
تو�صيـــــــــات

تنظيم

برعاية

19 جمادى الآخرة 1431هـ
2 يونيـــــــــو 2010

فندق هوليــــــــــــدي اإن - داون تاون

دولة الكويت



مت بحمد اهلل وتوفيقه عقد موؤمتر املدققني ال�شرعيني الثاين الذي نظمته �شركة �شورى 

لال�شت�شارات ال�شرعية بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1431هـ املوافق 2 يونيو 2010 يف 

فندق هوليدي اإن داون تاون - دولة الكويت، وذلك حتت رعاية كرمية من ف�شيلة ال�شيخ  

الدكتور خالد مذكور املذكور رئي�س اللجنة ال�شت�شارية العليا للعمل على ا�شتكمال تطبيق 

اأع�شاء هيئات  اأ�شحاب الف�شيلة العلماء  اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية بدولة الكويت، وبح�شور لفيف من 

الرقابة ال�شرعية وكوكبة من املدققني واملراجعني ال�شرعيني العاملني يف املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية داخل 

دولة الكويت وخارجها.

وقد عقد املوؤمتر ثالث جل�شات عمل ناق�س فيها املو�شوعات التالية:

• �شركات ال�شت�شارات ال�شرعية التحديات والطموحات.
• تقنني الرقابة ال�شرعية.

• واقع الرقابة ال�شرعية يف الكويت. 

وعقب ا�شتعرا�س اأوراق العمل املقدمة يف املوؤمتر والتعقيبات عليها واملناق�شات واحلوارات امل�شتفي�شة التي 

دارت يف قاعة املوؤمتر انتهى امل�شاركون يف اجلل�شة اخلتامية اإىل التو�شيات التالية:

الأ�شا�شي،  وعن�شرها  الإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  روح  ال�شرعية هي  الرقابة  اأن  على  املوؤمتر  يوؤكد   -1
لأن اللتزام باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ومبادئها ل يتحقق اإل بوجود هيئة من الفقهاء م�شتقلة توجه 

املوؤ�ش�شة اإىل التقيد باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ومبادئها وتكون قراراتها ملزمة للموؤ�ش�شة، على اأن 

هذه الرقابة ل تكون فاعلة اإل بقيام هيئة الرقابة ال�شرعية - اإ�شافة اإىل الإفتاء – بالتدقيق امل�شبق 

واملراجعة ال�شرعية الالحقة على جميع اأن�شطة املوؤ�ش�شة واأعمالها للتاأكد من التزامها باأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية.

2- يوؤكد املوؤمتر على التو�شيات ال�شادرة عن املوؤمتر الأول للمدققني ال�شرعيني الذي عقد يف دولة الكويت 
بتاريخ 9 جمادى الأوىل 1430هـ املوافق 4 مايو 2009م، وما جاء فيها من دعوة املوؤ�ش�شات املالية 

الإ�شالمية اإىل الهتمام بتكوين واإن�شاء »اإدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي« لديها باعتبارها اأحد اأهم 

مكونات واأدوات »نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية« تكون وظيفتها م�شاعدة اإدارة املوؤ�ش�شة يف حتقيق 

اأهدافها يف �شمان اللتزام باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. واأهمية توفري املوؤ�ش�شات لهذه الإدارات اأعلى 

م�شتوى من ال�شتقاللية والتاأهيل امل�شتمر مبا ميكنها من اأداء عملها بحياد ومو�شوعية. 

3- يوؤكد املوؤمتر على اأهمية التفريق بني مفهوم م�شطلح »هيئة الرقابة ال�شرعية« الذي ينطوي على وظيفتي 
الإفتاء والتدقيق ال�شرعي اخلارجي وبني مفهوم م�شطلح »اإدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي« التي تعد 

اأحد عنا�شر ومكونات نظام الرقابة ال�شرعية داخل املوؤ�ش�شة، وبيان الفروقات بني وظائف كل منهما 

و�شرورة الف�شل الوا�شح بني جهاز التدقيق ال�شرعي اخلارجي التابع لهيئة الرقابة ال�شرعية وجهاز 

واملكافاأة،  وامل�شاءلة  والتقرير  والعزل  التعيني  من حيث  للموؤ�ش�شة،  التابع  الداخلي  ال�شرعي  التدقيق 

حتقيقا ملبداأ ال�شتقاللية لكل من اجلهازين وفق اأغرا�س وغايات كل منهما.



