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الرقابة ال�شرعية يف املوؤ�ش�شات املالية

لقد اأ�شبح جلياً يف الآونة الأخرية تزايد عدد املوؤ�ش�شات املالية التي تعمل وفقاً لأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية الغراء، وما ذلك اإل انعكا�شا لطلب جمهور املتعاملني ملا يف قواعد العمل الإ�شالمي 

من حماية لكافة املتعاملني واأطراف املعاملة من م�شتثمرين ومدخرين وقائمني بالأعمال.

ويف ذات الإطار فقد �شارع امل�شرع الكويتي ل�شن الت�شريعات املنا�شبة والتي ت�شمن ح�شن املراقبة 

واملتابعة لأعمال ال�شركات التي تعمل وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، ومتثلت تلك الت�شريعات 

يف تعديل للقوانني القائمة واإ�شدار قوانني جديدة ثم اتبعها �شدور تعليمات تف�شيلية ت�شع 

ال�شوابط وال�شرتاطات التي حتقق منظومة الرقابة ال�شرعية يف املوؤ�ش�شات املالية.

وعلى �شبيل الإجمال مت تعديل قانون النقد وبنك الكويت املركزي واملهنة امل�شرفية رقم 32 

ل�شنة 1968 وذلك باإ�شافة باب خا�ض بالبنوك الإ�شالمية وقواعد اإخ�شاعها لرقابة البنك 

املركزي ثم حلقها اإ�شدار التعليمات التف�شيلية التي تنظم كافة اأن�شطة البنك الإ�شالمي 

كالتمويل – ال�شتثمار – الرقابة الداخلية – اإدارة املخاطر، وغريها.

ثم عني امل�شرع ب�شيء من التف�شيل بتنظيم اأعمال الرقابة ال�شرعية بال�شركات، وذلك مبوجب 

قانون هيئة اأ�شواق املال رقم 7 ل�شنة 2010 والذي ن�ض على وجوب تواجد منظومة متكاملة 

للرقابة ال�شرعية بال�شركات تتاألف من تدقيق �شرعي داخلي – تدقيق �شرعي خارجي، ف�شاًل 

عما ا�شتحدثه ذلك القانون من تاأ�شي�ض ما ي�شمى »املجل�ض ال�شت�شاري للرقابة ال�شرعية« 

وهو جمل�ض تابع لهيئة اأ�شواق املال ذاتها ويعتني بكافة الأمور ال�شرعية لل�شركات اخلا�شعة 

لأحكام القانون.

وتف�شياًل ملجمل ما تقدم ن�شوق فيما يلي بياناً موجزاً للمتطلبات القانونية وكذا التعليمات 

التف�شيلية، ال�شادرة ب�شاأن تنظيم نواحي الرقابة ال�شرعية يف املوؤ�ش�شات املالية:-

اأول: ت�شريعات وتعليمات بنك الكويت املركزي:

1- قانون بنك الكويت املركزي رقم 32 ل�شنة 1968.

2- تعليمات بنك الكويت املركزي ب�شاأن هيئة الرقابة ال�شرعية.

ثانيًا: ت�شريعات وتعليمات هيئة اأ�شواق املال:

1- القانون رقم 7 ل�شنة 2010.

2- املجل�ض ال�شت�شاري للرقابة ال�شرعية.
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3- تعليمات الهيئة ب�شاأن مهنة املراجعة والتدقيق ال�شرعي اخلارجي.

4- تعليمات الهيئة ب�شاأن ميثاق العمل الأخالقي لالأ�شخا�ض املرخ�ض لهم للعمل وفق اأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية.

املواد الت�شريعية ذات ال�شلة بهيئة الرقابة ال�شرعية  (قانون رقم 32 ل�شنة 1968)

املادة )93(

قانون رقم 32 ل�شنة 1968

اأعمال البنك ل يقل عدد  اإ�شالمي هيئة م�شتقلة للرقابة ال�شرعية على  ت�شكل يف كل بنك 

اأع�شائها عن ثالثة تعينهم اجلمعية العامة للبنك.

يجب الن�ض يف عقد التاأ�شي�ض والنظام الأ�شا�شي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية ت�شكيلها 

واخت�شا�شاتها واأ�شلوب ممار�شتها لعملها. 

يف حالة وجود خالف بني اأع�شاء هيئة الرقابة ال�شرعية حول احلكم ال�شرعي يجوز ملجل�ض 

اإدارة البنك املعني اإحالة اخلالف اإىل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية التي 

تعترب املرجع النهائي يف هذا ال�شاأن. 

