باسمٍ تعالی
آئیه وامٍ فعالیت کمیتٍ َای تخصصی اوجمه مالی اسالمی ایزان

ثز اسبس هبزُ  31ثٌس  2اسبسٌبهِ اًدوي هبلی اسالهی ایزاى ٍ ثب تَخِ ثِ تَسؼِ رٍس افشٍى ًیبسّبی کظَر زر حَسُ ی هبلی اسالهی ٍ گشتزص
فؼبلیتْبی ترؼؼی اًدوي هبلی اسالهی ایزاى ،کویتِ ّبی ترؼؼی سیز ثؼٌَاى کویتِ ّبی هظَرتی ّیبت هسیزُ اًدوي ثب رػبیت ایتي ینتیي
ًبهِ ٍ زر چبرچَة اسبسٌبهِ تظکیل گززیسُ ٍ فؼبلی ذَاٌّس زاط .
مادٌ :1کلیِ اػضبء فؼبل اًدوي ثز اسبس ترؼغ ٍ توبیل ذَز ثب تبییس هشئَل کویتِ هی تَاًٌس زر کویتِ ّبی ترؼؼی ػضَ طًَس.
مادٌ -2کمیتٍ َای تخصصی :
ثب تَخِ ثِ سهیٌِ ّبی هرتلف فؼبلی اًدوي هبلی اسالهی ،کویتِ ّبی ترؼؼی سیز تظکیل هی گززًس.
 )3یهَسص

 )2پژٍّض ٍ اًتظبرات

 )1پبیض ٍ ارسیبثی هبلی اسالهی

 )4پذیزص ٍ رٍاثظ ػوَهی

 ) 5ثبسار کبر هبلی اسالهی

 )6ثیوِ اسالهی

 )7هٌْسسی هبلی اسالهی

 )8حشبثساری ٍ حشبثزسی اسالهی

 )9ثیي الولل

زر ػَرت ًیبس کویتِ ّبی ترؼؼی زیگز ًیش هی تَاًٌس ثب تؼَیت ّیبت هسیزُ ثِ ایي کویتِ ّب افشٍزُ یب حذف طًَس.
مادٌ  -3اَذاف کمیتٍ َای تخصصی:
کویتِ ّبی ترؼؼی اًدوي ثب تَخِ ثِ هبّی ذَز هی تَاًٌس ثب اّساف سیز فؼبلی زاطتِ ثبطٌس  .ثسیْی اس ثزًبهتِ ّتبی کویتتِ ّتب پتز اس
تؼَیت ّیبت هسیزُ قبثل اخزا هی ثبطس.



پبسد ثِ ًیبسّبی ًظبم خوَْری اسالهی زر حَسُ هبلی اسالهی
ارتقبء خبیگبُ ًظبم هبلی اسالهی(ثبًک،ثَرس،ثیوِ) زر ػزػِ هلی ٍ ثیي الوللی اس عزیق:
 گشتزص ،پیظجزز ٍ ارتقبی ػلوی زاًض هبلی اسالهی
 تَسؼِ کوی ٍکیفی ًیزٍّبی هترؼغ
 ثْجَز ثرظیسى ثِ اهَر یهَسطی ٍ پژٍّظی زر سهیٌِ هبلی اسالهی




ایدبز ارتجبط ػلوی ثب هَسشبت ٍ اًدوي ّبی ػلوی زاذل ٍ ذبرج اس کظَر
ایدبز ارتجبط خْ ارانِ ذسهبت ػلوی ،پژٍّظی ٍ ذسهبتی ثِ سبسهبًْب  ،هَسشبت ٍ ػٌبیغ هزتجظ زر چبرچَة اسبسٌبهِ
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مادٌ  -4يظایف کمیتٍ َا:
الف -کویتِ ّبی اًدوي هَظفٌس زر اثتسای ّز سبل ثزًبهِ ػولیبتی یى سبل را تْیِ ٍ خْ تؼَیت ثِ ّیبت هسیزُ ارانِ ًوبیٌس.
ة -طزح ٍظبیف کویتِ ّبی اًدوي ثِ طزح سیز اس :
 -1ضزح يظایف کمیتٍ آمًسش:


ارانِ ذسهبت یهَسطی ثِ هٌظَرتزٍیح ٍ ارتقبء زاًض هبلی اسالهی



ثزگشاری زٍرُ ّبی یهَسطی ثب ّوکبری اسبتیس زاذلی ٍ ذبرخی هبلی اسالهی ٍ ارانِ گَاّیٌبهِ.



ثزگشاری ًظش ّبی ترؼؼی ثب حضَر فؼبالى ٍ کبرطٌبسبى هبلی اسالهی



ثزگشاری ّوبیض ّب ٍ کٌفزاًز ّبی ػلوی زاذلی ٍ ثیي الوللی

 -2ضزح يظایف کمیتٍ پژيَص ي اوتطارات:


ایدبز پبیگبُ ایٌتزًتی خبهغ هبلی اسالهی زر سبی اًدوي



راُ اًساسی  ،تسٍیي ٍ اًتظبر فؼلٌبهِ پژٍّظی



ارانِ هَضَػبت پیظٌْبزی ٍ حوبی اس پبیبى ًبهِ ارطس ٍ رسبلِ زکتزی ثِ زاًظدَیبى هتقبضی



اًدبم فؼبلیتْبی پژٍّظی ٍ تحقیقبتی زر زاذل ٍ ذبرج اس کظَر



ّوکبری ٍ ّوگبهی ثب زاًظگبُ ّب ٍ هزاکش ػلوی هظبثِ زر سهیٌِ ی پژٍّظی

 -3ضزح يظایف کمیتٍ پایص ي ارسیابی مالی اسالمی:


رػس فضبی هبلی اسالهی زر زاذل ٍ ذبرج کظَر هجتٌی ثز رٍیکزز ییٌسُ پژٍّی



کشت اعالع اس یذزیي زستبٍرز ّبی هبلی اسالهی زر زاذل ٍ ذبرج کظَر



هغبلؼِ ٍ ایدبز ثبًک اعالػبتی هَسشبت فؼبل زر حَسُ هبلی اسالهی زر ذبرج اس کظَر



ثزرسی ٍ سٌدض هیشاى هَفقی اثشارّبی رایح هبلی اسالهی زر ثبسار سزهبیِ ایزاى



هغبلؼِ اثشارّبی هبلی اسالهی هَفق زر ثبسارّبی سزهبیِ ذبرج اس کظَر



عزاحی ٍ اهکبى سٌدی ایدبز اثشارّبی تبهیي هبلی خسیس هتٌبست ثب ًیبسّبی هرتلف( هجتٌی ثز رٍیکزز ییٌسُ پژٍّی)

 -4ضزح يظایف کمیتٍ پذیزش ي ريابط عمًمی :


پذیزص ػضَی ًْبزّب ٍ اطربع حقیقی ٍ حقَقی زر اًدوي هبلی اسالهی



اعالع رسبًی ثِ هَقغ زر ذؼَع سهبى ٍ هکبى ثزگشاری ثزًبهِ ّبی اًدوي
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فؼبلی زر خذة افزاز هترؼغ



ایدبز ثبًک اعالػبتی خبهغ اس فؼبلیي ٍ پژٍّظگزاى هبلی اسالهی



ایدبز ثبًک اعالػبتی هٌظن اػضبی اًدوي



ارتقبء سغح رسبًِ ای اًدوي



ّوکبری زر ثزگشاری کٌفزاًز ّب ٍ ًظش ّبی اًدوي

 -5ضزح يظایف کمیتٍ باسار کار مالی اسالمی:


هؼزفی سهیٌِ ّبی فؼبلی فبرؽ التحؼیالى هبلی اسالهی



هؼزفی هَسشبت ٍ هسیزاى هَفق فؼبل زر حَسُ هبلی اسالهی



یطٌبیی اػضبی اًدوي ثب هسیزاى هَفق حَسُ هبلی اسالهی ٍ ثْزُ گیزی اس ترؼغ یًتبى زر خْت ارتفتبی ػلوتی
اػضب



ایدبز ثبًک اعالػبتی اس ػزضِ ٍ تقبضبی کبر



ارانِ ذسهبت هظبٍرُ ای ثِ اػضبی اًدوي



تَسؼِ طجکِ ّوکبری ثیي ثرضّبی تحقیقبتی ٍ هحیظ کشت ٍ کبر

 -6ضزح يظایف کمیتٍ بیمٍ اسالمی:


تَسؼِ هغبلؼبت ٍ پژٍّض ّبی ًظزی ٍ کبرثززی زر حَسُ ثیوِ اسالهی



هؼزفی ٍ ثزرسی الگَّبی ًَیي پَطض ریشک ٍ ثیوِ ثز اسبس هجبًی اسالهی



اهکبى سٌدی ػزضِ هحؼَالت ثیوِ اسالهی ٍ تکبفل زر کظَر



اهکبى سٌدی ػزضِ هحؼَالت ثیوِ اسالهی ٍ تکبفل زر کظَرّبی حَسُ ذلیح فبرس



ارانِ هؼیبرّبی هَفقی ثیوِ ّبی اسالهی ثب تَخِ ثِ تدزثیبت کظَرّبی هَفق



ارسیبثی حقَقی هجبًی ٍ سبذتبر قبًًَی ثیوِ زر خوَْری اسالهی(ثب ّسف پیظٌْبز اػالحبت قبًًَی هٌبست)



ارانِ هَضَػبت پژٍّظی خْ پبیبى ًبهِ ارطس ٍ زکتزی هتٌبست ثب ًیبسّبی خبهؼِ زر حَسُ ثیوِ اسالهی

 -7ضزح يظایف کمیتٍ مُىذسی مالی اسالمی:


ثزرسی ٍ سٌدض هیشاى هَفقی اثشارّبی رایح هبلی اسالهی زر ثبسار سزهبیِ ایزاى



هغبلؼِ اثشارّبی هبلی اسالهی هَفق زر ثبسارّبی سزهبیِ ذبرج اس کظَر



عزاحی ٍ اهکبى سٌدی ایدبز اثشارّبی تبهیي هبلی خسیس اسالهی هتٌبست ثب ًیبسّبی هرتلف



ارانِ هَضَػبت پژٍّظی خْ پبیبى ًبهِ ارطس ٍ زکتزی هتٌبست ثب ًیبسّبی خبهؼِ زر حَسُ هٌْسسی هبلی اسالهی

 -8ضزح يظایف کمیتٍ حسابذاری ي حسابزسی اسالمی :
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ّوکبری زر ٍضغ اػَل ٍ استبًسارزّبی حشبثساری ٍ حشبثزسی اسالهی ثب رػبی هقزرات ٍ قَاًیي خبری خوْتَری
اسالهی ایزاى



ایدبز ارتجبط ثب ًْبزّبی فؼبل زر حَسُ حشبثساری ٍ حشبثزسی اسالهی اس عزیق ػقس تفبّن ًبهِ



ثزرسی اًَاع هرتلف سیشتن ّبی حشبثساری ٍ حشبثزسی کبرثززی زر ًظبم هبلی کظَر ٍ ارانِ پیظٌْبزات اػالحی ثز
اسبس اػَل حشبثساری ٍ حشبثزسی اسالهی



ارانِ هَضَػبت پژٍّظی خْ پبیبى ًبهِ ارطس ٍ زکتزی هتٌبست ثب ًیبسّبی خبهؼِ زر حَسُ حشبثساری ٍ حشبثزسی اسالهی

