أكتــوبـــــر

2018 october 18-16

م�ؤمتر �شورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي
Shura 7th Sharia Audit Conference
فندق لو جراند ،عمان – األردن
Le Grand Hotel, Amman - Jordan
تنظيـــم

برعايـــــة

www.shura.com.kw

بالتعاون

Shura 7th Sharia Audit Conference

JORDAN
PETRA

أكتــوبـــــر

2018 october 18-16
Shura 7th Sharia Audit Conference

املقدمة
�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 برعاية البنك الأردين املركزي ،وبالتعاون مع هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية «�أيويف»

امل�ؤمتر ال�سابع 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 يف املعامالت .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 كخطوة رائدة يف م�شروع التطوير والتمهني للتدقيق ال�شرعي.

األهداف العامة للمؤمتر
م�ؤمتر �شورى للتدقيق ال�شرعي ملتقى دوري يهدف �إىل تطوير مهنة التدقيق من خالل 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:
 التوا�صل مع اجلهات الإ�شرافية واملتخ�ص�صة لتعزيز حوكمة التدقيق ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. امل�ساهمة باالرتقاء يف مهنة التدقيق والرقابة ال�شرعية وتطويرها. تبادل اخلربات بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني. -التعارف بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.

www.shura.com.kw

LEHOTEL,
GRAND
AMMAN

شورى عشرة أعوام من بناء اجلسور
كل يوم تتقدم ال�صناعة املالیة الإ�سالمیة وثبة نحو جناح جدید یت�سع معها انت�شارها حول العامل ومع كل جناح ،تولد
حتدیات جدیدة ،حتدیات التطویر واالبتكار والتحدیث.
ومع التطور واالزدهار تزداد احلاجة �إىل ج�سر میتد فوق امل�سافة ما بنی ال�شریعة واالقت�صاد تنتقل عربه الأفكار واالجتهادات
لتطور املنتجات واخلدمات مبا یتوافق مع �أحكام ال�شریعة الغراء ومقا�صدها.
وا�ستجابة لهذه احلاجة ولدت �شورى لال�ست�شارات ال�شرعیة �شركة تتلخ�ص ر�ؤیتها يف مد اجل�سور بنی الفقه واالقت�صاد ،مبهنیة
عالیة وفق مقا�صد ال�شریعة الإ�سالمیة.
￼￼￼
لقد د�أبت «�شورى» على تنظیم �سل�سلتنی من امل�ؤمترات  -م�ؤمتر �شورى الفقهي وم�ؤمتر �شورى للتدقیق ال�شرعي.
و�شكلت م�ؤمتراتها الفقهیة �سمة فارقة ات�سمت بها الكویت يف عامل ال�صناعة املالیة الإ�سالمیة حتى �صارت حمط �أنظار
املخت�صنی من �أفراد وم�ؤ�س�سات و�أ�ضحت مبثابة جممع فقهي خمت�ص باملعامالت املالیة.
�أما م�ؤمتر �شورى للتدقیق ال�شرعي فیعد الأ�سبق يف جماله ولذلك عقد يف كل من الكویت والبحرین وتركیا و�صدر عنه قرابة
 90تو�صیة وقرارا ب�ش�أن حوكمة الرقابة ال�شرعیة وتنظیمها .لقد انعك�ست �آثار هذه اجلهود الد�ؤوبة واقعا حنی تبنتها الهیئات
واجلهات الرقابیة احلكومیة يف عدد من الدول و�أخذتها يف االعتبار عند �إ�صدار تعلیماتها ولوائحها الرقابية.
ومن م�ؤمتر �شورى للتدقیق ال�شرعي الذي عقدته �شورى عام  2009انطلقت الدعوة �إىل ت�أ�سی�س جمعیة تنظم عمل املراقبنی
واملدققنی ال�شرعینی و�أ�شهرت اجلمعیة عام  2015لت�ضطلع بدور كبری يف تنظیم هذه املهنة وتطویر معایریها ونظمها.
�إن من �أهم النجاحات التي ر�صعت م�سریة «�شورى» اهتمامها بتطویر الكوادر املهنية ال�شابة وت�أهیلها نظریا وعملیا حلمل �أمانة
العمل يف جمال الرقابة والتدقیق ال�شرعي.
كما ان�صب اهتمام �شورى على �إ�صدار عدد من الكتب والدرا�سات والبحوث التي متد ال�صناعة املالیة الإ�سالمیة بالآراء العلمیة
العمیقة التي ت�شكل دعامات یقوم علیها بنیانها.
�إن جوهر ال�صناعة املالیة الإ�سالمیة ال یقت�صر على �صحة املعامالت من الناحیة ال�شرعیة فح�سب ولكنه قائم قبل ذلك على
�أ�سا�س من الأخالق ال�سمحة والقیم الإ�سالمیة ال�سامیة وروح ال�شریعة املطهرة وهذا ما تعمل �شورى على تر�سیخه يف كل ما
تقدمه من خدمات.
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AMMAN
NIGHT VIEW
فعاليات الـمــؤتــمـر
اليوم الأول
الثالثاء 2018/10/16
اجلل�سة الأوىل :واقع وم�ستقبل التدقيق ال�شرعي يف اململكة الأردنية الها�شمية
اجلل�سة الثانية :التدقيق ال�شرعي اخلارجي يف �ضوء معيار احلوكمة رقم ( )6لأيوفـي
اجلل�سة الثالثة :توظيف التكنولوجيا يف تطوير كفاءة التدقيق ال�شرعي
اجلل�سة الرابعة :التدقيق ال�شرعي على عمليات �شركات الت�أمني اال�سالمي
اجلل�سة اخلام�سة :قرارات وتو�صيات اليوم الأول