يجب على الهيئة اأن تقدم تقريرا �شنويا اإىل اجلمعية العامة للبنك ي�شتمل على راأيها يف مدى 

م�شايرة اأعمال البنك لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وما قد يكون لديها من مالحظات يف هذا 

اخل�شو�ض، ويدرج هذا التقرير �شمن التقرير ال�شنوي للبنك..

املادة )97(

قانون رقم 32 ل�شنة 1968

ي�شع جمل�ض اإدارة بنك الكويت املركزي القواعد والأحكام التي تتبع يف الرقابة على البنوك 

الإ�شالمية يف �شاأن �شيولتها ومالءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه اخل�شو�ض:

نظام لل�شيولة وحتديد عنا�شرها.   •
معايري ب�شاأن كفاية راأ�ض املال من خالل حتديد ن�شبته اإىل عنا�شر الأ�شول.   •

قواعد ح�شاب املخ�ش�شات الواجب توافرها ملواجهة خماطر الأ�شول.  •
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التعليمات ال�شادرة للبنوك الإ�شالمية

 

املادة )اأول(

علماء  ال�شرعية من  الرقابة  اأع�شاء هيئة  برت�شيح  القيام  بنك  كل  اإدارة  يجب على جمل�ض 

ال�شريعة الإ�شالمية امل�شهود لهم بالكفاءة واخلربة وبخا�شة يف فقه املعامالت.

يتعني القيام بعر�ض اأ�شماء الأع�شاء املر�شحني على اجلمعية العامة للبنك لأخذ موافقتها على 

تعيينهم

املادة )ثانيا / 3(

لهيئة الرقابة ال�شرعية اأن تطلب من اإدارة البنك ت�شكيل اأمانة للهيئة، يتم تزويدها باملوظفني 

املنا�شبني لتي�شري اأداء املادة (ثانيا / 1)

ل يجوز اأن ت�شم هيئة الرقابة ال�شرعية يف ع�شويتها اأيا من اأع�شاء جمل�ض الإدارة اأو اجلهاز 

التنفيذي يف البنك اأو م�شاهمني ذوي تاأثري فعال

يجب األ يقل عدد اأع�شاء هيئة الرقابة ال�شرعية عن (3) اأع�شاء.

امل�شاهم ذو التاأثري الفعال هو من ميتلك (5%) فاأكرث من اأ�شهم راأ�ض مال البنكالهيئة لعملها

املادة )ثانيا / 2(

ي�شرتط ل�شحة اإجتماعات الهيئة ح�شور كامل اأع�شائها، اإذا كان عدد اأع�شاء الهيئة ل يتجاوز 

(3) اأع�شاء

املادة )رابعا( , )خام�شا(

يناط بهيئة الرقابة ال�شرعية م�شئولية اإبداء الراأي حول مدى التزام البنك يف جميع معامالته 

وعملياته باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

يف �شبيل ذلك تتوىل الهيئة فح�ض العقود والتفاقيات وال�شيا�شات واملعامالت التي يجريها 

البنك مع الغري.

يحق للهيئة الطالع الكامل على وبدون قيود على جميع ال�شجالت واملعامالت لدى البنك 

للتاأكد من التزامه باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.
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على اإدارة البنك تزويد الهيئة بجميع البيانات واملعلومات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.

يتعني على اإدارة البنك (نظرا مل�شئوليتها عن اللتزام بتطبيق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية):

القيام بعر�ض العقود والعمليات واملعامالت على الهيئة لإبداء الراأي ال�شرعي.

اللتزام بتنفيذ الفتاوى والقرارات والإر�شادات التي ت�شدر عن الهيئة.

املادة )�شاد�شا(

يجب اأن يحتوي التقرير ال�شنوي لهيئة الرقابة ال�شرعية على ما يلي:

عنوان التقرير واجلهة التي يوجه اإليها (امل�شاهمون).

