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املقدمة

شركة شـورى لإلستشارات الشرعية

�سعيا نحو تطوير مهنة التدقيق ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سات
املالية اال�سالمية واالرتقاء بها تنظم �شركة �شورى
لال�ست�شارات ال�شرعية بالتعاون مع املجل�س العام للبنوك
وامل�ؤ�س�سات اال�سالمية وبدعم من املعهد اال�سالمي للبحوث
التدريب التابع للبنك اال�سالمي للتنمية ،امل�ؤمتر الرابع
للتدقيق ال�شرعي �إميانا منها ب�أهمية منظومة الرقابة
ال�شرعية ،ومكوناتها حيث يقع التدقيق ال�شرعي كحجر
الزاوية �ضمن هذه املكونات ل�ضمان التزام امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية باملنهج الإ�سالمي .وبالرغم من حداثة
مهنة التدقيق ال�شرعي� ،إال �أننا نرى اليوم العديد من
التجارب الرثية التي �أ�سهمت يف تطوير املهنة و�أثرتها وقد
حان الوقت ل�صهر هذه التجارب ,لتكوين منظومة مهنية
موحدة للتدقيق ال�شرعي ،ترتقي باملهنة وترفع من كفاءتها
وجودة خمرجاتها.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر خطوة رائدة يف م�شروع التطوير
والتمهني للتدقيق ال�شرعي.

األهداف العامة للمؤتمر
م�ؤمتر التدقيق ال�شرعي ملتقى دوري يهدف �إىل ر�صد
�أهم امل�سائل وامل�شكالت يف مهنة التدقيق ال�شرعي يف
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�إخ�ضاعها للبحث واملناق�شة
واقرتاح احللول املنا�سبة من خالل:
• ت�سليط ال�ضوء على �أهمية دور التدقيق والرقابة ال�شرعية
بامل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية.
• امل�ساهمة يف االرتقاء يف مهنة التدقيق والرقابة ال�شرعية
وتطويرها.
• �إيجاد منرب يو�صل �صوت ور�أي املدقق واملراقب ال�شرعي.
• تبادل اخلربات بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.
• تكوين منظومة مهنية للتدقيق واملراقبني ال�شرعني.
• التعارف بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.

ت�أ�س�ست �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية عام  ،2007وهي
�شركة تهدف اىل بناء اجل�سور بني الفقه واالقت�صاد وال�شريعة
والتمويل ،وتقدم خدمات اال�ست�شارات ال�شرعية وت�أ�سي�س
الهيئات والتدقيق ال�شرعي اخلراجي على امل�ؤ�س�سات املالية
اال�سالمية التي تقدم خدمات �أو منتجات وفقا لأحكام ال�شريعة
الغراء .كما تقوم �شورى بتنظيم الربامج التدريبية املتخ�ص�صة
يف جمال ال�صريفة اال�سالمية والت�أمني التكافلي والرقابة
والتدقيق ال�شرعي .كذلك تنظم امل�ؤمترات والندوات وور�ش
العمل املتخ�ص�صة ،وتتمتع �شورى بقاعدة عمالء وا�سعة يف دولة
الكويت ومتتد لت�شمل بقية دول جمل�س التعاون اخلليجي وم�صر
والعراق.

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية
اإلسالمية
املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية هو م�ؤ�س�سة
دولية غري هادفة للربح .ت�أ�س�س من قبل البنك الإ�سالمي
للتنمية والعديد من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الأخرى ،وي�ضم
ريا من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية واال�ستثمارية
املجل�س عد ًدا كب ً
الإ�سالمية امل�سجلة يف خمتلف دول العامل واخلا�ضعة لرقابة
البنوك املركزية .يقع املركز الرئي�سي للمجل�س العام يف مملكة
البحرين.
ويهدف املجل�س اىل التعريف باخلدمات املالية الإ�سالمية  ،ون�شر
املفاهيم والقواعد والأحكام املتعلقة بها  ،والعمل على تنمية
وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وتعزيز تواجدها حملياً
وعاملياً وتعزيز التعاون بني �أع�ضاء املجل�س وامل�ؤ�س�سات امل�شابهة
يف املجاالت التي تخدم الأهداف امل�شرتكة بالو�سائل املتاحة,
والعمل على توفري املعلومات املتعلقة بالبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية والهيئات الإ�سالمية ذات ال�صلة وامل�ساهمة يف منو
�صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية من خالل ت�شجيع خدمات
البحوث والتطوير وت�سجيل املنتجات ومتابعة تطوير قوانينها
و�أنظمة ت�سجيلها.

أجواء من المؤتمرات السابقة
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جــدول أعـمـــال الـمــؤتــمـر
الأربعــاء � 23أكتوبر 2013
اليوم الأول
9:45 - 9:00

اخلمي�س � 24أكتوبر 2013

جوانب عملية يف ممار�سة التدقيق ال�شرعي

اليوم الثاين

اجلل�سة االفتتاحية

اجلوانب الت�شريعية والتنظيمية لعمل التدقيق ال�شرعي

اجلل�سة الرابعة
الت�شريعات املنظمة للتدقيق ال�شرعي على امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية
املتحدثون:

10:30 - 9:00

القر�آن الكرمي
كلمة م�صرف البحرين املركزي ال�سيد /خالد حمد  -املدير التنفيذي
للرقابة امل�صرفية
كلمة املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية

ال�سيد /خالد حمد  -املدير التنفيذي للرقابة امل�صرفية – م�صرف البحرين
املركزي
ال�سيد� /أحمد حلمي  -مدير �إدارة الإلتزام  -بيت التمويل الكويتي

كلمة الرعاة

املعقبون:

كلمة �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية

د /عمر حافظ  -الأمني العام ال�سابق -
املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
د /عبد القادر ور�سمة  -مدير ال�ش�ؤون القانونية -
بنك البحرين والكويت

تكرمي الرعاة
10:00 - 9:45

ا�سرتاحة �شاي

11:30 - 10:00

اجلل�سة الأوىل
التدقيق ال�شرعي و�إدارة املخاطر
املتحدثون:

10:45 - 10:30

ا�سرتاحة �شاي

12:15 - 10:45

اجلل�سة اخلام�سة
املنظمات املهنية للتدقيق و�أثرها يف تطوير املهنة
املتحدثون:

د /مو�سى �آدم  -رئي�س الرقابة ال�شرعية  -البنك الأهلي التجاري.
د� /سمري ال�شاعر  -خبري يف التدقيق ال�شرعي.

ال�شيخ /عبد النا�صر املحمود  -مدير �إدارة الرقابة ال�شرعية
امل�صرف اخلليجي التجاري
ال�شيخ /حمد املزيد  -خبري يف الرقابة ال�شرعية

املعقبون:
ال�شيخ� /أ�سامة بحر  -مدير الرقابة ال�شرعية  -م�صرف الطاقة الأول.
ال�سيد /معن برازي .Data And Investment Consult Lebanon -

املعقبون:
ال�شيخ /عي�سى الدوي�شان  -مدير �إدارة الرقابة ال�شرعية
بيت التمويل الكويتي – البحرين

12:00 - 11:30

�صالة الظهر وا�سرتاحة �شاي

13:30 - 12:00

اجلل�سة الثانية
واقع التدقيق ال�شرعي يف امل�صارف والنوافذ اال�سالمية
املتحدثون:

�صالة الظهر ثم دعوة الغداء

14:00 - 12:15

اجلل�سة ال�ساد�سة
م�س�ؤولية املدقق ال�شرعي يف �ضوء قواعد ال�سلوك املهني
املتحدثون:

15:30 - 14:00

د /عبد الباري م�شعل  -املدير العام � -شركة رقابة لال�ست�شارات

د /حممد جا�سر  -كبري امل�ست�شارين � -شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية

ال�سيد� /سراج احلق يا�سيني  -رئي�س تطوير املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية

املعقبون:

 -البنك الأهلي التجاري

ال�شيخ /ع�صام ا�سحق  -م�ست�شار �شرعي لعديد من امل�ؤ�س�سات املالية
اال�سالمية

املعقبون:
د /برهان عربونه  -مدير الرقابة ال�شرعية  -بنك ال�سالم
ال�شيخ /يا�سر املر�شدي  -الأمني العام للهيئة ال�شرعية  -م�صرف الإمناء
15:00 - 13:30

الغداء ثم �صالة الع�صر

17:00 - 15:00

اجلل�سة الثالثة
�شركات التدقيق ال�شرعي اخلارجي (احلاجة – الواقع – الطموح)
املتحدثون:

16:00 - 15:30

�صالة الع�صر وا�سرتاحة

17:00 - 16:00

اجلل�سة اخلتامية لتالوة القرارات والتو�صيات

مكان انعقاد امل�ؤمتر (للحجز واال�ستف�سار)

ال�سيد /يا�سر دهلوي  -املدير العام � -شركة دار املراجعة ال�شرعية
ال�سيد� /أ�سامة �أبوبكر  -املدير العام  -جمموعة الرقابة لال�ست�شارات

فندق ريجن�سي
مملكة البحرين

د /امني فاحت  -املدير العام � -شركة منهاج لال�ست�شارات املالية الإ�سالمية

هاتـ ـ ـ ـ ـ ــف0097317227777 :
فاكـ ـ ـ ـ ـ ــ�س0097317229929 :
الربيد الإلكرتوينinfo@icbahrain.com :

ال�شرعية املالية

املعقبون:
ال�شيخ /عبد ال�ستار القطان  -املدير العام � -شركة �شورى لال�ست�شارات
ال�شرعية
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�أرغب بالت�سـ ـ ـ ــجيل
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امل�ؤمتر الرابع للتدقيق ال�شرعي

مملكة البحرين  -فندق ريجن�سي

بيانـ ـ ــات اجلهـ ـ ــة
ا�سم اجلهة

الفرع

الفاك�س

الهاتف
الرمز الربيدي

املنطقة

�صندوق بريد

الربيد الإلكرتوين

الدولة

بيانات امل�س ـ ـ ـ ـ ـ�ؤول عن الت�س ـ ـ ـ ـ ــجيل
امل�سمى الوظيفي

ا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول
الإدارة /الق�سم

الفاك�س

الهاتف

الربيد الإلكرتوين

الدولة

بيانات امل�ش ـ ـ ـ ـ ــاركني
الإ�سم

م

هاتف

امل�سمى الوظيفي

فاك�س

1
2
3
4

املوافقة على الت�سـ ـ ـ ـ ـ ــجيل

التوقيع

�شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية
تلفـون)965( 22966933 :
فاك�س)965( 22966933 :
�ص.ب  29328ال�صفاة  13154الكويت
الربيد الإلكرتوينinfo@shura.com.kw :

www.shura.com.kw

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
تلفـون)973( 17357300 :
فاك�س)973( 17324902 :
�ص.ب  24456ال�سيف  -املنامة