اليوم الثاين
الأربعاء 2018/10/17
الممثلة في عملية التدقيق الشرعي
ور�شة العمل الأوىل :العينات ُ
ور�شة العمل الثانية :تصنيف المخاطر الشرعية في العمل المصرفي اإلسالمي

اليوم الثالث
اخلمي�س 2018/10/18
ور�شة العمل الثالثة :المهارات المالية والمحاسبية للمدقق الشرعي

www.shura.com.kw

ROMAN THEATER

JORDAN
ورش عمل المؤتمر
الأربعاء

� 9:00 - 2018/10/17ص �إىل  2:00م

الور�شة الأوىل:

الممثلة في عملية التدقيق الشرعي
العينات ُ
�أهداف ور�شة العمل

التعرف �إىل مفهوم العينة وحمددات اختيارها واملخاطر املتعددة التي ت�صاحب
عملية االختيار ،كما �ستتناول الور�شة �آلية التقييم وا�ستخال�ص نتائج العينة يف
عملية التدقيق ال�شرعي.

ملن هذه الور�شة
 العاملني يف اجلهات الرقابية واال�شرافية. العاملني يف هيئات و�إدارات الرقابة ال�شرعية. العاملني يف �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي. العاملني يف �إدارة التدقيق الداخلي. العاملني يف �إدارة املخاطر. العاملني يف �إدارة االمتثال. -طلبة الدرا�سات العليا والباحثني واملهتمني.

املحاور العامة
تهدف هذه الور�شة �إىل رفع كفاءة امل�شاركني العملية يف الآتي:
 مفهوم ا�ستخدام العينات يف التدقيق ال�شرعي و�أهميته. العمليات التي ال تدخل �ضمن م�سمى املعاينة �أو العينة. �أ�سباب ا�ستخدام العينات يف عملية التدقيق ال�شرعي. خماطر ا�ستخدام العينة يف عملية التدقيق ال�شرعي. اختيار عينة ممثلة للمجتمع التدقيق ال�شرعي باختالف �صيغ التمويل �أواخلدمات املنفذة.
 خماطر العينات. خماطر الرف�ض اخلاطئ. خماطر القبول اخلاطئ. طرق اختيار العينات وحتديد حجمها. معاينة ال�صفات �أو اخل�صائ�ص. -تقييم نتائج العينة.