الهيئة  قيام  على  التاأكيد  مت�شمنا  اأداوؤه  الذي مت  العمل  لطبيعة  (و�شف  الهيئة  نطاق عمل 

بتنفيذ الختبارات والإجراءات املنا�شبة ومراقبة العمل بالكيفية املنا�شبة وفح�ض التوثيق 

على  احل�شول  ومدى  العمليات  اأنواع  من  نوع  كل  اختبار  اأ�شا�ض  على  املتبعة  والجراءات 

املعلومات والتف�شريات التي راأت الهيئة �شرورتها ل�شدار راأيها)

راأي الهيئة فيما اإذا كانت العقود والوثائق والعمليات التي يجريها البنك تتفق واأحكام ومبادئ 

ال�شريعة الإ�شالمية. (يجب اأن يت�شمن تقرير الهيئة بيان يف حال تبني للهيئة حدوث خمالفات 

من جانب اإدارة البنك لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية اأو الفتاوى والقرارات والإر�شادات 

ال�شادرة عن الهيئة).

املادة )�شابعا(

يجب اأن تت�شمن مهمة مراقب احل�شابات اخلارجي على اإجراء الختبارات الالزمة للتحقق 

مما يلي:

اأن الإجراءات التي يتبعها البنك يف طرح املنتجات املالية اجلديدة اأو تعديل املنتجات احلالية 

ت�شمل اخلطوات املنا�شبة ل�شمان اللتزام باأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية مبا يف ذلك 

مراجعتها من قبل اإدارة البنك وهيئة الرقابة ال�شرعية.

اأن جميع منتجات البنك قد مت فح�شها من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية، واأن الهيئة قد قررت 

اأن هذه املنتجات تتفق مع اأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

يجب اأن يت�شمن التقرير ال�شنوي ملراقب احل�شابات اخلارجي مدى التزام البنك:

باإجراءات طرح املنتجات املالية اجلديدة اأو تعديل املنتجات احلالية وفح�ض الهيئة لها.



80

بفتاوى وقرارات واإر�شادات هية الرقابة ال�شرعية يف املعامالت التي مت تنفيذها.

احكام القانون رقم 7 ل�شنة 2010

املادة )204(:

ي�شرتط للرتخي�ض لالأ�شخا�ض الذين يعملون وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ما يلي:

ن�شاط  وب�شكل خا�ض  الن�شاط،  الأ�شا�شي على ممار�شة  تاأ�شي�شه ونظامه  ين�ض يف عقد  اأن 

الأوراق املالية، وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

اأن ي�شتمل تنظيمه الداخلي على نظام رقابة وتدقيق �شرعي تنظمه لئحة داخلية ت�شمن مهنية 

وكفاءة وفعالية الأداء وفق املعايري املعتمدة من الهيئة.

املادة )205(:

يتاألف نظام الرقابة ال�شرعية يف ال�شركات من مكتب تدقيق �شرعي خارجي و وحدة تدقيق 

�شرعي داخلي

املادة )206(:

مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي هو موؤ�ش�شة م�شتقلة.

تخت�ض بالرقابة على جميع املعامالت التجارية وال�شتثمارية لل�شركة للتاأكد من مدى مطابقتها 

لقرارات الهيئة وترفع تقاريرها بهذا ال�شاأن اإىل اجلمعية العامة لل�شركة

املادة )207(:

تخت�ض اجلمعية العامة بتعيني وعزل وم�شاءلة وحتديد مكافاأة مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي

املادة )211(:

ي�شدر جمل�ض املفو�شني النظام اخلا�ض يف ال�شروط الواجب توافرها يف الأ�شخا�ض املرخ�ض 

لهم مبمار�شة مهنة التدقيق ال�شرعي و/اأو الإفتاء ال�شرعي ومعايري العمل يف املهنة
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املادة )212(:

مت�شك الهيئة �شجال خا�شا مبكاتب التدقيق وال�شت�شارات ال�شرعية املعتمدة لديها، ول يجوز 

لأي �شخ�ض مرخ�ض له اأن ي�شتعني يف جمالت التدقيق ال�شرعي والإفتاء بخدمات جهات 

غري م�شجلة لدى الهيئة.

املادة )209(:

ي�شرتط فيمن يرخ�ض له العمل وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ال�شروط التالية:

اأن يلتزم بال�شروط وال�شوابط واملعايري ال�شرعية التي اإعتمدتها هيئة اأ�شواق املال.

اأن يكون له ميثاق عمل اأخالقي وفق اأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

اأن تكون اللوائح الداخلية والعقود والتفاقات والنماذج التي ي�شتخدمها و�شناديق وحمافظ 

الإ�شتثمار التي ين�شئها والأدوات التي ي�شدرها موافقة لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

 

احكام املجل�س ال�شت�شاري للرقابة ال�شرعية

املادة )199(

ين�شاأ بقرار من جمل�ض مفو�شي الهيئة ويتبع جمل�ض املفو�شني.

