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بالتعاون تنظيم



الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  ال�سادرة  ال�سرعية  املعايري  تعد 

النم�  ولعل   ، امل�ؤ�س�سي  العمل  طبيعة  فر�سته  اجلماعي  لالجتهاد  من�ذجا مميزا   )AAOIFI(
الكبري الذي �سهدته امل�سرفية الإ�سالمية يفر�ض ت�حيد املعايري بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 

ذلك ب�سقيها املحا�سبي وال�سرعي، وغري خاف اأن الن�سباط ال�سرعي ه� عن�سر اجل�دة احلقيقي 

للمنتجات امل�سرفية الإ�سالمية، كما اأن اللتزام باملعايري ال�سرعية ال�سادرة عن )AAOIFI( لي�ض 

ال�سرعية  للمتطلبات  اإمتاما  ياأتي  بل  املحا�سبية  املعايري  بديال ملعايري قائمة كما ه� احلال يف 

و�سمانا جل�دة املنتجات وت�سهيال على اجلهات الإ�سرافية يف القيام ب�ظائفها.

الإ�سالمية  بال�سريعة  اللتزام  من  م�ستمدة  ذاتية  اإلزامية  بق�ة  تتميز  ال�سرعية  املعايري  اأن  مع 

املقررة يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، اإل اأنه ي�جد حاليا 9 دول تعتمد املعايري ال�سرعية وتلزم 

امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية لديها بها وكما ي�جد 6 دول اأخرى تعتمد املعايري ب�سفة ا�سرت�سادية.

اإطارا م�حدا ملرجعية �سرعية للم�ؤ�س�سات املالية  اإن املعايري ال�سرعية ف�سال عن ك�نها ت�سكل 

التقارب  حتقيق  يف  وت�ساعد  امل�ؤ�س�سات  على  عادل  حكم  ت�سكيل  ت�ساهم  فاإنها   ، الإ�سالمية 

اأنها  كما  والنماذج،  العق�د  حيث  من  ال�سرعية  الرقابة  هيئات  بني  التطبيقات  يف  والتجان�ض 

مزيد  املالية، وحتقيق  امل�ؤ�س�سات  على  الرقابية  اجلهات  اإ�سراف  فعال يف عملية  ب�سكل  ت�سهل 

من املناف�سة بني مقدمي املنتجات واخلدمات وك�سب ثقة املتعاملني مع امل�ؤ�س�سة وحمايتهم، كما 

اأعمالهم خا�سة عندما يطلب منهم التنبيه على ما فيه  اأداء  ت�ساعد املحا�سبني واملراجعني يف 

احتمال خمالفة �سرعية.

تاأ�س�ست �سركة �س�رى لال�ست�سارات ال�سرعية عام 2007، وهي �سركة تهدف اىل بناء 

اجل�س�ر بني الفقه والقت�ساد، وتقدم خدمات ال�ست�سارات ال�سرعية وتاأ�سي�ض الهيئات 

والتدقيق ال�سرعي على املنتجات املالية ال�سالمية ملختلف امل�ؤ�س�سات املالية التي تقدم 

الربامج  بتنظيم  �س�رى  تق�م  كما  الغراء.  ال�سريعة  لأحكام  وفقا  منتجات  اأو  خدمات 

التدريبية املتخ�س�سة يف جمال ال�سريفة ال�سالمية والتاأمني التكافلي والرقابة والتدقيق 

�س�رى  وتتمتع  املتخ�س�سة،  العمل  وور�ض  والندوات  امل�ؤمترات  تنظم  كذلك  ال�سرعي. 

بقاعدة عمالء وا�سعة يف دولة الك�يت ومتتد لت�سمل بقية دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

ودولً اإقليمية. 
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تاأ�س�ست هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية عام 1990 م يف مملكة 

البحرين، وهي هيئة عاملية ذات �سخ�سية معن�ية م�ستقلة ل ت�سعى اإىل الربح. وتهدف 

الهيئة اإىل تط�ير معايري ال�سناعة املالية وامل�سرفية ال�سالمية: وتتجاوز ع�س�ية الهيئة 

200 م�ؤ�س�سة مالية من اأكرث من 40 بلداً. و�سدر عن الهيئة ما يرب� عن 90 معياراً ما 
بني املعايري ال�سرعية واملعايري املحا�سبية ومعايري احل�كمة ومعايري الأخالقيات.
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التفا�سيل الت�قيت

• القران الكريم 

• الكلمة االفتتاحية
ال�سيخ/ عبدال�ستار على القطـان

املدير العام ل�سركة �س�رى لال�ست�سارات ال�سرعية

• كلمة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
�سعادة / د.حامد مرية

الأمني العام لأي�يف

• كلمة راعي الحفل
ف�سيلة ال�سيخ / اأ. د. حممد ال�سيد عبد الرزاق الطبطبائي

رئي�ض اللجنة ال�ست�سارية العليا للعمل على ا�ستكمال تطبيق 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

• عرض تقديمي عن مسيرة إصدار المعايير الشرعية

11:45 - 11:00 

العرض التقديمي للمعايير الشرعية الجديدة
• املعيار ال�سرعي 55 »امل�سابقات واجلوائز«

تقدمي ف�سيلة ال�سيخ/ د. عبدال�ستار اأبو غدة

ع�س� املجل�ض ال�سرعي لأي�يف

• املعيار ال�سرعي 56 »�سمان مدير اال�ستثمار«
تقدمي ف�سيلة ال�سيخ/ د. عبدال�ستار اأبو غدة

ع�س� املجل�ض ال�سرعي لأي�يف

• املعيار ال�سرعي 57 »الذهب و�سوابط التعامل به«
تقدمي ف�سيلة ال�سيخ/ د. عبدال�ستار اأبو غدة

ع�س� املجل�ض ال�سرعي لأي�يف

14:00 - 12:00

الختام وتكريم المشاركين 14:15 - 14:00

بــرنــــامــج الحـــفــل



خدمة التدقيق الشرعي
قيمــــة مضافـــــــة ألعمــــــالك...
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