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هذه  تعبئة  اأو   www.shura.com.kw �شورى  موقع  عرب  الت�شجيل  يتم   -

موعد  اآب يف  الوات�ص  اأو  اللكرتوين  الربيد  واإر�شالها عن طريق  ال�شتمارة 

اأق�شاه 30 نوفمرب 2019. 

اأو  �شورى  موقع  الر�شوم عن طريق  �شداد  يجب  الت�شجيل  اجراءات  - لمتام 

بنكي  بتحويل  اأو  اأب  الوات�ص  طريق  عن  للم�شرتك  �شري�شل  الذي  الرابط 

بالدولر الأمريكي اإىل ح�شاب �شورى البنكي اأدناه:

• Bank name: Kuwait Finance House
• Account holder name: Shura For Sharia Consultation 
• Account number: 011010679562 

• IBAn: KW39 KFHO 0000 0000 0001 1010 679 562 

• Swift code: KFHOKWKW 

- يف حال عدم �شداد الر�شوم قبل تاريخ 2 دي�شمرب 2019 يعترب الت�شجيل لغياً 

تلقائياً (دون اإخطار م�شبق).

- عدد املقاعد املتاحة للت�شجيل يف جميع الفعاليات حمدود ويف حال اكتمالها 

�شيتوقف الت�شجيل تلقائياً دون اعالن.

- ر�شوم الت�شجيل غري قابلة لال�شرتداد.

- ار�شال ا�شتمارة الت�شجيل اإىل �شورى يعني املوافقة على �شروط الت�شجيل اأعاله 

من قبل امل�شرتك.
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الر�سومالوقتالتاريخالفعالية

2019/12/74:00pm - 9:00am$550الور�سة الأوىل:  التدقيق الشــــرعي على الصكوك

2019/12/104:00pm - 9:00am$550الور�سة الثانية: صيغ ابتكارية في الوقف
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بيانــــــات اجلهــــــة )للموؤ�س�سات(

�سروط الت�ســــــــــــجيل

البيانات ال�سخ�سية

- اأ�سعار خا�سة للحجز يف فندق فور �سيزونز - الكويت

منوذج الت�سجيل : نرغب بال�سرتاك يف:  )يرجى و�سع عالمة        يف املربع(

و�سائل التوا�سل

www.shura.com.kw



املحا�شر 

د.  العياشي فداد
كبري الباحثني – املعهد الإ�شالمي للبحوث والتدريب

املحا�شر 

د. محمد عمر جاسر
رئي�ص اإدارة ال�شريعة، 

م�شرف اأبو ظبي ال�شالمي، م�شر

- يحمل الدكتوراه يف ال�شريعة تخ�ش�ص اقت�شاد اإ�شالمي -  

جامعة اأم القرى مكة املكرمة.

مدير �شعبة خدمات ال�شت�شارات بالإنابة �شابقا - املعهد   -

الإ�شالمي للبحوث والتدريب ع�شو جمموعة البنك 

الإ�شالمي للتنمية – جدة.

- ع�شو املجل�ص ال�شرعي التابع لهيئة املحا�شبة واملراجعة 

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية مبملكة البحرين منذ 

تاأ�شي�شه 1998م اإىل 2014م.

- ع�شو جلنة اعتماد املواد التدريبية واملدربني باملجل�ص 

-)CIBAFI( العام للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية

البحرين.

- خبري جممع الفقه الإ�شالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون 

الإ�شالمي بجدة منذ اأكرث من 15 �شنة.

- ع�شو جلنة املعايري ال�شرعية التابعة لهيئة املحا�شبة 

واملراجعة ورئي�شها �شابقا.  

- الإ�شراف على الع�شرات من الدورات التدريبية يف 

املعامالت املالية املعا�شرة وال�شريفة الإ�شالمية والزكاة 

والأوقاف.

رئي�ص اإدارة ال�شريعة، م�شرف اأبو ظبي ال�شالمي، م�شر  -

دكتوراة يف القت�شاد وامل�شارف ال�شالمية  -

ع�شو يف هيئة الرقابة ال�شرعية لعدد من املوؤ�ش�شات   -

املالية وال�شناديق الإ�شالمية ووحدات التاأمني التكافلي

CIPA حما�شب قانوين اإ�شالمي -

قّدم العديد من الربامج التدريبية املتخ�ش�شة يف   -

امل�شرفية ال�شالمية، منها:

