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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 

»�أيويف«  �لإ�سالمية  �ملالية  للموؤ�س�سات  و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  هيئة  مع  وبالتعاون  �ملركزي،  �لأردين  �لبنك  برعاية  ال�شرعية 

ال�شرعي  التدقيق  يقع  ومكوناتها حيث  ال�شرعية،  الرقابة  منظومة  باأهمية  منها  اإميانا  �ل�سرعي  للتدقيق  �ل�سابع  �ملوؤمتر 

كحجر الزاوية �شمن هذه املكونات ل�شمان التزام املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية باملنهج االإ�شالمي يف املعامالت.  وبالرغم 

اأ�شهمت يف تطوير املهنة واأثرتها   اأننا نرى اليوم العديد من التجارب الرثية التي  اإال  من حداثة مهنة التدقيق ال�شرعي، 

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 للمؤمتر
موؤمتر �شورى للتدقيق ال�شرعي ملتقى دوري يهدف اإىل تطوير مهنة التدقيق من خالل ر�شد اأهم امل�شائل وامل�شكالت يف مهنة 

التدقيق ال�شرعي يف املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية واإخ�شاعها للبحث واملناق�شة واقرتاح احللول املنا�شبة من خالل:

 - التوا�شل مع اجلهات االإ�شرافية واملتخ�ش�شة لتعزيز حوكمة التدقيق ال�شرعي يف املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية.

 - امل�شاهمة باالرتقاء يف مهنة التدقيق والرقابة ال�شرعية وتطويرها.

 - تبادل اخلربات بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.

 - التعارف بني املدققني واملراقبني ال�شرعيني.
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شورى عشرة أعوام من بناء اجلسور
كل يوم تتقدم ال�شناعة املالية االإ�شالمية وثبة نحو جناح جديد يت�شع معها انت�شارها حول العامل ومع كل جناح، تولد 

حتديات جديدة، حتديات التطوير واالبتكار والتحديث.

ومع �لتطور و�لزدهار تزداد احلاجة اإىل ج�شر ميتد فوق امل�شافة ما بني ال�شريعة واالقت�شاد تنتقل عربه االأفكار واالجتهادات 

لتطور املنتجات واخلدمات مبا يتوافق مع اأحكام ال�شريعة الغراء ومقا�شدها.

و��ستجابة لهذه �حلاجة ولدت �سورى لال�ست�سار�ت �ل�سرعية �شركة تتلخ�ص روؤيتها يف مد اجل�شور بني الفقه واالقت�شاد، مبهنية 

عالية وفق مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية.

    

لقد داأبت »�شورى« على تنظيم �شل�شلتني من املوؤمترات - موؤمتر �شورى الفقهي وموؤمتر �شورى للتدقيق ال�شرعي.

اأنظار  االإ�شالمية حتى �شارت حمط  املالية  ال�شناعة  الكويت يف عامل  بها  ات�شمت  فارقة  �شمة  الفقهية  و�شكلت موؤمتراتها 

املخت�شني من اأفراد وموؤ�ش�شات واأ�شحت مبثابة جممع فقهي خمت�ص باملعامالت املالية.

اأما موؤمتر �شورى للتدقيق ال�شرعي فيعد االأ�شبق يف جماله ولذلك عقد يف كل من الكويت والبحرين وتركيا و�شدر عنه قرابة 

90 تو�شية وقرارا ب�شاأن حوكمة الرقابة ال�شرعية وتنظيمها.  لقد انعك�شت اآثار هذه اجلهود الدوؤوبة واقعا حني تبنتها الهيئات 

واجلهات الرقابية احلكومية يف عدد من الدول واأخذتها يف االعتبار عند اإ�شدار تعليماتها ولوائحها الرقابية.

ومن موؤمتر �شورى للتدقيق ال�شرعي الذي عقدته �شورى عام 2009 انطلقت الدعوة اإىل تاأ�شي�ص جمعية تنظم عمل املراقبني 

واملدققني ال�شرعيني واأ�شهرت اجلمعية عام 2015 لت�شطلع بدور كبری يف تنظيم هذه املهنة وتطوير معايریها ونظمها.

اإن من اأهم النجاحات التي ر�شعت م�شریة »�شورى« اهتمامها بتطوير الكوادر املهنية ال�شابة وتاأهيلها نظريا وعمليا حلمل اأمانة 

العمل يف جمال الرقابة والتدقيق ال�شرعي. 

كما ان�شب اهتمام �شورى على اإ�شدار عدد من الكتب والدرا�شات والبحوث التي متد ال�شناعة املالية االإ�شالمية باالآراء العلمية 

العميقة التي ت�شكل دعامات يقوم عليها بنيانها.

اإن جوهر ال�شناعة املالية االإ�شالمية ال يقت�شر على �شحة املعامالت من الناحية ال�شرعية فح�شب ولكنه قائم قبل ذلك على 

اأ�شا�ص من االأخالق ال�شمحة والقيم االإ�شالمية ال�شامية وروح ال�شريعة املطهرة وهذا ما تعمل �شورى على تر�شيخه يف كل ما 

تقدمه من خدمات.
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فعاليات الـمــؤتــمـر
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  �ليوم �لأول

  �لثالثاء  2018/10/16

�جلل�سة �لأوىل: و�قع وم�ستقبل �لتدقيق �ل�سرعي يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية

�جلل�سة �لثانية: �لتدقيق �ل�سرعي �خلارجي يف �سوء معيار �حلوكمة رقم )6( لأيوفـي

�جلل�سة �لثالثة: توظيف �لتكنولوجيا يف تطوير كفاءة �لتدقيق �ل�سرعي

�جلل�سة �لر�بعة: �لتدقيق �ل�سرعي على عمليات �سركات �لتاأمني �ل�سالمي

�جلل�سة �خلام�سة: قر�ر�ت وتو�سيات �ليوم �لأول

  �ليوم �لثاين

  �لأربعاء  2018/10/17

ور�سة �لعمل �لأوىل:  العينات الُممثلة في عملية التدقيق الشرعي

  ور�سة �لعمل �لثانية:  تصنيف المخاطر الشرعية في العمل المصرفي اإلسالمي

  �ليوم �لثالث

  �خلمي�س  2018/10/18

  ور�سة �لعمل �لثالثة:  المهارات المالية والمحاسبية للمدقق الشرعي



JORDAN
ROMAN THEATER

ورش عمل المؤتمر

  �لأربعاء  2018/10/17  -  9:00 �س �إىل 2:00 م

  �لور�سة �لأوىل:  

العينات الُممثلة في عملية التدقيق الشرعي
�أهد�ف ور�سة �لعمل

التعرف اإىل مفهوم العينة وحمددات اختيارها واملخاطر املتعددة التي ت�شاحب 

عملية االختيار، كما �شتتناول الور�شة اآلية التقييم وا�شتخال�ص نتائج العينة يف 

عملية التدقيق ال�شرعي. 

ملن هذه �لور�سة

- العاملني يف اجلهات الرقابية واال�شرافية.

- العاملني يف هيئات واإدارات الرقابة ال�شرعية.

- العاملني يف اإدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي.

- العاملني يف اإدارة التدقيق الداخلي.

- العاملني يف اإدارة املخاطر.

- العاملني يف اإدارة االمتثال.

- طلبة الدرا�شات العليا والباحثني واملهتمني.

�ملحاور �لعامة

تهدف هذه �لور�سة �إىل رفع كفاءة �مل�ساركني �لعملية يف �لآتي:

- مفهوم ا�شتخدام العينات يف التدقيق ال�شرعي واأهميته.

- العمليات التي ال تدخل �شمن م�شمى املعاينة اأو العينة.

- اأ�شباب ا�شتخدام العينات يف عملية التدقيق ال�شرعي.

- خماطر ا�شتخدام العينة يف عملية التدقيق ال�شرعي.

اأو  - اختيار عينة ممثلة للمجتمع التدقيق ال�شرعي باختالف �شيغ التمويل 

اخلدمات املنفذة.

- خماطر العينات.

- خماطر الرف�ص اخلاطئ.

- خماطر القبول اخلاطئ.

- طرق اختيار العينات وحتديد حجمها.

- معاينة ال�شفات اأو اخل�شائ�ص.

- تقييم نتائج العينة.

املحا�شر 

د. عبداهلل عطية
مدير دائرة الرقابة الداخلية

البنك االإ�شالمي االأردين

- حا�شل على �شهادة املاج�شتری من 

اجلامعة االأردنية يف »اإدارة االأعمال 

.MBA »يف التمويل وامل�شارف

- حا�شل على درجة الدكتوراه 

من جامعة العلوم االإ�شالمية يف 

امل�شارف االإ�شالمية.

- حما�شر �شابق يف جامعات اأردنية.

- حا�شل على �شهادة متخ�ش�ص 

معتمد يف الرقابة الداخلية 

.)CICS(

www.shura.com.kw

400 $ر�سوم �ل�سرت�ك

مالحظة: ر�شوم الدورة ت�شمل: �شهادة ح�شور الور�شة + بوفية �شاي + وجبة غداء + ن�شخة للمادة التدريبية + ن�شخة من كتاب مو�شوعة 

�شورى الأبحاث التدقيق ال�شرعي.



AQABA
JORDAN

ورش عمل المؤتمر

  �لأربعاء  2018/10/17  -  4:00 �س �إىل 9:00 م

  �لور�سة �لثانية:  

تصنيـــف المخاطـــر الشـــرعية في العمـــــل 
المصرفـــي اإلســالمي

�أهد�ف ور�سة �لعمل

املالية  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  لعمليات  امل�شاحبة  املخاطر  اأهم  على  التعرف 

على  املخاطر  هذه  ت�شنيف  واأثر  لت�شنيفها،  العلمية  واملنهجية  اال�شالمية 

تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق ال�شرعي.

ملن هذه �لور�سة

- العاملني يف اجلهات الرقابية واال�شرافية

- العاملني يف هيئات واإدارات الرقابة ال�شرعية

- العاملني يف اإدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي.

- العاملني يف اإدارة التدقيق الداخلي.

- العاملني يف اإدارة املخاطر.

- العاملني يف اإدارة االمتثال

- طلبة الدرا�شات العليا والباحثني واملهتمني.

�ملحاور �لعامة

تهدف هذه �لور�سة �إىل رفع كفاءة �مل�ساركني �لعملية يف �لآتي:

- اأين ت�شنف املخاطر ال�شرعية يف علم املخاطر؟

- بناء املنهجية لت�شنيف املخاطر ال�شرعية.

- تعريف املخالفات ال�شرعية.

- ت�شنيف املخالفات ال�شرعية.

- التدقيق ال�شرعي املبني على املخاطر.

- مناذج عملية لت�شنيف املخاطر ال�شرعية.

- البيئة الرقابية ال�شرعية.

املحا�شر 

د. عمر الشريف
مدير دائرة التدقيق ال�شرعي الداخلي  

البنك العربي االإ�شالمي الدويل

- حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف 

الفقه االإ�شالمي واأ�شوله من اجلامعة 

االأردنية.

- اأ�ش�ص منظومة الرقابة ال�شرعية يف 

دائرة التدقيق ال�شرعي الداخلي يف 

البنك العربي االإ�شالمي الدويل.

- حما�شر يف جامعات وكليات يف 

موا�شيع الفقه االإ�شالمي واالقت�شاد 

االإ�شالمي.

- مدرب معتمد يف االقت�شاد االإ�شالمي 

وامل�شرفية االإ�شالمية جلهات حملية 

ودولية.

www.shura.com.kw

400 $ر�سوم �ل�سرت�ك

التدريبية + ن�شخة من كتاب  للمادة  الور�شة + بوفية �شاي + وجبة ع�شاء + ن�شخة  مالحظة: ر�شوم الدورة ت�شمل: �شهادة ح�شور 

مو�شوعة �شورى الأبحاث التدقيق ال�شرعي.



ورش عمل المؤتمر

  �خلمي�س  2018/10/18  - 9:00 �س �إىل 2:00 م

  �لور�سة �لثالثة:  

المهارات المالية والمحاسبية للمدقق الشرعي

�أهد�ف ور�سة �لعمل

التعرف على طريقة فح�ص القيود املحا�شبية ومدى تطابقها مع قرارات هيئة 

الرقابة ال�شرعية، واآلية اأكت�شاف م�شادر االإيرادات و�شبل التدقيق عليها من 

خالل البيانات املالية.

ملن هذه �لور�سة

- العاملني يف اجلهات الرقابية واال�شرافية

- العاملني يف هيئات واإدارات الرقابة ال�شرعية

- العاملني يف اإدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي.

- العاملني يف اإدارة التدقيق الداخلي.

- العاملني يف اإدارة املخاطر.

- العاملني يف اإدارة االمتثال

- طلبة الدرا�شات العليا والباحثني واملهتمني.

�ملحاور �لعامة

تهدف هذه �لور�سة �إىل رفع كفاءة �مل�ساركني �لعملية يف �لآتي:

- القدرة على قراءة البيانات املالية واملحا�شبية وربطها بالعمليات.

- التعرف على اآلية فح�ص القيود املحا�شبية للتاأكد من مطابقتها للقرارات 

ال�شرعية.

على  وتبويبها  وامل�شروفات  االأرباح  ن�شب  توزيع  فح�ص  مهارة  اكت�شاب   -

احل�شابات اال�شتثمارية املتنوعة.

املحا�شر 

أ. منير فياض
رئي�ص دائرة الرقابة ال�شرعية

بنك �شفوة االإ�شالمي

يف  املاج�شتری  درجة  على  حا�شر   -

االإ�شالمي  التمويل  االأعمال يف  اإدارة 

وامل�شريف /االأكادميية العربية للعلوم 

املالية وامل�شرفية.

واملدقق  املراقب  �شهادة  - حا�شل على 

  )AAOIFI( من )CSAA( ال�شرعي

البحرين.

- مدرب معتمد يف ال�شریفة االإ�شالمية 

جلهات حملية ودولية.

- �شهادة مدرب معتمد / من  كندا.

AMMAN
KING ABDULLAH MOSQUE

www.shura.com.kw

400 $ر�سوم �ل�سرت�ك

مالحظة: ر�شوم الدورة ت�شمل: �شهادة ح�شور الور�شة + بوفية �شاي + وجبة غداء + ن�شخة للمادة التدريبية + ن�شخة من كتاب مو�شوعة 

�شورى الأبحاث التدقيق ال�شرعي.



�لت�ســــــــــــجيل

منوذج �لت�سجيل يف �ملوؤمتر وور�س �لعمل

�شركة �شورى لال�شت�شارات ال�شرعية

تلفـون: 22412690 )965(

�ص.ب 29328 ال�شفاة 13154 الكويت

info@shura.com.kw :الربيد االإلكرتوين

- يتم الت�شجيل عرب موقع �شورى www.shura.com.kw اأو تعبئة اال�شتمارة واإر�شالها 

عن طريق االمييل اأو الوات�ص اآب يف موعد اأق�شاه 2018/10/1. 

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

الر�شوم يف ح�شاب �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 �شداد الر�شوم قبل تاريخ 2018/10/6 يعترب الت�شجيل الغياً تلقائياً.

- عدد املقاعد حمدود ويف حال اكتمالها �شيتوقف الت�شجيل تلقائياً دون اعالن.

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

- توقيعكم على ا�شتمارة الت�شجيل يعني املوافقة على �شروط الت�شجيل.

مؤتمر  شورى السابع للتـدقيق الشرعي  -  2018/10/16

�لور�سة �لثانية: تصنيف المخاطر الشرعية في العمل المصرفي اإلسالمي - 2018/10/17 

�لور�سة �لثالثة: المهارات المالية والمحاسبية للمدقق الشرعي - 2018/10/18 

�لور�سة �لأوىل:  العينات الُممثلة في عملية التدقيق الشرعي - 2018/10/17

ور�سة �لعمل 3ور�سة �لعمل 2ور�سة �لعمل 1�ملوؤمتر *

400 $400 $400 $100 $ *�ملوؤ�س�سات

الدولةا�شم اجلهة

امل�شمى الوظيفيا�شم ال�شخ�ص امل�شوؤول

الربيد االإلكرتوينالهاتف

التوقيعاالإدارة /الق�شم

الربيد االإلكرتوينهاتفامل�شمى الوظيفياالإ�شمم
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shura_consult shurashariaconsultancy

shura_consult shura sharia consultancy

)965( 6627 3033

بيانــــــات �جلهــــــة

�سروط �لت�ســــــــــــجيل

بيانات �مل�ســـــــــــاركني

www.shura.com.kw

ر�سوم �لت�سجيل 

* ر�سوم �ملوؤمتر ت�سمل: �شهادة ح�شور املوؤمتر + ن�شخة اإلكرتونية لالأبحاث + بوفية �شاي + وجبة غداء + ن�شخة من كتاب 
                           مو�شوعة �شورى الأبحاث التدقيق ال�شرعي.

- �أ�سعار خا�سة حلجوز�ت �لفنادق- �أ�سعار خا�سة لالأفر�د