يكون هذا املجل�ض هو املرجع يف كل ما يتعلق بقرارات الهيئة يف جمال الأن�شطة املتوافقة مع 

اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية

املادة )200(

املالية  املعامالت  املتخ�ش�شني يف فقه  الأقل من اخلرباء  اأع�شاء على   )5( يتكون من عدد 

الإ�شالمية والقانون والإقت�شاد والعلوم الإدارية.

على اأن تكون الأغلبية من املخت�شني يف ال�شريعة.

ي�شدر جمل�ض املفو�شني قرارا بت�شميتهم

املادة )201(

يجوز للمجل�ض الإ�شت�شاري للرقابة ال�شرعية الإ�شتعانة باخلرباء من خارج الهيئة بعد موافقة 

املدير التنفيذي.



82

تعليمات هيئة اأ�شواق املال ب�شاأن نظام ممار�شة مهنة املراجعة والتدقيق ال�شرعي اخلارجي 

لالأ�شخا�ض املرخ�ض لهم للعمل وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ال�شادر بتاريخ 20 فرباير 

2013

املادة )1(

مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي هو موؤ�ش�شة م�شتقلة قانونيا وماليا واإداريا عن الأا�شخا�ض 

املرخ�ض لهم.

اأو غريها  والعقود  وال�شتثمارية  التجارية  واملعامالت  الأعمال  على جميع  بالرقابة  يخت�ض 

لل�شخ�ض املرخ�ض له للتاأكد من مطابقتها للقانون رقم 07( ل�شنة 2010 والالئحة التنفيذية 

والقرارات والتعليمات ال�شادرة عن هيئة اأ�شواق املال ومراجعتها من الناحية ال�شرعية.

يجوز اأن ت�شند اإىل مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي اأية اأعمال اأخرى تراها هيئة اأ�شواق املال.

تعتمد تقارير مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي من اجلمعيات العامة لالأ�شخا�ض املرخ�ض لهم.

املادة )2(

املعامالت  فقه  �شرعيني يف  مدققني  من  اخلارجي  ال�شرعي  التدقيق  مكتب  اأع�شاء  يتكون 

ال�شرعية (خا�شة فقه امل�شارف وفقه اأحكام الأوراق املالية)

حما�شبني قانونيني:

م�شت�شار قانوين اأو اأكرث

ي�شرتط يف جميع الأع�شاء خربة عملية يف هذا املجال ل تقل عن (5) �شنوات.

املادة )3(

ي�شرتط يف املدقق ال�شرعى ما يلي:

احل�شول على موؤهل جامعي يف جمال ال�شريعة الإ�شالمية معتمد من جهات الإخت�شا�ض.

اأن يكون متفرغا ب�شكل كامل للعمل يف مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي.

عدم احلكم عليه بجرمية خملفه بال�شرف اأو الأمانة.

اأن يكون تعيينه للتدقيق ال�شرعي على اأعمال ال�شخ�ض املرخ�ض له ل�شنة مالية واحدة، يجوز 

جتديدها بحد اأق�شى )4( �شنوات مالية متتالية، ول يتم اإعادة تعيينه بعد ذلك للتدقيق على 
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ذات ال�شخ�ض املرخ�ض له اإل بعد م�شي (2) �شنة مالية على الأقل

املادة )4(

تختار اجلمعية العامة لل�شخ�ض املرخ�ض له بالعمل وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية يف اإجتماعها 

ال�شنوي مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي من اأحد املكاتب املعتمدة لدى هيئة اأ�شواق املال يف 

�شجالتها لتدقيق الأعمال ال�شرعية.

حتدد اجلمعية العامة الأتعاب ال�شنوية ملكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي.

ل يجوز مبا�شرة ال�شخ�ض املرخ�ض له لعمله قبل التعاقد مع مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي.

املادة )5(

ينتهي عمل مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي:

باإنتهاء العقد املربم مع ال�شخ�ض املرخ�ض له.

عدم رغبة اأحد طريف العقد يف جتديده.

الإ�شتغناء عن خدمات مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي لعدم كفاءته اأو اإ�شائته اأو اأي �شبب 

اآخر ووفقا لأحكام العقد.

يرفع جمل�ض اإدارة ال�شخ�ض املرخ�ض له تقريرا بذلك اإىل اجلمعية العامة باإنتهاء العقد.

يتم اإخطار هيئة اأ�شواق املال بذلك.

يف هذه احلالة يتم التعاقد مع مكتب اآخر

املادة )6(

يجب اأن ي�شتمل تقرير مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي على ما يلي:

العقود والعمليات التي مت فح�شها والطالع عليها، وذلك كله دون الإخالل ب�شرية املعامالت.

التي مت فح�شها، ومراحل  العمليات  اإجراء  له عن  املرخ�ض  ال�شخ�ض  امل�شئولة يف  اجلهات 

اإجنازها.

القواعد املرجعية لتلك العقود والعمليات.

املخالفات ال�شرعية، اإن وجدت، �شواء يف العقود اأو يف تنفيذ العمليات، وكيفية التخل�ض منها 

ومدة التخل�ض املقرتحة.
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التو�شية اإىل الهيئة ال�شرعية لل�شخ�ض املرخ�ض له للنظر يف اإمكانية لإقرتاح البدائل ال�شرعية 

لتلك املخالفات.

تاريخ الزيارات التدقيقية ونتائجها ، من حيث كونها فرتات تدقيق ف�شلية اأو ن�شف �شنوية، 

وغريها.

توقيع املدقق وم�شئول مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي. 

املادة )7(

يجب ن�شر تقرير مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي �شمن التقرير ال�شنوي لل�شخ�ض املرخ�ض 

له.

يجب على هيئة الرقابة ال�شرعية الداخلية واملدقق ال�شرعي الداخلي لل�شخ�ض املرخ�ض له 

تقدمي تقاريرهم اإىل مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي قبل اإنعقاد اجلمعية العامة مبدة (1) 

�شهر على الأقل.

يجب اأن يت�شمن تقرير مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي ما يفيد اطالعه على تقرير هيئة 

الرقابة ال�شرعية الداخلية واملدقق ال�شرعي الداخلي لل�شخ�ض املرخ�ض له قبل تقدمي تقريره 

اإىل اجلمعية العامة.

املادة )8(

ل يجوز اأن يكون ع�شو مكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي:

 رئي�شا ملجل�ض اإدارة ال�شخ�ض املرخ�ض له حمل التدقيق.

ع�شوا منتدبا لدي ال�شخ�ض املرخ�ض له حمل التدقيق.

ع�شوا يف جمل�ض اإدارة اال�شخ�ض املرخ�ض له حمل التدقيق.

�شريكا لل�شخ�ض املرخ�ض له حمل التدقيق.

موظفا لدي ال�شخ�ض املرخ�ض له حمل التدقيق.

م�شت�شارا لل�شخ�ض املرخ�ض له حمل التدقيق.

لديه اأقرباء حتى الدرجة الثانية ممن ي�شرفون على اإدارة ال�شخ�ض املرخ�ض له حمل التدقيق 

اأو ح�شاباته
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املادة )9(

ل يجوز ملكتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي اأو اأحد اأع�شائه القيام بتقدمي اخلدمات التالية 

لل�شخ�ض املرخ�ض له اخلا�شع للتدقيق ال�شرعي:

تقدمي اأي عمل اأو خدمات اأخرى باأجر اأو بدون اأجر خالف مهمة التدقيق ال�شرعي.

الإ�شت�شارات ال�شرعية.

التدريب.

متثيل ال�شخ�ض املرخ�ض له لدى الغري (ع�شوية جمل�ض اإدارة �شركات ي�شاهم فيها ال�شخ�ض 

املرخ�ض له).

اأخذ اأية مزايا مالية اأو عينية بخالف ما تقره اجلمعية العامة لل�شخ�ض املرخ�ض له، وي�شمل 

ذلك اأخذ مزايا تف�شيلية باملقارنة مع بقية العمالء �شواء من ال�شخ�ض املرخ�ض له اأو من 

�شركاته التابعة.

احل�شول على رعاية من ال�شخ�ض املرخ�ض له اأو من �شركاته التابعة له لكافة الأن�شطة (كاإقامة 

املعار�ض اأو الندوات اأو ور�ض العمل).

ملادة )10(

يتم العمل بهذه التعليمات اإعتبارا من تاريخ �شدورها بتاريخ 20 فرباير 2013.

متنح مكاتب التدقيق ال�شرعي اخلارجي القائمة يف تاريخ العمل بهذه التعليمات فرتة (6) اأ�شهر 

من تاريخ �شدور التعليمات لتوفيق اأو�شاعهم وتوفيق اأو�شاع املدققني ال�شرعيني لديهم.