املحا�ضر
د .عبداهلل عطية
مدير دائرة الرقابة الداخلية
البنك الإ�سالمي الأردين

 حا�صل على �شهادة املاج�ستري مناجلامعة الأردنية يف «�إدارة الأعمال
يف التمويل وامل�صارف» .MBA
 حا�صل على درجة الدكتوراهمن جامعة العلوم الإ�سالمية يف
امل�صارف الإ�سالمية.
 حما�ضر �سابق يف جامعات �أردنية. حا�صل على �شهادة متخ�ص�صمعتمد يف الرقابة الداخلية
(.)CICS

ر�سوم اال�شرتاك

$ 400

مالحظة :ر�سوم الدورة ت�شمل� :شهادة ح�ضور الور�شة  +بوفية �شاي  +وجبة غداء  +ن�سخة للمادة التدريبية  +ن�سخة من كتاب مو�سوعة
�شورى لأبحاث التدقيق ال�شرعي.
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JORDAN

AQABA
ورش عمل المؤتمر
الأربعاء

� 4:00 - 2018/10/17ص �إىل  9:00م

الور�شة الثانية:

تصنيـــف المخاطـــر الشـــرعية في العمـــــل
المصرفـــي اإلســالمي
�أهداف ور�شة العمل

التعرف على �أهم املخاطر امل�صاحبة لعمليات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
اال�سالمية واملنهجية العلمية لت�صنيفها ،و�أثر ت�صنيف هذه املخاطر على
تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق ال�شرعي.

ملن هذه الور�شة
 العاملني يف اجلهات الرقابية واال�شرافية العاملني يف هيئات و�إدارات الرقابة ال�شرعية العاملني يف �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي. العاملني يف �إدارة التدقيق الداخلي. العاملني يف �إدارة املخاطر. العاملني يف �إدارة االمتثال -طلبة الدرا�سات العليا والباحثني واملهتمني.

املحاور العامة
تهدف هذه الور�شة �إىل رفع كفاءة امل�شاركني العملية يف الآتي:
 �أين ت�صنف املخاطر ال�شرعية يف علم املخاطر؟ بناء املنهجية لت�صنيف املخاطر ال�شرعية. تعريف املخالفات ال�شرعية. ت�صنيف املخالفات ال�شرعية. التدقيق ال�شرعي املبني على املخاطر. مناذج عملية لت�صنيف املخاطر ال�شرعية. -البيئة الرقابية ال�شرعية.

املحا�ضر
د .عمر الشريف
مدير دائرة التدقيق ال�شرعي الداخلي
البنك العربي الإ�سالمي الدويل

 حا�صل على �شهادة الدكتوراه يفالفقه الإ�سالمي و�أ�صوله من اجلامعة
الأردنية.
 �أ�س�س منظومة الرقابة ال�شرعية يفدائرة التدقيق ال�شرعي الداخلي يف
البنك العربي الإ�سالمي الدويل.
 حما�ضر يف جامعات وكليات يفموا�ضيع الفقه الإ�سالمي واالقت�صاد
الإ�سالمي.
 مدرب معتمد يف االقت�صاد الإ�سالميوامل�صرفية الإ�سالمية جلهات حملية
ودولية.

ر�سوم اال�شرتاك

$ 400

مالحظة :ر�سوم الدورة ت�شمل� :شهادة ح�ضور الور�شة  +بوفية �شاي  +وجبة ع�شاء  +ن�سخة للمادة التدريبية  +ن�سخة من كتاب
مو�سوعة �شورى لأبحاث التدقيق ال�شرعي.
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AMMAN

KING ABDULLAH MOSQUE

ورش عمل المؤتمر
اخلمي�س

� 9:00 - 2018/10/18ص �إىل  2:00م

الور�شة الثالثة:

المهارات المالية والمحاسبية للمدقق الشرعي
�أهداف ور�شة العمل

التعرف على طريقة فح�ص القيود املحا�سبية ومدى تطابقها مع قرارات هيئة
الرقابة ال�شرعية ،و�آلية �أكت�شاف م�صادر الإيرادات و�سبل التدقيق عليها من
خالل البيانات املالية.

ملن هذه الور�شة
 العاملني يف اجلهات الرقابية واال�شرافية العاملني يف هيئات و�إدارات الرقابة ال�شرعية العاملني يف �إدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي. العاملني يف �إدارة التدقيق الداخلي. العاملني يف �إدارة املخاطر. العاملني يف �إدارة االمتثال -طلبة الدرا�سات العليا والباحثني واملهتمني.

املحاور العامة

املحا�ضر
أ .منير فياض
رئي�س دائرة الرقابة ال�شرعية
بنك �صفوة الإ�سالمي

 حا�صر على درجة املاج�ستري يف�إدارة الأعمال يف التمويل الإ�سالمي
وامل�صريف /الأكادميية العربية للعلوم
املالية وامل�صرفية.
 حا�صل على �شهادة املراقب واملدققال�شرعي ( )CSAAمن ()AAOIFI
البحرين.
 مدرب معتمد يف ال�صريفة الإ�سالميةجلهات حملية ودولية.
� -شهادة مدرب معتمد  /من كندا.

