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شركة   قبل  من  الشرعية  املراجعة  دار  شركة  تعيين  السعودية تم  إكسبريس    أمريكان 

شركة رائدة في مجال االستشارات والرقابة  هي  دار املراجعة الشرعية  ، و شركة لل  كمستشار شرعي

الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين املركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات األعمال املختلفة  

على   تتوزع  الشركات  من  للعديد  شرعي  ومستشار  كمراقب  تعمل  في   12حيث  مختلفة  دولة 

 قيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. الواليات املتحدة وأوروبا وأفري

   31يفوق عددهم    وترتبط الدار بنخبة من املستشارين الشرعيين
ً
 شرعيا

ً
  17 من  مستشارا

تلبي احتياجات    دولة التي يمكن أن  القليلة  الهيئات االستشارية الشرعية  مما يجعلها واحدة من 

 العمالء واألعمال التجارية على نطاق دولي. 

ف عمالئها  عن  النظر  كونغ  وبصرف  وهونغ  وأستراليا  وفرنسا  وكندا  املتحدة  اململكة  ي 

وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات األعمال ومن 

التأمين واالستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي ملا  و   بنوك والتمويلال  أهمها قطاع

التأمين57نسبته   شركات  من  تداول   ٪  في  االستثمار25و،  املدرجة  شركات  من  من  ا   %  ملرخصة 

% من مجمل شركات التمويل املرخصة من البنك السعودي 32، باإلضافة إلى  هيئة السوق املالية

 املركزي.

تتميز الدار بتقديم خدماتها بمهنية عالية من خالل مراجعة وإعتماد املنتجات، باإلضافة  

 إلى االستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي وفحص األسهم املدرجة في أسواق التداول. 

  www.shariyah.com ملعرفة املزيد يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.shariyah.com/
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، والشةةيت الةةدكتور محمةةد سةةعد بحةةر أسةةامهاملكونةةة مةةن الشةةيت الةةدكتور   اللجنةةة الشةةرعيةتم تعيين  

الشةةةةلهول والشةةةةيت محمةةةةد أحمةةةةد مةةةةن قبةةةةل دار املراجعةةةةة الشةةةةرعية للقيةةةةام بأعمةةةةال  فهةةةةدبةةةةن  صةةةةال 

 .شركةالالرقابة واإلشراف على أعمال وأنشطة 

 أسامة محمد سعد بحر /  الشيخ الدكتور  

لعدد من شركات وصناديق  الدكتور أسامة بحر هو مستشار شرعي  الشيت 

الصحف   في  عديدة  مقاالت  له  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  االستثمار 

د واملعامالت  واملجالت اإلقليمية،كما لديه خبيرة كبيرة في إعادة هيكلة العقو 

االستثمارية   الصناديق  إلى  باإلضافة  واإلجارة  كاملضاربة  اإلسالمية  املالية 

املوظفين   وتدريب  بتدريس  ذلك  إلى  باإلضافة  أسامه  الدكتور  يقوم  األخرى.  املالية  واملنتجات 

إلى استضافته  املالية اإلسالمية في عدة معاهد وجهات تدريبية باإلضافة    العاملين في املؤسسات 

 كمتحدث في العديد من املؤتمرات واملناسبات الرسمية املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية. 

 

 التاريخ املنهي:

 عضو في عدة هيئات شرعية ملؤسسات مالية إسالمية مثل بنك االستثمار الدولي،   •

 مصرف الطاقة األول،  •

 عدة مؤسسات وصناديق استثمارية إسالمية حول العالم،  •

منص • شغل  املؤسسة  كما  وبنك  السالم،  مصرف  في  الشرعي  االلتزام  إدارة  رئيس  ب 

 العربية املصرفية اإلسالمي.
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 التحصيل العلمي:

 درجة الدكتوراه من جامعة الهاي )هولندا(.  حاصل على •

 حاصل على درجة املاجستير من جامعة اإلمام األوزاعي )بيروت(.  •

الجزائر في الدراسات    -لقادر   حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة األمير عبدا  •

 اإلسالمية. 

 

 :صالح بن فهد الشلهوب / الشيخ الدكتور 

الدكتوراة   الدكتور صال  مستشار شرعي حاصل على شهادة  الشيت 

إدنبر  بجامعة  اإلسالمي  التمويل  من  في  واملاجستير  املتحدة  باململكة  ة 

مراجعة   في  شارك  السعودية،  العربية  اململكة  في  اإلمام  جامعة 

وأوروبا  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  لشركات  املنتجات  من  عديدة  مجموعة  واعتماد 

االستثمارية،   املصرفية  املنتجات  على  التركيز  مع  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول 

العقار  األهم والصفقات  وصناديق  املدرجة،  املالية  واألوراق  التأمين،  ومنتجات  ية، 

