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هيئـة املحا�سـبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سـالمية

تصــدرهـــا

•	دور عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية المختلفة ومكانتها في المؤسسات المالية. 
•	العالقة بين هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية. 

•	آلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية. 
•	التحقق المباشر من شرعية العمليات المصرفية والمالية في المؤسسة. 

ذي  كل  إعطاء  وفي  الشريعة  بأحكام  المؤسسة  التزام  في  للعمالء  والطمأنينة  الثقة  موجبات  •	توفير 
حق حقه. 

أهداف البرنامج 

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال 
الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي. كما يوفر البرنامج للمرشحين 

فرصة امتالك المعارف المتقدمة في المجاالت التالية: 

محتوى البرنامج

يتعلق  فيما  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الشرعية  المعايير  	•
باألدوات والممارسات المالية اإلسالمية وأسس األحكام الشرعية لهذه المعايير. 

يتعلق  فيما  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الضبط  معايير  	•
بعمليات المراقبة والمتابعة الشرعية. 

المعايير  تطبيق  الداخلية،  الرقابة  والخارجية،  اإلشرافية  )الرقابة  اإلسالمية  والمالية  المصرفية  الرقابة  	•
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(. 

•	الهياكل التشغيلية لعملية الرقابة والمتابعة الشرعية. 
•	إجراءات الرقابة والمتابعة الشرعية )وخاصة ما يتصل بالتخطيط والعمليات والتوثيق وإعداد التقارير(. 

•	استخدام المراجع الفقهية لتحضير المسائل المطلوبة من الهيئة الشرعية. 

يشمل البرنامج كل ما يعزز عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية، 
وبخاصة ما يلي: 

 شهادة المراقب والمدقق الشرعي

المراقب والمدقق الشرعي ©	جميع الحقوق محفوظة 2007. محتوى البرنامج مسجل ملكية فكرية باسم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية برقم 



أصحاب االختصاص واإلداريون العاملون حاليًا في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية.  	•
أصحاب االختصاص واإلداريون العاملون حاليًا في مجاالت المحاسبة والتدقيق والمالية.  	•

أصحاب االختصاص واإلداريون الراغبون في العمل في المجال الشرعي، “المحاسبة” التدقيق والمالية.  	•
      )يشترط في المتقدمين لبرنامج المراقب والمدقق الشرعي اإللمام باللغة العربية(. 

الموجه إليهم البرنامج: 

تدريبية  دورة  وتقام  البرنامج.  في  التسجيل  اكتمال  بعد  الدراسة  مواد  على  المتقدمون  يحصل  	•
للمتقدمين بعد إغالق باب التسجيل لكل دفعة. يجرى االمتحان في نهاية البرنامج. إن الفترة الفاصلة 

بين إغالق باب التسجيل لكل دفعة واالمتحان 4 أشهر تقريبًا. 
الدراسية  والمواد  المعايير  من  الهيئة  مطبوعات  على  البرنامج  بهذا  الخاصة  الدراسة  مواد  تشتمل  	•

الخاصة بالدورة التدريبية للبرنامج. 
لهيئة  التابع  الشرعي  المجلس  وأعضاء  الشريعة  علماء  الفضيلة  أصحاب  التدريبية  الدورة  يقدم  	•

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

تفاصيل البرنامج

تمنح شهادة المراقب والمدقق الشرعي للناجحين. تتيح هذه الشهادة لحملتها سبل التطوير المهني  	•
وخاصة في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المالي والمصرفي الدولي. 

توثيق المشاركة في البرنامج

لمزيد من المعلومات عن التقدم للبرنامج والحصول على نموذج الطلب، يرجى زيارة موقع الهيئة على االنترنيت:   	•
.www.aaoifi.com

كما يمكن االتصال بقسم المراقب والمدقق الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية  	•
 csaa@aaoifi.com   :على هاتف رقم: +97317244496 أو بالفاكس على الرقم: +97317250194 أو عبر البريد االلكتروني

الشيخ عبد اهلل بن سليمان المنيع  	•
الشيخ عجيل جاسم النشمي 	•
الشيخ محمد علي التسخيري  	•

الشيخ علي جمعة  	•
الشيخ عبد الستار أبو غدة  	•

الشيخ أحمد علي عبد اهلل  	•
الشيخ محمد علي القري  	•

الشيخ داود محمد بكر 	•

الشيخ محمد تقي العثماني  	•
الشيخ الصديق محمد الضرير  	•

الشيخ عبد الرحمن بن صالح األطرم  	•
الشيخ الغزالي بن عبد الرحمن  	•
الشيح العياشي الصادق فداد  	•

الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي 	•
الشيخ حسين حامد حسان  	•

الشيخ علي محي الدين القره داغي  	•

والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  التابع  الشرعي  المجلس  قبل  من  الشرعي  والمدقق  المراقب  برنامج  أعد 
يتكون من عضوية أصحاب  الذي  المجلس  الشهادة مصدقة من  المالية اإلسالمية، وتصدر  للمؤسسات 

الفضيلة: 

المحاسبة والمراجعة واألخالقيات والضوابط  بتطوير معايير  للربح تضطلع  المالية اإلسالمية منظمة دولية مستقلة غير هادفة  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  هيئة 
والمعايير الشرعية للصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية. كما أن الهيئة تؤدي دورًا كبيرًا في تطوير الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة. تأسست الهيئة عام 1990، 

ومقرها مملكة البحرين.


