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بالتعاون

بالتعاون

ت�أ�س�ست هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية عام  1990م يف مملكة البحرين ،وهي هيئة عاملية ذات
�شخ�صية معنوية م�ستقلة ال ت�سعى �إىل الربح .وتهدف الهيئة �إىل تطوير معايري ال�صناعة املالية وامل�صرفية اال�سالمية:
معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضبط و�أخالقيات العمل واملعايري ال�شرعية .وتتجاوز ع�ضوية الهيئة  200م�ؤ�س�سة مالية
من �أكرث من  40بلداً .و�صدر عن الهيئة ما يربو عن  80معياراً ما بني املعايري ال�شرعية ومعايري املحا�سبة واملراجعة
ومعايري ال�ضبط واملعايري الأخالقية.
 www.aaoifi.com

تنظيم

ت�أ�س�ست �شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية عام  ،2007وهي �شركة تهدف اىل بناء اجل�سور بني الفقه واالقت�صاد،
وتقدم خدمات اال�ست�شارات ال�شرعية وت�أ�سي�س الهيئات والتدقيق ال�شرعي على املنتجات املالية اال�سالمية ملختلف
امل�ؤ�س�سات املالية التي تقدم خدمات �أو منتجات وفقا لأحكام ال�شريعة الغراء .كما تقوم �شورى بتنظيم الربامج التدريبية
املتخ�ص�صة يف جمال ال�صريفة اال�سالمية والت�أمني التكافلي والرقابة والتدقيق ال�شرعي .كذلك تنظم امل�ؤمترات والندوات
وور�ش العمل املتخ�ص�صة ،وتتمتع �شورى بقاعدة عمالء وا�سعة يف دولة الكويت ومتتد لت�شمل بقية دول جمل�س التعاون
اخلليجي وم�صر والعراق.
 www.shura.com.kw

الراعي الرئيسي

بيت التمويل الكويتي «بيتك» م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية رائدة تتبع وتطبق املنهج الإ�سالمي يف كافة تعامالتها .فقد كنا �أول
بنك �إ�سالمي يتم ت�أ�سي�سه يف دولة الكويت� ،أما اليوم فقد �أ�صبحنا من رواد وقادة العمل امل�صريف الإ�سالمي يف العامل.
منذ ت�أ�سي�سه عام  ,1977قد متكن «بيتك» بخطوات واثقة من تو�سيع ب�ؤرة �أعماله واجنازاته ليتبو�أ مركز ال�صدارة يف
جمال العمل امل�صريف الإ�سالمي وي�صبح م�ؤ�س�سة مالية قيادية لي�س يف ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية فح�سب بل �أي�ضاً
�ضمن قطاع ال�صناعة امل�صرفية ككل .ويقدم «بيتك» باقة كبرية من اخلدمات واملنتجات التي تتوافق مع مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية مثل اخلدمات البنكية ،العقارية ،التداول املايل ،املحافظ الإ�ستثمارية ،اخلدمات التجارية واخلدمات التمويلية
املخ�ص�صة لل�شركات والأفراد
 www.kfh.com

المـعــــاييـر الشـــرعــيـة
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تعد املعايري ال�شرعية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( )AAOIFIمنوذجا مميزا لالجتهاد
اجلماعي فر�ضته طبيعة العمل امل�ؤ�س�سي  ،ولعل النمو الكبري الذي �شهدته امل�صرفية الإ�سالمية يفر�ض توحيد املعايري بني
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ذلك �شقيها املحا�سبي وال�شرعي ،وغري خاف �أن االن�ضباط ال�شرعي هو عن�صر اجلودة احلقيقي
للمنتجات امل�صرفية الإ�سالمية ،كما �أن االلتزام باملعايري ال�شرعية ال�صادرة عن ( )AAOIFIلي�س بديال ملعايري قائمة كما هو
احلال يف املعايري املحا�سبية بل ي�أتي �إمتاما للمتطلبات ال�شرعية و�ضمانا جلودة املنتجات وت�سهيال على اجلهات الإ�شرافية يف
القيام بوظائفها.
مع �أن املعايري ال�شرعية تتميز بقوة �إلزامية ذاتية م�ستمدة من االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية املقررة يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية� ،إال �أنه يوجد حاليا  9دول تعتمد املعايري ال�شرعية وتلزم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية لديها بها وكما يوجد  6دول
�أخرى تعتمد املعايري ب�صفة ا�سرت�شادية.
�إن املعايري ال�شرعية ف�ضال عن كونها ت�شكل �إطارا موحدا ملرجعية �شرعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية  ،ف�إنها ت�ساهم ت�شكيل
حكم عادل على امل�ؤ�س�سات وت�ساعد يف حتقيق التقارب والتجان�س يف التطبيقات بني هيئات الرقابة ال�شرعية من حيث العقود
والنماذج ،كما �أنها ت�سهل ب�شكل فعال يف عملية �إ�شراف اجلهات الرقابية على امل�ؤ�س�سات املالية ،وحتقيق مزيد من املناف�سة بني
مقدمي املنتجات واخلدمات وك�سب ثقة املتعاملني مع امل�ؤ�س�سة وحمايتهم ،كما ت�ساعد املحا�سبني واملراجعني يف �أداء �أعمالهم
خا�صة عندما يطلب منهم التنبيه على ما فيه احتمال خمالفة �شرعية.

بــرنـ ــامــج احلـ ـفــل
التوقيت )�صباحا( التفا�صيل
9:05 - 9:00

9:15 - 9:05

9:25 - 9:15
9:35 - 9:25

�آيات من القران الكرمي
الكلمة االفتتاحية

ال�شيخ /عبدال�س ـ ـ ـ ــتار على القطـ ـ ـ ــان
املدير العام � -شركة �شورى لال�ست�شارات ال�شرعية
كلمة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية

�سعادة  /د.خالد الفقيه  -الأمني العام للهيئة
كلمة الراعي الرئي�سي
بيت التمويل الكويتي
استعراض المعايير الشرعية الجديدة

10:30 - 9:35

ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور /عبدال�سـ ـ ـ ــتار �أبوغ ـ ـ ــدة
ع�ضو املجل�س ال�شرعي ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

11:00 - 10:30

حفل ال�شاي

�أرغب بالت�سـ ـ ـ ــجيل

حفل اطالق املعايري ال�شرعية 2012
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