تهدف هذه الور�شة �إىل رفع كفاءة امل�شاركني العملية يف الآتي:
 القدرة على قراءة البيانات املالية واملحا�سبية وربطها بالعمليات. التعرف على �آلية فح�ص القيود املحا�سبية للت�أكد من مطابقتها للقراراتال�شرعية.
 اكت�ساب مهارة فح�ص توزيع ن�سب الأرباح وامل�صروفات وتبويبها علىاحل�سابات اال�ستثمارية املتنوعة.

ر�سوم اال�شرتاك

$ 400

مالحظة :ر�سوم الدورة ت�شمل� :شهادة ح�ضور الور�شة  +بوفية �شاي  +وجبة غداء  +ن�سخة للمادة التدريبية  +ن�سخة من كتاب مو�سوعة
�شورى لأبحاث التدقيق ال�شرعي.

www.shura.com.kw

منوذج الت�سجيل يف امل�ؤمتر وور�ش العمل
مؤتمر شورى السابع للتـدقيق الشرعي -

2018/10/16

الممثلة في عملية التدقيق الشرعي 2018/10/17 -
الور�شة الأوىل :العينات ُ
الور�شة الثانية :تصنيف المخاطر الشرعية في العمل المصرفي اإلسالمي 2018/10/17 -
الور�شة الثالثة :المهارات المالية والمحاسبية للمدقق الشرعي 2018/10/18 -

ر�سوم الت�سجيل
امل�ؤمتر *
* $ 100

امل�ؤ�س�سات

� -أ�سعار خا�صة للأفراد

ور�شة العمل 1

ور�شة العمل 2

ور�شة العمل 3

$ 400

$ 400

$ 400

� -أ�سعار خا�صة حلجوزات الفنادق

* ر�سوم امل�ؤمتر ت�شمل� :شهادة ح�ضور امل�ؤمتر  +ن�سخة �إلكرتونية للأبحاث  +بوفية �شاي  +وجبة غداء  +ن�سخة من كتاب
مو�سوعة �شورى لأبحاث التدقيق ال�شرعي.

بيانات امل�ش ـ ـ ـ ـ ــاركني
م

امل�سمى الوظيفي

الإ�سم

الربيد الإلكرتوين

هاتف

1
2
3
4

بيانـ ـ ــات اجلهـ ـ ــة
ا�سم اجلهة

الدولة

ا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول

امل�سمى الوظيفي

الهاتف

الربيد الإلكرتوين

الإدارة /الق�سم

التوقيع

�شروط الت�سـ ـ ـ ـ ـ ــجيل
 يتم الت�سجيل عرب موقع �شورى � www.shura.com.kwأو تعبئة اال�ستمارة و�إر�سالهاعن طريق االمييل �أو الوات�س �آب يف موعد �أق�صاه .2018/10/1
 المتام اجراءات الت�سجيل يجب �سداد الر�سوم عن طريق موقع �شورى �أو ب�إيداعالر�سوم يف ح�ساب �شورى البنكي:
Bank name: Kuwait Finance House
Account holder name: Shura For Sharia Consultation
Account number: 011010592785
Iban: KW80 KFHO 0000 0000 0001 1010 5927 85
Swift code: KFHOKWKW

 يف حال عدم �سداد الر�سوم قبل تاريخ  2018/10/6يعترب الت�سجيل الغياً تلقائياً. عدد املقاعد حمدود ويف حال اكتمالها �سيتوقف الت�سجيل تلقائياً دون اعالن. ر�سوم الت�سجيل غري قابلة لال�سرتداد. -توقيعكم على ا�ستمارة الت�سجيل يعني املوافقة على �شروط الت�سجيل.

الت�سـ ـ ـ ـ ـ ــجيل
�شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية
تلفـون)965( 22412690 :
�ص.ب  29328ال�صفاة  13154الكويت
الربيد الإلكرتوينinfo@shura.com.kw :

shurashariaconsultancy

shura_consult

shura sharia consultancy

shura_consult

(965) 6627 3033

www.shura.com.kw