واأن�شطة  اأعمال  �شبط  يف  الفعال  واأثرها  ال�شرعية  الرقابة  هيئات  عمل  اأهمية  على  املوؤمتر  يوؤكد   -4
الرقابية  اجلهات  اإ�شدار  يتطلب  مما   ، الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع  يتعار�س  ل  مبا  املوؤ�ش�شات 

والإ�شرافية ممثلة بالبنك املركزي و وزارة التجارة تعليمات ولوائح مف�شلة ب�شاأن اإن�شاء هيئة الرقابة 

ال�ضرعية وتكوينها واأغرا�ضها وجهة تعيينها وعزلها و�ضروط تعيني اأع�ضائها وكيفية اأدائها ملهام الرقابة 

ال�شرعية والتزاماتها وم�شوؤولياتها ومكافاآتها وتقاريرها. مع اإلزام اجلهات الرقابية والإ�شرافية جميع 

املوؤ�ش�شات املالية اأو ال�شركات التجارية التي ين�س عقد تاأ�شي�شها اأو نظامها الأ�شا�شي على اأن ن�شاطها 

التعليمات واللوائح، مع و�شع الإجراءات وال�شوابط  ال�شريعة الإ�شالمية بهذه  اأحكام  ل يتعار�س مع 

العملية الكفيلة بذلك. 

املالية  املوؤ�ش�شات  تلزم  لوائح وتعليمات مف�شلة  باإ�شدار  الرقابية والإ�شرافية  املوؤمتر اجلهات  يو�شي   -5
الإ�شالمية باأن ت�شمن هيكلها الإداري دائرة دائمة للتدقيق ال�شرعي الداخلي مبا ينا�شب حجم وطبيعة 

عمليات املوؤ�ش�شة، ت�شم العدد الكايف من العنا�شر الب�شرية ذات الكفاءة، على اأن تت�شمن التعليمات 

واللوائح  تف�شيال ب�شاأن نطاق واأهداف ومهمات التدقيق ال�شرعي الداخلي وا�شتقاللية اإدارته و حتديد 

نظامه وجماله واإجراءاته و�شالحياته وم�شوؤولياته وتبعيته واملتطلبات اخلا�شة بفريق عمله.

6- يدعو املوؤمتر اجلهات الإ�شرافية والرقابية اإىل تنظيم عمل �شركات ال�شت�شارات ال�شرعية وفق اأ�شاليب 
مهنية واحرتافية عالية، من خالل و�شع ال�شوابط والآليات املنا�شبة لرتخي�س هذه ال�شركات وو�شع 

ال�ضركات  هذه  اأداء  ومراقبة  �ضرعيني  ومدققني  م�ضت�ضارين  من  فيها  العاملني  وموا�ضفات  �ضروط 

لأعمالها. 

7- يو�شى املوؤمتر املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ب�شرورة الهتمام باملدققني واملراجعني ال�شرعيني وبالتطوير 
امل�شتمر لقدراتهم وموؤهالتهم مبا يعينهم على القيام باملهام املنوطة بهم بكفاءة ومهنية،ويوؤكد املوؤمتر يف 

هذا ال�شدد على �شرورة اأن يحر�س املدققون واملراجعون  ال�شرعيون  على احل�شول  على ال�شهادات 

املهنية املتخ�ش�شة يف جمالت عملهم، التي متنح �شاحبها اعتمادا اأو رخ�شة ملزاولة املهنة.

8- يو�شى املوؤمتر �شركات ال�شت�شارات ال�شرعية ب�شرورة احلر�س على تقدمي خدماتها باحرتاف ومهنية 
مع احلر�س على اختيار فريق العمل لديها من املتخ�ش�شني ذوي الكفاءة مبا يكفل رفع م�شتوى اجلودة 

يف تقدميها للخدمات.

9- يدعو املوