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بيت �لتم�يل �لك�يتي »بيتك« م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية ر�ئدة تتبع وتطبق �ملنهج �لإ�سالمي يف كافة تعامالتها. فقد كنا �أول 

بنك �إ�سالمي يتم تاأ�سي�سه يف دولة �لك�يت، �أما �لي�م فقد �أ�سبحنا من رو�د وقادة �لعمل �مل�سريف �لإ�سالمي يف �لعامل.

منذ تاأ�سي�سه عام 1977، قد متكن »بيتك« بخط��ت و�ثقة من ت��سيع ب�ؤرة �أعماله و�جناز�ته ليتب��أ مركز �ل�سد�رة يف 

جمال �لعمل �مل�سريف �لإ�سالمي وي�سبح م�ؤ�س�سة مالية قيادية لي�س يف �ل�سناعة �مل�سرفية �لإ�سالمية فح�سب بل �أي�ساً 

�سمن قطاع �ل�سناعة �مل�سرفية ككل. ويقدم »بيتك« باقة كبرية من �خلدمات و�ملنتجات �لتي تت��فق مع مبادئ �ل�سريعة 

�لإ�سالمية مثل �خلدمات �لبنكية، �لعقارية، �لتد�ول �ملايل، �ملحافظ �لإ�ستثمارية، �خلدمات �لتجارية و�خلدمات �لتم�يلية 

�ملخ�س�سة لل�سركات و�لأفر�د
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تاأ�س�ست �سركة �س�رى لال�ست�سار�ت �ل�سرعية عام 2007، وهي �سركة تهدف �ىل بناء �جل�س�ر بني �لفقه و�لقت�ساد، 

ملختلف  �ل�سالمية  �ملالية  �ملنتجات  على  �ل�سرعي  و�لتدقيق  �لهيئات  وتاأ�سي�س  �ل�سرعية  �ل�ست�سار�ت  خدمات  وتقدم 

�مل�ؤ�س�سات �ملالية �لتي تقدم خدمات �أو منتجات وفقا لأحكام �ل�سريعة �لغر�ء. كما تق�م �س�رى بتنظيم �لرب�مج �لتدريبية 

�ملتخ�س�سة يف جمال �ل�سريفة �ل�سالمية و�لتاأمني �لتكافلي و�لرقابة و�لتدقيق �ل�سرعي. كذلك تنظم �مل�ؤمتر�ت و�لندو�ت 

وور�س �لعمل �ملتخ�س�سة، وتتمتع �س�رى بقاعدة عمالء و��سعة يف دولة �لك�يت ومتتد لت�سمل بقية دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي وم�سر و�لعر�ق. 
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تاأ�س�ست هيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة للم�ؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية عام 1990 م يف مملكة �لبحرين، وهي هيئة عاملية ذ�ت 

�سخ�سية معن�ية م�ستقلة ل ت�سعى �إىل �لربح. وتهدف �لهيئة �إىل تط�ير معايري �ل�سناعة �ملالية و�مل�سرفية �ل�سالمية: 

معايري �ملحا�سبة و�ملر�جعة و�ل�سبط و�أخالقيات �لعمل و�ملعايري �ل�سرعية. وتتجاوز ع�س�ية �لهيئة 200 م�ؤ�س�سة مالية 

من �أكرث من 40 بلد�ً. و�سدر عن �لهيئة ما يرب� عن 80 معيار�ً ما بني �ملعايري �ل�سرعية ومعايري �ملحا�سبة و�ملر�جعة 

ومعايري �ل�سبط و�ملعايري �لأخالقية.
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تعد �ملعايري �ل�سرعية �ل�سادرة عن هيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة للم�ؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية )AAOIFI( من�ذجا مميز� لالجتهاد 

�ملعايري بني  �لإ�سالمية يفر�س ت�حيد  �مل�سرفية  �لذي �سهدته  �لكبري  �لنم�  ، ولعل  �مل�ؤ�س�سي  �لعمل  �جلماعي فر�سته طبيعة 

�مل�ؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية ذلك �سقيها �ملحا�سبي و�ل�سرعي، وغري خاف �أن �لن�سباط �ل�سرعي ه� عن�سر �جل�دة �حلقيقي 

للمنتجات �مل�سرفية �لإ�سالمية، كما �أن �للتز�م باملعايري �ل�سرعية �ل�سادرة عن )AAOIFI( لي�س بديال ملعايري قائمة كما ه� 

�حلال يف �ملعايري �ملحا�سبية بل ياأتي �إمتاما للمتطلبات �ل�سرعية و�سمانا جل�دة �ملنتجات وت�سهيال على �جلهات �لإ�سر�فية يف 

�لقيام ب�ظائفها.

