم في المحاسب القانوني اإلسالمي.	 
من 	  اإلسالمية  المالية  في  والتحكيم  المصالحة  في  دبلوم 
دبي
كان عضو  اللجنة المكلفة بإعداد قانون الوقف في اإلمارات.	 
المصنفات 	  ورقابة  والبحوث  الدراسات  قسم  في  باحثا  كان 

بأوقاف أبو ظبي.
كان عضو اللجنة الشرعية لإلفتاء	 
كان مفتيا في المعمالت المالية في مركز اإلفتاء أبو ظبي 	 
له عدة أبحاث في الفقه والمقاصد واألصول.	 
شارك في عدة ندوات محلية ودولية .	 

الدكتور أحمد الطاهري الجوطي
مدير مشاريع في مجموعة المعالي لالستشارات 	 
)تطوير 	  االستشارية  المشاريع  من  العديد  في  شارك 

المنتجات اإلسالمية، إنشاء بنك إسالمي، الدراسة االستراتيجية 
للعقود  الشرعية  المراجعة  إسالمي،  مصرفي  نشاط  إلطالق 

واإلجراءات...(
حاصل على دكتوراه في التمويل واالقتصاد اإلسالمي	 
أستاذ زائر في عدد من الجامعات المغربية	 
مدرب في مجال التمويل واالقتصاد اإلسالمي	 
المالية 	  في  المعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  على  حاصل 

للتجارة  الوطنية  المدرسة  من  التسيير  ومراقبة  والتدقيق 
والتسيير

اشتغل عدة سنوات كمدقق رئيسي في مجال المصرفية	 
االقتصاد 	  مجال  في  مقاالت  وله  ندوات  عدة  في  شارك 

والمالية إلسالمية

لقاء مع خبيرين في التدقيق الشرعي

الدكتور محمد أحمين
اإلسالمية في 	  البنوك  قدم عدة دورات تدريبية لموظفي 

قطر و المغرب و تونس
مراقب ومستشار شرعي	 
مدرب في المالية اإلسالمية	 
مراقبومستشار 	  المسلمين،  لعلماء  العالمي  االتحاد  عضو 

الجمعية  وعضو  إسالمية  مالية  مؤسسات  عدة  في  شرعي 
المغربية لالقتصاد اإلسالمي

في 	  للمعاوضات  العامة  )النظرية  موضوع  في  دكتوراه 
الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة )جامعة محمد الخامس 

– المغرب
في 	  اإلسالمية،  العلوم  في  البحث  مناهج  في  ماجستير 

خالل  من  المالكي  المذهب  في  المالية  )القواعد  موضوع 
كتاب المقدمات الممهدات البن رشد وتطبيقاتها المعاصرة 

)جامعة محمد الخامس – المغرب
بكالوريوس شريعة، كلية الشريعة، جامعة قطر	 
عملي 	  دليل  الشرعية:  الرقابة  إلى  »مدخل  كتاب  مؤلف 

المؤسساتالمالية  في  الشرعي  والتدقيق  للفتوى  وعلمي 
اإلسالمية« مؤلف كتاب »دور الفقه المالكي في نجاح العمل 

المصرفي اإلسالمي« 
البنوك 	  لموظفي  تدريبية  ساعة  مائة  من  أكثر  قدم   

فضيلة الشيخ عبد الستار علي القطان 
معروف 	  عالم  ـ  القطان  علي  الستار  عبد   / الشيخ  فضيلة 

اإلسالمي  التمويل  في  بارز  وخبير  اإلسالمية،  الشريعة  مجال  في 
في  والتطبيقي  التنظيري  العلم  بين  يجمع  اإلسالمية،  والصيرفة 

المالية اإلسالمية.
يحمل فضيلته خبرات واسعة في مجال الصيرفة اإلسالمية، 	 

للمؤسسات  الشرعية  الرقابة  هيئات  في  واضحة  بصمات  وله 
التمويل  بيت  مثل:  المختلفة؛  البلدان  في  اإلسالمية  المالية 
الكويتي بالكويت، وشركة دار التمويل اإلسالمي بأبوظبي، وبنك 
القيوين  أم  ببنك  اإلسالمية  المعامالت  ووحدة  السوري،  البركة 
االستثمارية  منها  مختلفة،  مجاالت  أعماله  تشمل  كما  الوطني، 
ـ مثل شركة أعيان لإلجارة واالستثمار وشركة رساميل للهندسة 
للتأمين وشركة  الكويت  ـ مثل شركة  التكافلية  المالية، ومنها 
للتكافل بعمان. كما يقدم فضيلته استشارات شرعية  المدينة 
إلى جانب عمله في الهيئات الشرعية الرقابية؛ مثل إشرافه على 

شركة شورى لالستشارات الشرعية.
العديد 	  بعضوية  فضيلته  يضطلع  أعاله،  المذكور  على  عالوة 

اإلسالمي  الفقه  مجمع  منها:  المعتمدة؛  الشرعية  المجالس  من 
بجدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
بالبحرين، ومركز التحكيم اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم 
اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  للبنوك  العام  والمجلس  بدبي، 

بالبحرين، وغيرها.
جامعة 	  من  الشريعة  في  البكالوريوس  على  فضيلته  حصل 

ثم  1992م،  عام  بالسعودية  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام 
والدراسات  الشريعة  بكلية  المقارن  الفقه  في  العالي  الدبلوم 

اإلسالمية بجامعة الكويت بدولة الكويت عام 2007م.  
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