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املقدمة
�شعيا نحو تطوير مهنة التدقيق ال�شرعي يف املوؤ�ش�شات املالية اال�شالمية واالرتقاء بها تنظم �شركة �شورى لال�شت�شارات ال�شرعية بالتعاون مع هيئة 

املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية وبدعم من م�شرف البحرين املركزي، �مل�ؤمتر �خلام�س للتدقيق �ل�شرعي اإميانا منها باأهمية 

منظومة الرقابة ال�شرعية، ومكوناتها حيث يقع التدقيق ال�شرعي كحجر الزاوية �شمن هذه املكونات ل�شمان التزام املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية 

باملنهج االإ�شالمي يف املعامالت.  وبالرغم من حداثة مهنة التدقيق ال�شرعي، اإال اأننا نرى اليوم العديد من التجارب الرثية التي اأ�شهمت يف تطوير 

املهنة واأثرتها  وقد حان الوقت ل�شهر هذه التجارب، لتكوين منظومة مهنية موحدة للتدقيق ال�شرعي، ترتقي باملهنة وترفع من كفاءتها وجودة 

خمرجاتها.  وياأتي هذا املوؤمتر كخطوة رائدة يف م�شروع التطوير والتمهني للتدقيق ال�شرعي.

األهداف العامة للمؤتمر
االإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  يف  ال�شرعي  التدقيق  مهنة  وامل�شكالت يف  امل�شائل  اأهم  ر�شد  اإىل  يهدف  دوري  ملتقى  ال�شرعي  التدقيق  موؤمتر 

واإخ�شاعها للبحث واملناق�شة واقرتاح احللول املنا�شبة من خالل:

• ت�شليط ال�شوء على اأهمية التدقيق والرقابة ال�شرعية باملوؤ�ش�شات املالية اال�شالمية.
• امل�شاهمة يف االرتقاء يف مهنة التدقيق والرقابة ال�شرعية وتطويرها.

• اإيجاد منرب يو�شل �شوت وراأي املدقق واملراقب ال�شرعي.
• تبادل اخلربات بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.

• تكوين منظومة مهنية للمدقيقن واملراقبني ال�شرعني.
• التعارف بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.

 
شركة شـورى لإلستشارات الشرعية

ال�شرعية  لال�شت�شارات  �شورى  �شركة  تاأ�ش�شت 

عام 2007، وهي �شركة تهدف اىل بناء اجل�شور 

بني الفقه واالقت�شاد وال�شريعة والتمويل، وتقدم 

والتدقيق  الهيئات  وتاأ�شي�س  ال�شرعية  اال�شت�شارات  خدمات 

التي  اال�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  على  اخلارجي  ال�شرعي 

كما  الغراء.  ال�شريعة  الأحكام  وفقا  منتجات  اأو  خدمات  تقدم 

ال�شريفة  يف  املتخ�ش�شة  التدريبية  الربامج  بتنظيم  �شورى  تقوم 

اال�شالمية والتاأمني التكافلي والرقابة والتدقيق ال�شرعي. كذلك 

وتتمتع  املتخ�ش�شة،  العمل  وور�س  والندوات  املوؤمترات  تنظم 

�شورى بقاعدة عمالء وا�شعة يف دولة الكويت ومتتد لت�شمل بقية 

التعاون اخلليجي وم�شر والعراق.  دول جمل�س 

االإ�شالمية  املالية  للموؤ�ش�شات  واملراجعة  املحا�شبة  هيئة  تاأ�ش�شت 

عام 1990م يف مملكة البحرين، وهي هيئة عاملية ذات �شخ�شية 

تطوير  اإىل  الهيئة  وتهدف  الربح.  اإىل  ت�شعى  ال  م�شتقلة  معنوية 

املحا�شبة  معايري  اال�شالمية:  وامل�شرفية  املالية  ال�شناعة  معايري 

ال�شرعية.  واملعايري  العمل  واأخالقيات  وال�شبط  واملراجعة 

 40 من  اأكرث  من  مالية  موؤ�ش�شة   200 الهيئة  ع�شوية  وتتجاوز 

املعايري  بني  ما  معياراً   94 عن  يربو  ما  الهيئة  عن  و�شدر  بلداً. 

واملعايري  ال�شبط  ومعايري  واملراجعة  املحا�شبة  ومعايري  ال�شرعية 

االأخالقية.
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10:30 - 9:00

12:15 - 10:45

14:00 - 12:30

15:30 - 15:00

15:00 - 14:00

�جلل�شة �خلام�شة

مر�جعة معيار �ل�شبط رقم )3( ب�شاأن �لرقابة �ل�شرعية �لد�خلية

�ملتحدث�ن: 

�ل�شيخ/ حممد جا�شر - كبري امل�شت�شارين - 

   �شركة �شورى لالإ�شت�شارات ال�شرعية

�ل�شيد/ �شمري �ل�شاعر - مدير الرقابة ال�شرعية �شابقاً  - البنك العربي

�ملناق�شات من قبل �ملعقبيني و�ملتخ�ش�شني

�جلل�شة �ل�شاد�شة

مر�جعة معيار  �ملر�جعة رقم )4( ب�شاأن فح�س �ملر�جع �خلارجي 

باالإلتز�م باأحكام ومبادىء �ل�شريعة �ال�شالمية

�ملتحدث�ن: 

�ل�شيد/ حممد �ش�يلح - مدير الرقابة ال�شرعية �شابقاً - 

م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي

�ل�شيخ/ عبد�لنا�شر �ل حمم�د - مدير الرقابة ال�شرعية - 

   امل�شرف التجاري اخلليجي

�ملناق�شات من قبل �ملعقبيني و�ملتخ�ش�شني

�شالة الظهر ثم دعوة الغداء

�جلل�شة �ل�شابعة

�لقر�ر�ت و�لت��شيات )ختام �مل�ؤمتر( 

�جلل�شة �لر�بعة

مر�جعة معيار  �ل�شبط رقم  )2(  ب�شان �لرقابة �ل�شرعية 

�ملتحدث�ن:

�ل�شيخ د./ عبد�لباري م�شعل - املدير العام - 

   �شركة رقابة لال�شت�شارات املالية االإ�شالمية

�ل�شيد/ يا�شر دهل�ي - املدير العام - �شركة دار املراجعة ال�شرعية

�ل�شيخ/ حممد �ش�يلح - مدير الرقابة ال�شرعية �شابقاً -  

   م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي

�ملناق�شات من قبل �ملعقبيني و�ملتخ�ش�شني  

جــدول أعـمـــال الـمــؤتــمـر

      �لثالثاء  21 �بريل 2015      �الأثنني  20 �بريل 2015

9:45 - 9:00

10:00 - 9:45

11:30 - 10:00

13:00 - 11:45

14:30 - 13:00

16:00 - 14:30

�جلل�شة �الأوىل

�لتدقيق �ل�شرعي �ملبني على �ملخاطر

�ملتحدث�ن:

�ل�شيد/ عبد�هلل عطية - مدير التدقيق الداخلي - البنك االإ�شالمي االأردين

�ل�شيد/عا�شم �لرفاعي - مدير الرقابة ال�شرعية �شابقاً - 

م�شرف االمارات اال�شالمي

�ملناق�شات من قبل �ملعقبيني و�ملتخ�ش�شني

�شالة الظهر والغداء 

�جلل�شة �لثالثة

�ثر �ملعايري �ل�شرعية يف كفاءة �لتدقيق �ل�شرعي

�ملتحدث�ن:

�ل�شيخ د/ حممد �لطبطبائي - رئي�س الهيئة ال�شرعية - بيت التمويل الكويتي 

�ل�شيخ د/ نادر �لعمر�ين - مدير الرقابة ال�شرعية -  م�شرف ليبيا املركزي

�ل�شيخ / فهد �لعطي�ي - نائب املدير العام للرقابة ال�شرعية – 

م�شرف االإمناء

�ملناق�شات من قبل �ملعقبيني و�ملتخ�ش�شني

�جلل�شة �لثانية

�أثر �لتدقيق �ل�شرعي يف تعزيز بيئة �حل�كمة �ل�شرعية   

�ملتحدث�ن: 

�ل�شيخ د/ حممد �لب�شري - مدير الرقابة ال�شرعية -  بنك اخلري

�ل�شيد د/ �شمري �ل�شاعر - مدير الرقابة ال�شرعية �شابقاً -  البنك العربي

�ملناق�شات من قبل �ملعقبيني و�ملتخ�ش�شني

اجلل�شة االفتتاحية

االفتتاح بالقراآن الكرمي

كلمة م�شرف البحرين املركزي

�ل�شيد/ خالد حمد - �ملدير �لتنفيذي

كلمة اجلهات الراعية 

كلمة اجلهة املنظمة �شركة �شورى لال�شت�شارات ال�شرعية

�ل�شيخ عبد�ل�شتار علي �لقطان - �ملدير �لعام

كلمة هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية

�ل�شيخ د. حامد مريه - �الأمني �لعام

تكرمي الرعاة

�لي�م �لثاين�لي�م �الأول معايري ح�كمة �لتدقيق �ل�شرعيتط�ير �آليات �لتدقيق �ل�شرعي

ا�شرتاحة �شاي
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لقطات من المؤتمرات السابقة
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التغطية اإلعالمية

يحظى املوؤمتر بح�شور اإعالمي مميز من اأغلب ال�شحف اخلليجية وكذلك اأهم القنوات التلفزيونية، ف�شال عن العديد من مواقع 

االإ�شالمية. املالية  بال�شناعة  املهتمة  االنرتنت 
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بيانــــــات �جلهــــــة

ا�شم اجلهة

املنطقة�شندوق بريد

الفرع

الرمز الربيدي

الدولة
الربيد االإلكرتوين

الهاتفالفاك�س

بيانات �مل�شــــــــــ�ؤول عن �لت�شـــــــــــجيل

ا�شم ال�شخ�س امل�شوؤول

االإدارة /الق�شم

الهاتف

الدولة

امل�شمى الوظيفي

الفاك�س

الربيد االإلكرتوين

بيانات �مل�شـــــــــــاركني

فاك�سهاتفامل�شمى الوظيفياالإ�شم م

3

2

1

4

�مل��فقة على �لت�شــــــــــــجيل

التوقيع

�أرغب بالت�شــــــــجيل

فندق ر�دي�ش�ن �شا�س �لدبل�مات 20-21 �أبريل 2015   �مل�ؤمتر  �خلام�س للتـدقيق �ل�شرعي  

�لدليل �لعملي للتدقيق �ل�شرعي )ور�شة عمل(

�شناعة �لت�ثيق و�شياغة �لعق�د

22 �أبريل 2015

22 �أبريل 2015

�لتكلفة �ملالية: 500$ دوالر �أمريكي

�لتكلفة �ملالية: 500$ دوالر �أمريكي

�شركة �شورى لال�شت�شارات ال�شرعية

تلفـون: 22412690 )965(

فاك�س: 22412690 )965( - داخلي: 3/2/1

�س.ب 29328 ال�شفاة 13154 الكويت

info@shura.com.kw :الربيد االإلكرتوين

هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية اال�شالمية

تلفـون: 17244496 )973(

فاك�س: 17244496 )973(

www.aaoifi.com :املوقع االإلكرتوين


