مؤتمر العمل المصرفي والمالي اإلسالمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالتعاون مع البنك الدولي
فندق دبلومات راديسون ،المنامة ،مملكة البحرين
اليوم األول :االثنين  71نوفمبر 4172
االفتتاح

 القرآن الكرمي
 تقدمي املؤمتر :الدكتور حامد حسن مرية ،األمني العام ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية
10:30 -09:30

 كلمة ترحيبية ملعايل الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ،رئيس جملس األمناء ،هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
 كلمة راعي املؤمتر ،معايل األستاذ رشيد املعراج ،حمافظ مصرف البحرين املركزي
 كلمة املتحدث الرئيسي ،األستاذ أبايومي االوودي ،رئيس قسم التمويل اإلسالمي ،ممارسات
التمويل واألسواق الدولية ،البنك الدويل
 ختريج دفعة جديدة من برنامج احملاسب القانوين اإلسالمي واملراقب واملدقق الشرعي
 تكرمي رعاة املؤمتر

10:45 -10:30

معرض المؤتمر

اجللسة األوىل :التوافق العالمي مع معايير المحاسبة الدولية – اآلثار المحتملة على الصناعة
12:15 -10:45

المالية اإلسالمية

 آفاق انتشار املعايري احملاسبية الصادرة عن أيويف يف ظل التقارب الدويل مع معايري احملاسبة الدولية
 حتديات االعتماد الكامل ملعايري احملاسبة الدولية يف الصناعة املالية اإلسالمية
 آفاق التعاون والتكامل بني أيويف وجملس املعايري الدولية.

13:45 -12:15

15:15 -13:45

صالة الظهر ،والغداء برعاية مصرف البحرين املركزي

اجللسة الثانية :نحو إستفادة أكبر من المعايير الشرعية أليوفي في النظم القانونية
 فهم ومواجهة التحديات املاثلة أمام إدماج املعايري الشرعية يف العقود والنظم القانونية
 إمكانية وضع دليل إرشادي قانوين لتطبيق املعايري الشرعية

15:30 -15:15

اسرتاحة

اجللسة الثالثة :التأمين اإلسالمي – من منظور محاسبي وشرعي
17:00-15:30

 فهم ومواجهة التحديات املاثلة أمام عمليات التأمني اإلسالمي من وجهيت نظر شرعية وحماسبية
 القضايا الرئيسة حول توزيع الفائض
 جماالت مراجعة املعايري الشرعية واحملاسبية احلالية املتعلقة بالتأمني اإلسالمي

18:45 -17:15

اجتماع اجلمعية العمومية (للمؤسسات أعضاء اهليئة)

نهاية اليوم األول
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11:00 -09:30

اجللسة الرابعة :آثار بازل  3على الصناعة المالية اإلسالمية
 اجلوانب األساسية لبازل  3وآثارها على الصناعة املالية اإلسالمية
 فهم ومواجهة حتديات تطبيق بازل  3من قبل الصناعة املالية اإلسالمية
 املعايري االحرتازية ومعايري كفاية رأس املال الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية IFSB

11:15 -11:00

12:45 -11:15

اسرتاحة

اجللسة اخلامسة :الصكوك وأسواق رأس المال كآليات للتمويل طويل األجل

 إمكانية استخدام الصكوك وآليات أسواق رأس املال األخرى يف مشروعات التمويل طويل
األجل
 فهم ومواجهة التحديات ذات الصلة

14:30 -12:45

15:30 -14:30

صالة الظهر ،والغداء برعاية مصرف البحرين املركزي

اجللسة السادسة :إشكاالت ذات عالقة بالمعيار المحاسبي لإلجارة الصادر عن أيوفي
 أبرز اإلشكاالت احملاسبية املتعلقة باإلجارة
 جماالت مراجعة معيار احملاسبة الصادر عن أيويف بشأن اإلجارة

16:30 - 15:30

اجللسة السابعة :إشكاالت ذات عالقة بالمعيار المحاسبي للمرابحة الصادر عن أيوفي

 أبرز اإلشكاالت احملاسبية املتعلقة باملراحبة

 جماالت مراجعة معيار احملاسبة الصادر عن أيويف بشأن املراحبة

نهاية اليوم الثاني