الصغيرة  الشركات  وتمويل  واإلجارة  الصكوك  منتجات  إلى  خبرته  وتمتد  الخاصة، 

 .واملتوسطة وإدارة األصول 

يعمل حاليا عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية االلكترونية، الرياض وكان قبل ذلك  

عضو هيئة التدريس ومدير مركز املصرفية والتمويل اإلسالمي بجامعة امللك فهد للبترول  
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واملعادن بالظهران، كتب العديد من البحوث واملقاالت تتعلق بالقطاع املصرفي اإلسالمي  

 ة أبرزها صحيفة االقتصادية. نشرت في صحف عديد

 التاريخ املنهي:

 عضو الهيئة الشرعية للبنك التجاري الدولي )دبي(. •

 عضو الهيئة الشرعية لشركة إنفستريد املالية )البحرين(.  •

 عضو الهيئة الشرعية لشركة بي أم دبليو املالية )دبي(. •

 طنية للتأمين التعاوني. عضو الهيئة الشرعية لشركة الو  •

 عضو الهيئة الشرعية لشركة أمانه للتأمين التعاوني.  •

 عضو الهيئة الشرعية لصناديق دراية املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  •

 رعية لصناديق وساطة املالية. عضو الهيئة الش •

 عضو الهيئة الشرعية لشركة إتقان كابيتال.  •

 التحصيل العلمي:

 حاصل على شهادة الدكتوراه في التمويل اإلسالمي بجامعة إدنبرة باململكة املتحدة.  •

 شهادة املاجستير من جامعة اإلمام في اململكة العربية السعودية.  •

 مطبوعات:

 الشركات املساهمة في الفقه االسالمي. •

 البيع بالتقسيط في الشريعة اإلسالمية : النظرية والتطبيق.  •



   

Private & Confidential                               Ref: CDM/06.C-A1/BH-AMEX/15         

Shariyah Review Bureau is licensed by the Central Bank of Bahrain 

 

في   • واملطبق  املنظم  التورق  عن  كدراسة  اإلسالمية:  الشريعة  في  املنظم  التورق 

 ية. املؤسسات املالية اإلسالم 

التي   • التمويل اإلسكاني في الشريعة اإلسالمية: دراسة عن بعض املنتجات العقاري 

 تقدمها املصارف اإلسالمية. 

)مرحلة  • الكتروني  تعليمي  مقرر  مشارك:  مؤلف  اإلسالمي،  في  االقتصادي  النظام 

 إجراءات النشر(

 

 مد سلطان:الشيخ / محمد أح

تفوق  ا  خبرة  لديه  أحمد  محمد  مجال   10لشيت  في  سنوات 

واملصرفية   بالتمويل  الخاصة  واألكاديمية  الشرعية  االستشارات 

وامل وإعادة  اإلسالمية  التقليدية،  املنتجات  تصميم  بةإعادة  تعلقة 

األوراق   إدارة  وشركات  التأمين  وشركات  البنوك  في  سواء  االستثمارية  الصناديق  هيكلة 

أجل   الية،امل من  والفنية  الدقيقة  و  العملية  الحلول  إيجاد  على  والعمل  األسهم  وقطاع 

الحصول على املوافقة الشرعية بصورة سريعة ومتقنة، هو جزء من فريق العمل في الدار  

الداخلي   الشرعي  املراجع  بصفته  املعامالت(.  )فقه  الشرعي  والفقه  بالقانون  معرفة  وذو 

ى مساعدة الشركات واملؤسسات املالية لتحسين أنظمتها وهياكلها للدار فإن عمله يقوم عل

وإيجاد   منتجاتهم  مراجعة خطط  على  العمالء  ويساعد  اإلسالمية،  الشريعة  مع  لتتوافق 

العمل، كما  الشريعة اإلسالمية وأولويات  يتوافق مع أحكام  بما  لهياكلها  النظم اإلجرائية 

 ية واملمارسات املثلى إلدارة املنتجات. يعمل على معاونتهم في فهم البنود األساس
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 التاريخ املنهي:

 املستشار الشرعي لبنك أوباف | فرنسا 

 بنك زمان اإلسالمي | كازاخستان ية عضو هيئة الرقابة الشرع

 عضو هيئة املراجعة الشرعية لبنك الخرطوم الدولي | البحرين 

 كريدي ماكس | البحرينعضو هيئة الرقابة الشرعية 

 املستشار الشرعي لشركة دويت مينا | دبي  

 ملجموعة بي هايف | دبي  عضو هيئة الرقابة الشرعية 

 الية | دبي  عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة بي ام دبليو للخدمات امل

 لدار اإلتمان السعودي| السعودية املستشار الشرعي 

 عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة الخبير املالية، الوساطة، سويكورل | السعودية 

 لتحصيل العلمي:ا

عثماني،   تقي  املفتي  قبل  من  املدارة  العلوم  دار  جامعة  من  العالية  الشهادة  على  حاصل 

 .اإلضافة إلى الشهادة العاملية في الفقة وأصوله من جامعة أحسن العلوم ب