 -9ضزح يظایف کمیتٍ بیه الملل:


ثزًبهِریشی ٍ ّوبٌّگی زر ثزگشاری کٌفزاًزّب ٍ سویٌبرّبی ثیيالوللی



ایدبز راّکبرّبی السم ثِ هٌظَر ػضَی فؼبلیي حَسُ هبلی اسالهی ذبرج اس کظَر زر اًدوي هبلی اسالهی ایزاى



طٌبسبیی ٍ ارتجبط ثب ًْبزّبی ػلوی  ،هٌغقِ ای ٍ ثیي الوللی زر حَسُ هبلی اسالهی



اًؼقبز تفبّنًبهِّب ٍ قزارزازّب ثِ هٌظَر ایدبز ٍ تحکین ّوکبریّبی چٌس خبًجِ زر سهیٌتِّتبی هرتلتف یهَسطتی ٍ
پژٍّظی( ثزگشاری زٍرُ یهَرطی ،ارانِ گَاّی ًبهِ ّبی هؼتجز ،ثزگشاری کٌفزاًز ّب ٍ ّوبیض ّبی هظتزک ٍ  )..ثب
سبیز ًْبزّب ٍ سبسهبىّب ٍ اًدويّبی ثیيالوللی زر حَسُ هبلی اسالهی.



ثزرسی کیفی ّوبیض ّبی ػلوی ثیي الوللی ٍ ّوبٌّگی خْ طزک اػضبی هٌترت اًدوتي زر ّوتبیض ّتبی
ثیي الوللی



ثزرسی چگًَگی ػضَی اًدوي زر ًْبزّبی ٍ هدبهغ ػلوی ثیي الوللی



ارانِ هغبلت ٍ تبسُ ّبی حَسُ هبلی اسالهی ثیي الولل ثِ هٌظَر زرج زر قشو اًگلیشی سبی اًدوي

مادٌ  -5تطکیالت کمیتٍ َای تخصصی :
الف -تؼساز اػضبء ّز کویتِ طبهل حس اکثز ً 8فز اػلی ً 2 ،فز ػلی الجسل ٍ یک ًفز ثب اًتربة ّیبت هسیزُ هی ثبطس .فزز هؼزفی طسُ اس عتزف
ّیبت هسیزُ رنیز کویتِ ٍ هشئَل تظکیل کویتِ هی ثبطس.
ة -اػضبء کویتِ ّب تزخیحب ػضَ اًدوي ثَزُ ٍ حساقل زارای هسرک کارضىاسی ارضذ ثبطٌس.
جّ -ز یک اس کویتِ ّبی ترؼؼی اًدوي ،ثبیس یک ًفز زثیز زاطتِ ثبطس کِ ػَرت خلشبت را تْیتِ کٌتس ٍ ثتِ اهضتبی اػضتب ثزستبًس .زثیتز
هشئَلی پیگیزی اخزای هؼَثبت را اًدبم هی زّس.
ز -عَل زٍرُ ػضَی زر کویتِ ّب  2سبل هیجبطس کِ ػضَی اػضبء ثب حکن رنیز اًدوي رسوی هتی یبثتس .اًترتبة هدتسز اػضتبء کویتتِ
ثالهبًغ اس .
ٍ  -یک هبُ قجل اس اتوبم کبر کویتِ ،ثبیس رنیز ثؼسی کویتِ اًتربة طَز ٍ زثیز کویتِ ثبیس ایي اهز را اس عزیق ّیئ هسیزُ پیگیزی ًوبیس.
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مادٌ  -6وحًٌ اوتخاب اعضاء کمیتٍ َا:
الف -اػضبی اًدوي کِ ػالقِ هٌس ثِ ػضَی زر کویتِ ّب ّشتٌس ثبیس تقبضبی ذَز را ّوزاُ ثب رسٍهِ ثِ زثیزذبًِ اًدوي ارسبل ًوبیٌس.
ة  -زثیزذبًِ اًدوي پز اس ثزرسی ّبی اٍلیِ ،رسٍهِ را زر اذتیبر رنیز کویتِ ی هزثَعِ قتزار هیسّتس ٍ زر ػتَرت هَافقت رنتیز کویتتِ،
ػضَی فزز زر کویتِ هَرز ًظز ثب حکن رنیز اًدوي تبییس هیگززز.
ج -زثیز ّز کویتِ ،تَسظ رنیز یى کویتِ تؼییي هی گززز.

مادٌ  -7جلسات کمیتٍ َا:
الف -خلشبت کویتِ ّبی ترؼؼی اًدوي ،ثب ًؼف ثؼالٍُ یک اػضبء ،رسوی هی یبثس ٍ تؼویوبت یى ًیش ثب اکثزی یراء حبضزیي زر خلشِ ثِ
تؼَیت هی رسس.
ة -کویتِ ّبی ترؼؼی اًدوي هَظفٌس حساقل یک ثبر زر هبُ خلشِ تظکیل زٌّس.
ج -هؼَثبت ّز خلشِ ،تَسظ زثیز کویتِ ثِ زثیزذبًِ اًدوي خْ پیگیزی ٍ ثج زر سَاثق ارسبل هیگززز.
ز -خْ ایدبز ارتجبط ثیي کویتِ ّبی ترؼؼی ٍ ّوچٌیي ثیي کویتِ ّبی ترؼؼی ٍ ّیبت هسیزُ حساقل ّز طض هبُ یک خلشتِ هظتتزک
ثیي رٍسبی کویتِ ّبی ترؼؼی ٍ ّیبت هسیزُ اًدوي هبلی اسالهی ایزاى ثزگشار هی گززز.
تجؼزُ -ثِ زلیل ًیبس ثیظتز کویتِ ثیي الولل ٍ کویتِ رٍاثظ ػوَهی ثِ ّوبٌّگی ثب یکسیگز ،رٍسبی ایي کویتِ ّب هَظفٌس ّز زٍ هبُ یک خلشتِ
هظتزک ثزگشار ًوبیٌس.
مادٌ  -8زر ػَرتی کِ کویتِ ّب ًظزات ٍ پیظٌْبزات خسیسی زر خْ اػالح یییي ًبهِ زاطتِ ثبطٌس ،ثبیس خْ ثزرسی ٍ تؼتَیت ثتِ ّیتبت
هسیزُ اًدوي ارانِ ًوبیٌس.
مادٌ -9کویتِ ّبی اًدوي هَظفٌس گشارص فؼلی فؼبلی ّبی ػلوی ذَز را ثؼَرت هکتَة ثِ ّیبت هسیزُ اًدوي ارانِ ًوبیٌس.
مادٌ -11کویتِ ّبی اًدوي هَظفٌس گشارص هبلی ذَز را پز اس ثزگشاری ّز سویٌبر ترؼؼی ٍ ّوچٌیي گشارص کبهل هبلی ذَز را زر پبیتبى
ّز سبل ٍ زٍرُ کویتِ ٍ قجل اس طزٍع ثِ کبر کویتِ ترؼؼی خسیس ثِ ّیبت هسیزُ اًدوي اػالم ٍ تشَیِ حشبة هبلی ًوبیٌس.
مادٌ ّ -11یبت هسیزُ اًدوي زر پبیبى ّز سبل ػولکزز کویتِ ّبی ترؼؼی را هَرز ثزرسی ٍ ارسیبثی قزار هیسّس ٍ ًتبیح یى را ثِ یًبى اػالم
هی ًوبیس.
ایي ینیي ًبهِ زر یبسزُ هبزُ زر خلشِ هَرخ ّ 3194/33/27یبت هسیزُ اًدوي هبلی اسالهی ایزاى تؼَیت گززیس ٍ اس ایي تبرید السم االختزا هتی
ثبطس.
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