
2 يونيـــــــــو 2010
فندق هوليــــــــــــدي اإن - داون تاون

تنظيم

برعاية



املقدمــــــــــــة 

فقد اعتلت ال�صناعة املالية الإ�صالمية اليوم مكانة عاملية مرموقة، وكونت ر�صيدا زاخرا من التجارب الناجحة، واخلربات 

املتعددة، واأ�صبحت اليوم حمط اأنظار العديد من املفكرين، واخلرباء القت�صاديني يف العامل، حتى باتوا ينادون بالهتداء 

بالقت�صاد الإ�صالمي لرت�صيد النظم املالية والقت�صادية ، وهذا بال �صك جناح لل�صناعة املالية الإ�صالمية ي�صاعف من عظم 

امل�صئولية على عاتق امل�صتغلني فيها، ويربز حتديا كبريا للعمل على تطوير ال�صناعة املالية الإ�صالمية، والرتقاء بها لتحقق 

مقا�صدها التي غيبت عنها يف اأغلب الأحيان، فقد حو�صرت يف دائرة �صيقة، دائرة احلالل واحلرام، ومل تتعد اإىل املقا�صد 

ال�صرعية التي هي جوهر ال�صناعة املالية وروحها.

و�صعيا نحو التطوير والرتقاء تنظم �صركة �صورى لال�صت�صارات ال�صرعية هذا املوؤمتر، موؤمتر املدققني ال�صرعيني اإميانا من 

�صورى باأهمية منظومة التدقيق ال�صرعي، وما متثله من �صمام اأمان لعمل املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، فالتدقيق ال�صرعي هو 

حجر الزاوية يف �صمان التزام املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية يف املنهج الإ�صالمي فهو اجلهاز الذي يقي�س مدى تقيد املوؤ�ص�صات 

املالية الإ�صالمية بال�صوابط والقرارات التي ت�صدرها الهيئات ال�صرعية، ويتلم�س مواطن اخللل، ويقرتح احللول الناجعة ل�صد 

الثغرات وحل امل�صكالت.

املهنة  اأ�صهمت يف تطوير  التي  الرثية  التجارب  العديد من  اليوم  نرى  اأننا  اإل  ال�صرعي،  التدقيق  وبالرغم من حداثة مهنة 

واأثرتها، حتى زهت واأينعت وحان قطافها، فقد حان الوقت ل�صهر هذه التجارب يف بوتقة واحدة، لتكوين منظومة  مهنية 

للتدقيق ال�صرعي، ترتقي يف املهنة وترفع من كفاءتها وجودة خمرجاتها.

اجلهـــــــة املنظمــــــة 

الإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صات  واأعمال  اأن�صطة  ت�صيري  ال�صرعية يف  الرقابة  اأهمية موقع  انطالقا من 

وفقا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية واأثرها يف �صبط العمل وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات ال�صرعية، 

ومواكبة للتو�صع الكبري الذي ت�صهده ال�صناعة املالية الإ�صالمية، تاأ�ص�صت �صركة �صورى لال�صت�صارات 

تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  الإ�صالمية  املالية  للموؤ�ص�صات  ال�صرعية  ال�صت�صارات  بتقدمي خدمات  املتخ�ص�صة  ال�صرعية 

اأعمال الرقابة والتدقيق ال�صرعي والربامج التدريبية لتكون رافدا اأ�صا�صيا لدفع عجلة �صناعة الرقابة ال�صرعية.

وال�صناديق  والتجارية  والعقارية  وال�صتثمارية  املالية  للموؤ�ص�صات  ال�صرعية  اجلوانب  بتغطية  �صورى  �صركة  تقوم 

ال�صتثمارية التي تعمل وفقا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.

�صركة اأعيان لالإجارة  وقد اختطت �صورى لنف�صها خطا متميزا فهي �صركة ل تهدف اإىل حتقيق اأرباح ملالكها – 

وال�شتثمار- لقناعتهم باأهمية ر�شالة ال�شركة والدور املنوط بها والرتكيز على اأن يكون املعيار الأهم لنجاح ال�شركة 

اإقامة  ما تقدمه من قيمة م�صافة يف �صناعة الإ�صت�صارات ال�صرعية، وا�صتثمار الأرباح التي حتققها ال�صركة يف 

امل�صروعات والفعاليات التي تهدف اإىل تطوير ال�صناعة املالية الإ�صالمية.

الأهداف الرئي�سية للموؤمتــــر

• ت�صليط ال�صوء على اأهمية دور املدققني ال�صرعيني.
• امل�صاهمة يف الرتقاء يف مهنة التدقيق ال�صرعي وتطويرها.

• اإيجاد منرب يو�صل �صوت وراأي املدقق ال�صرعي.
• تبادل اخلربات بني املدققني ال�صرعيني.

