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خط (الُثُلث) من الخطوط العربية الرئيسة.

تكوين الشعار على شكل مرّبع هندسي يدل على ضبط ورسوخ العمل.

كلمة (بيت) في أسفل المربع تعني اXساس المتين الذي ترتكز  عليه (المشورة)، 

وكلمة (المشورة) تعني الرأي القائم على (البيت) الذي يحوي الخبرة والجدية في 

العمل.

اختيار اللون اXخضر يعطي معنى (اXمانة) و(السالم) و(الصدق)

كلمة (لالستشارات المالية) تعني تخصص المشورة في المال وجاءت بشكل 

مستقيم لتشير إلى الدقة والوضوح في العمل.

فلسفة الشعار



أول شركة قطرية متخصصة في الصناعة 
المالية اqسالمية تقدم االستشارات الشرعية 

واqدارية والتدقيق الشرعي والتدريب 
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من نحن
في  متخصص  مركز  «البيت»  المالية،  لالستشارات  المشورة  بيت 
والتدقيق  اqدارية  واالستشارات  الشرعية  المالية  االستشارات 
الشرعي والتدريب المهني، تأسس «البيت» في عام 2007 م كأول 
للبنوك والمؤسسات  الخدمات  النوع من  مركز قطري يقدم هذا 
2013 م على جائزة أفضل شركة  «البيت» عام  واXفراد. وقد حاز 

.The European استشارات عالمية من مجلة

رؤيــتنا 
الشرعية  االستشارات  تقديم  في  عالميًا  رائدة  شركة  نكون  أن 
والتدقيق والتطوير والتدريب في مجال الصناعة المالية اqسالمية.

رسـالتنا 
المالية  بالصناعة  المتعلقة  واXحكام  والقواعد  المفاهيم  نشر 
من  والتميز  الجودة  معايير  بأعلى  تطبيقها  ومتابعة  اqسالمية، 

خالل اXساليب العلمية الحديثة والعنصر البشري المؤهل.

قيمنــا
  اXمانة

  المصداقية
  االحترافية
  الشفافية

  روح الفريق
  السرية
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أهدافنـا
نشر ثقافة الصناعة المالية اqسالمية داخل دولة قطر وخارجها. •
اسـتحداث وتطويـر منتجـات ماليـة إسـالمية تواكـب النمـو فـي الصناعـة الماليـة اqسـالمية  •

التنافسـي. وضعهـا  وتدعيـم  
الهيئـات     • مجـال  فـي  وعمليـًا  علميـًا  مؤهلـة  كـوادر  qعـداد  البشـري  العنصـر  فـي  االسـتثمار 

الشـرعي. والتدقيـق  والرقابـة  االستشـارية 
تحقيق رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة. •
التواصل مع المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا وعالميًا. •

منهجنا وطريقة عملنا
ومراقبـة  • اqسـالمية  الماليـة  المؤسسـات  أعمـال  تنميـة  فـي  والمشـاركة  والتكامـل  التعـاون 

حسـن تطبيقهـا، وذلـك مـن خالل المشـاركة مـع النخـب ذات االختصاصـات العلميـة الرفيعة 
الفقهـاء  مـن  المختصيـن  والخبـراء  كاXسـاتذة  العريقـة  والتنفيذيـة  العمليـة  والخبـرات 

والقانونييـن. واالقتصادييـن 
االعتمـاد فـي تقديـم الخدمـات االستشـارية على آليـة عصرية متطـورة متمثلة فـي  االجتهاد  •

الجماعـي والتـداول العصـري للوقائـع واXحـداث والمسـتجدات علـى السـاحة االقتصادية من 
خـالل اللجـان و فـرق العمل.

