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الشريك اإلستراتيجيبرعاية



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 

الثغرات وحل  ل�صد  الناجعة  ويتلم�س مواطن اخللل, ويقرتح احللول  ال�صرعية,  الهيئات  التي ت�صدرها 

امل�صكالت.

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

تطوير املهنة 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.

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

ال�صريعة الإ�صالمية واأثرها يف �صبط العمل وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات ال�صريعة, ومواكبة للتو�صع 

الكبري الذي ت�صهده ال�صناعة املالية الإ�صالمية, تاأ�ص�صت �صركة �صورى لال�صت�صارات ال�صرعية املتخ�ص�صة 

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

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

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

وال�صناديق ال�صتثمارية التي تعمل وفقا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية. وقد اختطت �صورى لنف�صها خطاً 

متميزا فهي تبني اجل�صور بني الفقه والإقت�صاد وتركز ال�صركة على اأن يكون املعيار الأهم لنجاح ال�صركة 

ما تقدمه من قيمة م�صافة يف �صناعة ال�صت�صارات ال�صرعية, من خالل اإقامة امل�صروعات والفعاليات 

التي تهدف اإىل تطوير ال�صناعة املالية الإ�صالمية.

• 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.

المقدمة

الجهة المنظمة

األهداف الرئيسية للمؤتمر



املتحدثوناملو�ضوعالتوقيتم

110:00 - 9:30

ف�ضيلة ال�ضيخ/ اأ.د. عجيل جا�ضم الن�ضميكلمة راعي احلفل

ف�ضيلة ال�ضيخ/ اأ.د. عبدال�ضتار اأبوغدةكلمة هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية

ال�ضيخ/ حممد الذيابكلمة اجلهة املنظمة

كلمة اجلهة الراعية

الأ�ضتاذ/ ع�ضام زيد الطواري

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

�ضركة ر�ضاميل للهيكلة املالية

211:00 - 10:00
املحور الأول

هيئة �ضوق املال والتدقيق ال�ضرعي

312:00 - 11:00
املحور الثاين

توحيد املرجعية ال�ضرعية يف مهنة التدقيق ال�ضرعي

�ضالة الظهر12:00 - 412:30

51:30 - 12:30

ور�ضات العمل

الور�ضة الأوىل 

امل�ضوؤولية ال�ضرعية والقانونية جتاه جهاز التدقيق ال�ضرعي

واملخالفات ال�ضرعية التي ير�ضدها يف املوؤ�ض�ضات املالية 

الإ�ضالمية

الور�ضة الثانية

امل�ضتقبل املهني للمدقق ال�ضرعي

البيان اخلتامي والتو�ضيات1:30 - 62:00

حفل الغداء2:00 - 73:00

برنامج المؤتمر



منـــــــوذج الت�ســــــجيل

بيانـــات اجلهـــــــة

اأرغب بالت�سجيل

بيانـــات امل�سوؤول عن الت�سجيل

بيانـــات امل�ســــــــــاركني

املوافقة على الت�سجيل

امل�ساركة مبوؤمتر املدققني ال�سرعيني الثالث

الور�سة الأوىل )امل�سوؤولية ال�سرعية والقانونية اإجتاه املخالفات ال�سرعية يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية(

الور�سة الثانية )امل�ستقبل املهني للمدقق ال�سرعي(
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