• التعارف بني املدققني ال�صرعيني.



برنامـــج املوؤمتر

املتحدثوناملو�سوعالتوقيتم

110:30 - 10:00

ف�سيلة ال�سيخ/ د. خالد املذكوركلمة راعي احلفل

ال�سيخ/ حمد املزيدكلمة اجلهة املنظمة

�سركة بيت ال�ستثمار اخلليجيكلمة اجلهات الراعية

211:30 - 10:30
املحور الأول

�سركات ال�ست�سارات ال�سرعية التحديات والطموحات

ف�سيلة ال�سيخ/ د.عبدالرزاق ال�سايجي

ف�سيلة ال�سيخ/ د. نايف العجمي

ف�سيلة ال�سيخ/ د. ريا�ض اخلليفي

ف�سيلة ال�سيخ/ عبدال�ستار القطان

312:30 - 11:30
املحور الثاين

تقنني وتنظيم الرقابة ال�سرعية

ف�سيلة ال�سيخ/ د. حممد داود بكر

ف�سيلة / د. عبدال�ستار اخلويلدي

�سالة الظهر12:30 - 41:00

52:00 - 1:00
املحور الثالث

واقع الرقابة ال�سرعية يف الكويت

ال�سيخ/ احمد العومي

ال�سيخ/ عبداهلل الهزمي

البيان اخلتامي والتو�سيات2:00 - 63:00

حفل الغداء3:00 - 74:00



ور�سة عمل

التدقيق ال�سرعي على العتمادات امل�ستندية

اأنواع العتمادات امل�ستندية وت�سنيفاتها

املفاهيم الأ�سا�سية لالعتمادات امل�ستندية

• تعريف العتماد امل�ستندي واأهميته.
• اأطراف العتماد امل�ستندي.

• خطوات تنفيذ العتماد امل�ستندي من بنك واحد اأو بنكني.

اأنواع العتمادات امل�ستندية وت�سنيفاتها

• ت�سنيف العتمادات من حيث قوة تعهد البنك امل�سدر.
• ت�سنيف العتمادات من حيث قوة تعهد البنك املرا�سل.

• ت�سنيف العتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع امل�ستفيد.
• ت�سنيف العتمادات من حيث طريقة �سداد امل�سرتي الآمر بفتح العتماد.

• ت�سنيف العتمادات من حيث ال�سكل.
• ت�سنيف العتمادات من حيث طبيعته.

تطبيقات البنوك الإ�سالمية لالعتماد امل�ستندي

• التكييف ال�سرعي لالعتماد امل�ستندي.
• اعتماد الوكالة.

• اخلطوات العملية لعتماد املرابحة.
• اخلطوات العملية لعتماد امل�ساربة.

• خطوات اعتماد امل�ساركة.

اإجراءات التدقيق ال�سرعي على العتمادات امل�ستندية

اخلطوات ال�سابقة لعملية التدقيق

اإعداد خطة التدقيق ال�سرعي

• الهدف من التدقيق.
• حتديد نطاق التدقيق.

• نوع التدقيق )بالعينة/�سامل(.
• حت�سري امل�ستندات املطلوبة.

تنفيذ عملية التدقيق

• فح�ض العينات.
• الفح�ض امليداين.

• جمع الأدلة.

اإعداد تقرير الرقابة ال�سرعية

• كتابة املالحظات الولية.
• مناق�سة املالحظات مع املوؤ�س�سة.

• كتابة التقرير النهائي.
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منـــــــوذج الت�ســــــجيل

بيانـــات اجلهـــــــة

اأرغب بالت�سجيل

بيانـــات امل�سوؤول عن الت�سجيل

بيانـــات امل�ســــــــــاركني

املوافقة على الت�سجيل

�سروط الت�سجيل والإلغاء

اأوافق اأنا م�شوؤول الت�شجيل على امل�شاركة يف املوؤمتر - ور�شة العمل املدون اأعاله، وقد اطلعت على 

كافة �شروط الت�شجيل والإلغاء.

ور�سة العمل التدقيق ال�سرعي على العتمادات امل�ستندية - ر�سوم امل�ساركة 150 د.كموؤمتر املدققني ال�سرعيني  2 يونيو 2010

يجب اأن يكون الت�صجيل على طريقة النموذج املعتمد وموقع من امل�صوؤول املبا�صر.

يف حالة الإلغاء بعد اإ�صتالم النموذج تدفع اجلهة  100  د.ك ر�صوم اإدارية.

يف حالة الغياب تدفع قيمة الر�صوم كاملة.

يحق ل�صركة �صورى اإلغاء ت�صجيل امل�صارك يف حالة عدم الدفع قبل اإنعقاد ور�صة العمل بـ 10 يوماً.
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