دراسـة الوسـائل العصريـة التقليديـة من خـالل نظرة مقاصدية شـرعية صرفـة، والتركيز   على  •
واXحـكام  الضوابـط  وفـق  اسـتخدامها   ثـم  ومـن  تطبيقهـا،  وآليـة  الوسـائل  هـذه  هيكليـة 

الشـرعية.
المسـتفيدة  • الجهـات  حاجـات  تلبـي  جديـدة  ماليـة  ووسـائل  منتجـات  وتطويـر  اسـتحداث 

والصناعـة الماليـة اqسـالمية علـى حـد سـواء متوافقـة مـع أحـكام الشـريعة اqسـالمية    الغراء.
االلتـزام بالسـرية الكاملـة والمهنية تجـاه المعلومات والبيانـات الخاصة بالجهات المسـتفيدة  •

والتعامـل معهـا وفـق القوانيـن و اXعـراف و القواعـد المرعية في هـذا المجال.



4

يقدم «البيت» حزمة من الخدمات المتميزة منها: 

أوًال: االستشارات المالية الشرعية
يقوم «البيت» بتقديم االستشارات المالية الشرعية المتعلقة بالعقود المالية المتنوعة كالبيوع واqجارات 
في  المتخصصين  الشريعة  علماء  من  نخبة  الخدمة  هذه  على  ويقوم  وغيرها.  والوكاالت  والكفاالت 
المعامالت المالية اqسالمية، والذين لهم باع طويل في العمل المالي اqسالمي، وقد أْثروا الصناعة المالية 
اqسالمية بالعديد من البحوث والدراسات، التي طورت من أعمال المصارف اqسالمية والمؤسسات المالية 
التمويل  وشركات  االستثمار  وشركات  المالية  والوساطة  التكافل  شركات  مثل  القطاع  هذا  في  العاملة 

والصرافة وغيرها.
وتشمل خدمة االستشارات المالية الشرعية ما يلي: 

 مراجعة وتدقيق العقود بأنواعها، وتعديلها بما يتفق مع الضوابط الشرعية للعقود.
 الرد على اXسئلة واالستفسارات المتعلقة بالمعامالت المالية.

 صياغة عقود شرعية تتناسب مع متطلبات المعامالت المالية وحاجة المتعاملين.
 توضيح أحكام الزكاة وتفصيالتها واحتسابها للشركات والمؤسسات.

اXعمال  وخدمات  المنتجات  تطوير  في  واqسهام  المالية  للمنتجات  الشرعية  والمعايير  الضوابط  وضع   
المتوافقة مع الشريعة اqسالمية.

ثانيًا: االستشارات اJدارية
يشرف على االستشارات اqدارية في «البيت» متخصصون ذوو خبرات مهنية عالية وشهادات حرفية معتمدة 
دوليًا، عملوا في أكبر الشركات العالمية المحاسبية واqدارية لسنوات طويلة، فتكونت لهم حصيلة علمية 

مهنية مرموقة، ميزت نتاجهم في هذا القطاع .. ومن الخدمات المقدمة في هذا المجال:
 الدراسات اqدارية الخاصة بتطوير أنظمة الموارد البشرية.

 الدراسات المالية ودراسات الجدوى للمشروعات وإعداد الهياكل المالية.
 وضع أدلة السياسات واqجراءات وإعداد خطط اXعمال.

 تحليل وإعداد أنظمة الحوكمة للشركات.

خدماتنـا



5

ثالثًا: التدقيق الشرعي
الشرعي  التدقيق  خدمة  تقدم  التي  قطر  دولة  في  والوحيدة  اXولى  الجهة  «البيت»  يعتبر 
للشركات والمؤسسات من خالل مراجعة اXنشطة وتدقيق المعامالت والسياسات واqجراءات 
بصفة دورية للتأكد من مدى انضباطها بالمعايير الشرعية مما يسهم في تعزيز ثقة أصحاب 

الشركات والمتعاملين بسالمة أعمالهم وعدم مخالفتها Xحكام الشريعة اqسالمية.

وتشمل خدمة التدقيق الشرعي القيام بما يلي:

 دراسة العقود واالتفاقيات قبل عرضها على الهيئة.

 ترتيب القرارات والفتاوى والتوصيات الصادرة عن الهيئة وإرسالها إلى المؤسسة. 

للمعايير  مطابقتها  من  والتحقق  المؤسسات  بأعمال  المتعلقة  واXنشطة  العمليات  تدقيق   

الشرعية والفتاوى.
 القيام بالزيارات الميدانية الرقابية والفحص المستندي للعمليات في ضوء خطة التدقيق.

رابعًا: التدريب والتطوير
تلبية لحاجة السوق بقطاعاتها المختلفة طور «البيت» دورات متخصصة لتشمل أكثر من 200 

دورة متنوعة في المجاالت المالية واqدارية والتنمية البشرية، وقد 
تعاقد «البيت» مع مراكز محلية وعالمية متخصصة لهذا الغرض.
المحاضرين  من  المختارة  النخبة  «البيت»  تميز  من  زاد  ومما 
التدريبية  والخبرات  المرموقة  العلمية  الشهادات  ذوي  والمدربين 
الميدانية  العملية  المهارات  التي منحت دوراتنا مزيجًا من  العالية 

والنظرية المعرفية.

ومن هذه البرامج والمجاالت التدريبية :

 برامج المحاسبة والمالية بأنواعها
 البرامج اqدارية والقيادية
 برامج التمويل واالستثمار

 اXسواق المالية

 إدارة المخاطر وااللتزام

  المهارات الذاتية
  برامج المالية اqسالمية بأنواعها

 التسويق والعالقات العامة

 كما يقدم «البيت» مجموعة من البرامج والشهادات االحترافية الدولية مثل:

(CIMA CIA PMP)
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خامسًا: الدراسات والبحوث
لكي تكتمل لبنات «البيت» وأركانه ومعالمه أضيف إليه قسم الدراسات والبحوث، الذي يعنى بالبحوث 
واqدارية  والمالية  االقتصادية  منها  المختلفة  للقطاعات  المسحية،  الميدانية  والدراسات  العلمية 
البحث واالستقصاء، فكان من  والتسويقية، وذلك من خالل خبراء ومهنيين متخصصين في مجاالت 
نتاج جهودهم العلمية إصدار أول مجلة دولية بحثية علمية محكمة تعنى بالصناعة المالية اqسالمية 
ومعتمدة من جهات التصنيف البحثي العالمية وهي بوابة لكل الباحثين في هذا القطاع لنشر بحوثهم 

ودراساتهم qثراء هذا القطاع وتفعيل دوره في حياتنا اليومية.
المالية،  والقطاعات  السوق  واتجاهات  االقتصادية،  المسحية  الدراسات  البحثية  المجاالت  وتتضمن 

وتقييم المنتجات المالية.
كما تفــرد «البيــت» بإقامة الملتقيــات وورش العمــل والمؤتمرات الدوليــة المتخصصــة والتي تناقش 

مستجدات العمل المالي اqسالمي وآليات تطويره.

سادسًا : الخدمات اJجتماعية
وبيان  اqسالمية،  المالية  الصناعة  مفاهيم  نشر  في  «البيت»  تبناها  التي  والمبادئ  القيم  من  إنطالقًا 
أهم أحكام المعامالت التي تسهم في ارتقاء ونهضة المجتمع، فإننا نسعى إلى البناء المعرفي لدى 

المجتمع، وذلك فيما يتعلق بالمعامالت المالية اqسالمية، من خالل وسائل متنوعة.

وتشمل الخدمات اJجتماعية القيام بما يلي:
  عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية للجمهور حول قضايا االقتصاد اqسالمي ومستجداته.

الصيرفة  صناعة  وقضايا  المعامالت  فقه  أحكام  تتناول  التي  واqذاعية  التلفزيونية  البرامج  إعداد   
اqسالمية.

 إنشاء وتزويد موقع الشركة اqلكتروني بالدراسات والبحوث حول القضايا والمستجدات التي  تتعلق 
بصناعة الصيرفة اqسالمية، باqضافة إلى إجابات أسئلة واستفسارات رواد الموقع. 