�ملالية  �مل�ؤ�س�سات  يف  �ملقررة  �لإ�سالمية  بال�سريعة  �للتز�م  من  م�ستمدة  ذ�تية  �إلز�مية  بق�ة  تتميز  �ل�سرعية  �ملعايري  �أن  مع 

�لإ�سالمية، �إل �أنه ي�جد حاليا 9 دول تعتمد �ملعايري �ل�سرعية وتلزم �مل�ؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية لديها بها وكما ي�جد 6 دول 

�أخرى تعتمد �ملعايري ب�سفة ��سرت�سادية.

�إن �ملعايري �ل�سرعية ف�سال عن ك�نها ت�سكل �إطار� م�حد� ملرجعية �سرعية للم�ؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية ، فاإنها ت�ساهم ت�سكيل 

حكم عادل على �مل�ؤ�س�سات وت�ساعد يف حتقيق �لتقارب و�لتجان�س يف �لتطبيقات بني هيئات �لرقابة �ل�سرعية من حيث �لعق�د 

و�لنماذج، كما �أنها ت�سهل ب�سكل فعال يف عملية �إ�سر�ف �جلهات �لرقابية على �مل�ؤ�س�سات �ملالية، وحتقيق مزيد من �ملناف�سة بني 

مقدمي �ملنتجات و�خلدمات وك�سب ثقة �ملتعاملني مع �مل�ؤ�س�سة وحمايتهم، كما ت�ساعد �ملحا�سبني و�ملر�جعني يف �أد�ء �أعمالهم 

خا�سة عندما يطلب منهم �لتنبيه على ما فيه �حتمال خمالفة �سرعية.

�لتفا�سيل �لت�قيت (�سباحا)

�آيات من �لقر�ن �لكرمي  9:05 - 9:00 

الكلمة االفتتاحية
ال�سيخ/ عبدال�ســـــــــتار على القطــــــــان

�ملدير �لعام -  �سركة �س�رى لال�ست�سار�ت �ل�سرعية

9:15 - 9:05 

كلمة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية
�سعادة / د.خالد الفقيه - الأمني العام للهيئة

9:25 - 9:15 

كلمة �لر�عي �لرئي�سي

بيت �لتم�يل �لك�يتي
9:35 - 9:25

استعراض  المعايير الشرعية الجديدة
ف�سيلة ال�سيخ الدكتور/ عبدال�ســــــــتار اأبوغـــــــدة

ع�س� �ملجل�س �ل�سرعي، هيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة للم�ؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية

10:30 - 9:35

حفل �ل�ساي 11:00 - 10:30

المـعــــاييـر الشـــرعــيـة

بــرنــــامــج احلـــفــل
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بيانــــــات اجلهــــــة

��سم �جلهة

�ملنطقة�سندوق بريد

�لفرع

�لرمز �لربيدي

�لربيد �لإلكرتوين�لدولة

�لهاتف�لفاك�س

بيانات امل�ســــــــــوؤول عن الت�ســـــــــــجيل

��سم �ل�سخ�س �مل�س�ؤول

�لإد�رة /�لق�سم

�لهاتف

�لدولة

�مل�سمى �ل�ظيفي

�لفاك�س

�لربيد �لإلكرتوين

بيانات امل�ســـــــــــاركني

فاك�سهاتف�مل�سمى �ل�ظيفي�لإ�سم م
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اأرغب بالت�ســــــــجيل

Shura Sharia Consultancy
Tel.: )965( 22966933
Fax: )965( 22966920
P.O. Box: 29328, Safat 13154 State Kuwait
email: info@shura.com.kw
www.shura.com.kw
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