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  اليوم الثاين

  الأثنني  2019/10/7

ور�سة العمل الأوىل:  التدقيق الشرعي على الصكوك )باللغة اإلنجليزية(

ور�سة العمل الثانية:  محددات التأمين التكافلي والتدقيق الشرعي عليها

  اليوم الثالث

  الثالثاء  2019/10/8

 )IT Systems( ور�سة العمل الثالثة:  التدقيق الشرعي على األنظمة المعلوماتية التقنية

                                      للمصارف والمؤسسات المالية االسالمية



ورشات عمل المؤتمر

  الور�سة الأوىل:  

التدقيق الشرعي على الصكوك )باللغة اإلنجليزية(
    الأثنني  2019/10/7  -  9:00 �ض اإىل 2:00 م

املحاور العامة

تغطي هذه الور�سة املو�سوعات التالية:

التعرف على دور ال�سكوك يف ال�سوق املايل الإ�سالمي.  	•
معرفة اجلوانب الأكادميية والت�سغيلية يف ال�سكوك. 	•

التعرف على الق�سايا والتحديات املرتبطة باإ�سدار ال�سكوك. 	•
مراحل التدقيق ال�سرعي على ال�سكوك. 	•

كيفية تدقيق ال�سكوك يف كل مرحلة من مراحل التدقيق ال�سرعي. 	•
تطبيق حالة عملية يف التدقيق ال�سرعي على ال�سكوك. 	•

ملن هذه الور�سة

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

•	العاملني يف اإدارات الرقابة والتدقيق ال�سرعي.
•	العاملني يف ال�سناديق واملحافظ ال�ستثمارية.

•	العاملني يف �سركات ال�ست�سارات والتدقيق ال�سرعي.
•	العاملني يف مكاتب التدقيق املحا�سبي.

•	العاملني يف مكاتب املحاماة وال�ست�سارات القانونية.
•	طالب الدرا�سات العليا والباحثني واملهتمني.

املحا�سر 

إكرام الرحمن فالحي
مدير ال�ست�سارات والهيكلة ال�سرعية. 

جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات -

بنك اأبوظبي الإ�سالمي

حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال   -

متويل وبنوك من جامعة بري�ستون، ودرجة 

املاج�ستري يف القانون التجاري الدويل من جامعة 

ال�سوربون باري�س اأبو ظبي.

رئي�س قطاع ال�ست�سارات والهيكلة ال�سرعية يف   -

جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات يف بنك 

اأبوظبي الإ�سالمي.

ي�سغل حالياً ع�سوية هيئة الرقابة ال�سرعية   -

ملحفظة المارات الرقمية، واأي�ساً لبنك غ�سنفر 

(اأفغان�ستان).

يتمتع بخربة وا�سعه يف جمال اخلدمات امل�سرفية   -

واملالية الإ�سالمية وحتديداً ال�سكوك واأدوات 

ال�سوق املايل الإ�سالمي الأخرى. 

www.shura.com.kw

550 $ر�سوم ال�سرتاك

•  الر�سوم ت�سمل: 
- �سهادة ح�سور

- ن�سخة من املادة التدريبية

- بوفيه غداء وا�سرتاحة قهوة

•  اأ�سعار خا�سة عند ال�سرتاك يف اأكرث من فعالية
•  اأ�سعار خا�سة للحجز يف فندق جراند ميلينيوم - م�سقط



ورشات عمل المؤتمر

  الور�سة الثانية:  

محددات التأمين التكافلي والتدقيق الشرعي عليها
    الأثنني  2019/10/7  -  5:00 م  اإىل 8:00 م

املحاور العامة

تغطي هذه الور�سة املو�سوعات التالية :

طرق �سبط حمددات التاأمني التكافلي والتدقيق ال�سرعي عليه (باعتبار: املخاطر،  	•
الإدارة واملنتجات، التنظيم والت�سغيل).

القانونية،  ال�سرعي عليها (ال�سيغة  التنظيمية والتدقيق  التعرف على املحددات  	•
العالقات التعاقدية، اللوائح التنظيمية، احلوكمة ال�سرعية).

املحددات الت�سغيلية والتدقيق ال�سرعي عليها (�سندوق التكافل، هند�سة منتجات  	•
التكافل، ا�ستثمار �سندوق التكافل، الفائ�س التاأميني، اجلوانب الإجرائية، النظام 

الت�سغيلي للتكافل (النظام الآيل IT system، القوائم املالية والزكاة، اإعادة 

التكافل، املوارد الب�سرية).

حاله عملية 	•

ملن هذه الور�سة

•	العاملني يف هيئات اأ�سواق املال
•	العاملني يف �سركات التاأمني التكافلي.

•	العاملني يف اإدارات الرقابة والتدقيق ال�سرعي يف املوؤ�س�سات وامل�سارف الإ�سالمية.
•	العاملني يف �سركات ال�ست�سارات والتدقيق ال�سرعي.

•	العاملني يف مكاتب التدقيق املحا�سبي.
•	طلبة الدرا�سات العليا والباحثني واملهتمني.

املحا�سر 

أ.د. سعيد بوهراوة
كبري الباحثني ومدير ق�سم البحوث 

بالأكادميية العاملية للبحوث ال�سرعية يف 

املالية الإ�سالمية مباليزيا (اإ�سرا).

- ع�سو الهيئة ال�سرعية ب�سركة التكافل واإعادة 

التكافل ملجموعة اأم اأن اأر بي.

- رئي�س الهيئة ال�سرعية مب�سرف اأفني الإ�سالمي 

وم�سرف ترو�ست بانك ب�سورينام.

- ع�سو الهيئة ال�سرعية لإ�سرا لال�ست�سارات.

الإ�سالمية  للمالية  العاملية  باجلامعة  حما�سر   -

ن�سيف). (اإ

- رئي�س حترير »جملة اإ�سرا الدولية للمالية 

الإ�سالمية« جملة حمكمة.

- قام بن�سر جمموعة من الكتب، وف�سول يف كتب 

يف املالية الإ�سالمية والتحكيم، وله جمموعة من 

البحوث املن�سورة يف جمالت دولية حمكمة. 

- قدم العديد من الدورات التدريبية التدريبة يف 

املالية الإ�سالمية على امل�ستوى املحلي والدويل.

- �سارك يف العديد من املوؤمترات الدولية منها 

دورات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع 

ملنظمة التعاون الإ�سالمي، واملجمع الفقهي 

الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي.

www.shura.com.kw

250 $ر�سوم ال�سرتاك

•  الر�سوم ت�سمل: 
- �سهادة ح�سور

- ن�سخة من املادة التدريبية

- ا�سرتاحة قهوة

•  اأ�سعار خا�سة عند ال�سرتاك يف اأكرث من فعالية
•  اأ�سعار خا�سة للحجز يف فندق جراند ميلينيوم - م�سقط



ورشات عمل المؤتمر

  الور�سة الثالثة:  

التدقيق الشرعي على األنظمة المعلوماتية التقنية 
) IT Systems ( للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية

    الثالثاء  2019/10/8  -  9:00 �ض  اإىل 2:00 م

املحاور العامة

تغطي هذه الور�سة املو�سوعات التالية:

التعرف على اأهمية دمج تقومي الأنظمة املعلوماتية يف اإطار منهجية التدقيق ال�سرعي. 	•
معرفة اأثر دمج تقومي الأنظمة املعلوماتية يف اإطار منهجية التدقيق ال�سرعي. 	•
معرفة اأثر دمج تقومي الأنظمة املعلوماتية على ممار�سات احلوكمة ال�سرعية. 	•

التعرف على اأنواع الأنظمة املعلوماتية امل�ستعملة يف املالية الإ�سالمية. 	•
معرفة منهجية تطوير الأنظمة املعلوماتية يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 	•

احلكامة ال�سرعية والأنظمة املعلوماتية. 	•
تطبيق حالة عملية على مرحلة تقومي املخاطر. 	•

تطبيق حالة عملية على مرحلة الختبار اأو التنفيذ. 	•
مرحلة ما بعد التنفيذ. 	•

ملن هذه الور�سة

•	العاملني يف اإدارات الرقابة والتدقيق ال�سرعي يف املوؤ�س�سات وامل�سارف الإ�سالمية.
•	العاملني يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

•	العاملني يف �سركات ال�ست�سارات والتدقيق ال�سرعي.
•	العاملني يف مكاتب التدقيق املحا�سبي.

•	طلبة الدرا�سات العليا والباحثني واملهتمني.

املحا�سر 

د. أحمد الطاهري الجوطي. 
ع�سو الإدارة اجلماعية ملجموعة املعايل

(دبي – كازابالنكا).

حا�سل على دكتوراه يف املالية والقت�ساد – جامعة عبد   -

املالك ال�سعدي.

امل�سوؤول عن املعايل دبي – مكتب ا�ست�سارات يف املالية   -

الإ�سالمية والتنمية امل�ستدامة والتكنولوجيا املالية.

قام باإدارة عدد من امل�ساريع ال�ست�سارية يف جمال املالية   -

الإ�سالمية والقت�ساد الإ�سالمي يف كل من:

•	املغرب: (ال�سندوق املركزي لل�سمان، املجموعة املغربية 
لنظام املقا�سة بني البنوك املغربية، بنك ال�سفاء، دار 

الأمان، الأخ�سر بنك، املغربية للحياة، الر�سا بنك، 

البنك املغربي للتجارة وال�سناعة جنمة، بنك الإمناء 

والتمويل).

•	اململكة العربية ال�سعودية: (البنك الإ�سالمي للتنمية).
.(ERI سركة متخ�س�سة يف الأنظمة املعلوماتية�) :فرن�سا	•
.(ITS سركة متخ�س�سة يف الأنظمة املعلوماتية�) :الكويت	•
.(MUSSAP PREVISORA سركة تاأمني�) :اإ�سبانيا	•

حمكم �سريك يف املجلة الدولية للمالية الإ�سالمية   -

.)ISRA(

ع�سو يف جمموعة عمل للتدقيق ال�سرعي اخلارجي   -

بالأيويف 

مدرب دويل يف جمال اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية   -

والتكافل وال�سريعة واأنظمة املعلومات.

550 $ر�سوم ال�سرتاك

www.shura.com.kw

•  الر�سوم ت�سمل: 
- �سهادة ح�سور

- ن�سخة من املادة التدريبية

- بوفيه غداء وا�سرتاحة قهوة

•  اأ�سعار خا�سة عند ال�سرتاك يف اأكرث من فعالية
•  اأ�سعار خا�سة للحجز يف فندق جراند ميلينيوم - م�سقط



و�سائل التوا�سل

�سركة �سورى لال�ست�سارات ال�سرعية

تلفـون: 22412690 )965(

�س.ب 29328 ال�سفاة 13154 الكويت

info@shura.com.kw :الربيد الإلكرتوين

هذه  تعبئة  اأو   www.shura.com.kw �سورى  موقع  عرب  الت�سجيل  يتم   -

موعد  اآب يف  الوات�س  اأو  اللكرتوين  الربيد  واإر�سالها عن طريق  ال�ستمارة 

اأق�ساه 2019/9/19. 

اأو  �سورى  موقع  الر�سوم عن طريق  �سداد  يجب  الت�سجيل  اجراءات  - لمتام 

بنكي  بتحويل  اأو  اأب  الوات�س  طريق  عن  للم�سرتك  �سري�سل  الذي  الرابط 

بالدولر الأمريكي اإىل ح�ساب �سورى 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 

الت�سجيل لغياً  يعترب   2019/9/26 تاريخ  الر�سوم قبل  �سداد  - يف حال عدم 

تلقائياً (دون اإخطار م�سبق).

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

�سيتوقف الت�سجيل تلقائياً دون اعالن.

- ر�سوم الت�سجيل غري قابلة لال�سرتداد.

- ار�سال ا�ستمارة الت�سجيل اإىل �سورى يعني املوافقة على �سروط الت�سجيل اأعاله 

من قبل امل�سرتك.

- للح�سول على اخل�سم اخلا�س ب�سركة �سورى للحجز يف فندق جراند ميلينيوم 

)1909Shuras( : م�سقط، يرجى ا�ستخدام الرمز التايل /

الدولةا�سم اجلهة

امل�سمى الوظيفيا�سم ال�سخ�س امل�سوؤول

الربيد الإلكرتوينالهاتف

التوقيعالإدارة /الق�سم

الربيد الإلكرتوينهاتفامل�سمى الوظيفيالإ�سمم

1

2

3

4

الر�سومالوقتالتاريخالفعالية

  250 $9:00 - 2019/10/616:00مؤتمر  شــورى الثامن للتـدقيـــق الشـــــرعي )اليوم األول فقط(

550 $9:00 - 2019/10/714:00الور�سة الأوىل:  التدقيق الشــــرعي على الصكوك ) باللغة االنجليزية(

250 $17:00 - 2019/10/720:30الور�سة الثانية: محددات التأمين التكافلي والتدقيق الشرعي عليها

الور�سة الثالثة: التدقيق الشرعي على األنظمة المعلوماتية التقنية 

                             ) IT Systems ( للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية
2019/10/814:00 - 9:00$ 550

1250 $-6-2019/10/8جميع فعاليات المؤتمر

shura_consult shurashariaconsultancy

shura_consult shura sharia consultancy

)965( 6623 4299

بيانــــــات اجلهــــــة )للموؤ�س�سات(

�سروط الت�ســــــــــــجيل

البيانات ال�سخ�سية

www.shura.com.kw

* الر�سوم ت�سمل: �سهادة ح�سور + ن�سخة اإلكرتونية لالأبحاث + ن�سخة من كتاب مو�سوعة �سورى لأبحاث التدقيق ال�سرعي + بوفيه غداء.
- اأ�سعار خا�سة عند ال�سرتاك يف اأكرث من فعالية     - اأ�سعار خا�سة للحجز يف فندق جراند ميلينيوم - م�سقط

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