اإدارة املخاطر يف املوؤ�ش�شات املالية ال�شالمية  	•
	ال�شكوك ال�شالمية  	•

الرقابة والتدقيق ال�شرعي 	•
املعايري ال�شرعية واملحا�شبية للم�شارف ال�شالمية 	•

550 $ر�سوم ال�سرتاك 550 $ر�سوم ال�سرتاك

•  الر�سوم ت�سمل: 
- �شهادة ح�شور

- ن�شخة من املادة التدريبية

- بوفيه غداء وا�شرتاحة قهوة

•  اأ�سعار خا�سة للحجز يف فندق فور �سيزونز - الكويت

•  الر�سوم ت�سمل: 
- �شهادة ح�شور

- ن�شخة من املادة التدريبية

- بوفيه غداء وا�شرتاحة قهوة

•  اأ�سعار خا�سة للحجز يف فندق فور �سيزونز - الكويت

مؤتمـــر شــــورى الفقهـــي الثامن

 بعد النجـــاح الكبير الذي   حققته البرامج التدريبية
في مســــــــــــقط   اآلن في الكـــويت

8th Shura Fiqh Conference

  الور�سة الثانية:  

صيغ ابتكارية في الوقف
)باللغة العربية(

  الور�سة الأوىل:  

التدقيق الشــــرعي على الصكوك
)باللغة العربية(

الثالثاء  2019/12/10  -  9:00 �ص  اإىل 4:00 م ال�شبت  2019/12/7  -  9:00 �ص  اإىل 4:00 م

املحاور العامة

تغطي هذه الور�سة املو�سوعات التالية:

البتكار على م�شتوى املفهوم  (التكافل املجتمعي) 	•
البتكار على م�شتوى الأنظمة والت�شريعات  (ال�شخ�شية العتبارية - امللكية) 	•

البتكار على م�شتوى التنظيم الإداري (التاأ�شي�ص لفكرة املوؤ�ش�شة) 	•
مناذج من الأوقاف املبتكرة عرب احل�شارة الإ�شالمية 	•

�شيغة الوقف 	•
البتكار يف الأنواع: وقف النقود – الوقف املوؤقت 	•

البتكار يف �شيغ التمويل وال�شتثمار 	•
�شناديق القر�ص احل�شن 	•

مناذج لالأوقاف املبتكرة يف التطبيقات املعا�شرة 	•
منتجات يف امل�شارف (�شناديق الأوقاف الكويتية) 	•

منتجات مبتكرة يف امل�شارف الإ�شالمية 	•
ال�شناديق الوقفية ال�شتثمارية 	•

الأوقاف التعليمية (اأوقاف اجلامعات) 	•
�شناديق وحمافظ لإعمار الأوقاف وتطويرها 	•

�شناديق وقفية ملكافحة الفقر يف العامل الإ�شالمي 	•
وقف الأوراق املالية (الأ�شهم - ال�شكوك) 	•

وقف املنافع واخلدمات 	•
ال�شركات الوقفية 	•

بنك الوقف 	•
�شيغ وقفية مل�شاهمة املوؤ�ش�شات العمومية يف خدمة املجتمع 	•

ملن هذه الور�سة

•	للقياديني والعاملني يف اجلهات التالية:
- �شناديق اخلريات والقر�ص احل�شن يف البنوك ال�شالمية.

- بيوت و�شناديق الزكاة.

- موؤ�ش�شات الأوقاف العامة واخلا�شة.

- اجلمعيات الن�شانية واملربات اخلريية.

- اللجان الجتماعية وال�شناديق الوقفية.

املحاور العامة

تغطي هذه الور�سة املو�سوعات التالية:

الإطار املفاهيمي واملعريف لل�شكوك: 	•
- تقدمي ال�شكوك كاأداة دخل ثابت يف اأ�شواق املال.

املقارنة مع ال�شندات التقليدية.  -

ال�شكوك املدعومة بالأ�شول مقابل ال�شكوك القائمة على الأ�شول.  -

الإطار ال�شرعي لل�شكوك:  -

املبادئ وال�شوابط ال�شرعية لإ�شدارات ال�شكوك: 	•
هياكل ال�شكوك  -

�شكوك الجارة  -

�شكوك الوكالة  -

�شكوك امل�شاربة  -

عملية ا�شدار ال�شكوك: 	•
ترتيبات الإ�شدار  -

ن�شرة الإ�شدار  -

تغطية الكتتاب  -

�شمان ال�شكوك  -

الدراج والتداول  -

حماية حقوق حملة ال�شكوك  -

حالت عملية 	•
ملن هذه الور�سة

•	العاملني يف هيئات اأ�شواق املال.
•	العاملني يف البنوك املركزية.

•	العاملني يف اإدارات الرقابة والتدقيق ال�شرعي.
•	العاملني يف ال�شناديق واملحافظ ال�شتثمارية.

•	العاملني يف �شركات ال�شت�شارات والتدقيق ال�شرعي.
•	العاملني يف مكاتب التدقيق املحا�شبي.

•	العاملني يف مكاتب املحاماة وال�شت�شارات القانونية.
•	طالب الدرا�شات العليا والباحثني واملهتمني.

www.shura.com.kwwww.shura.com.kw


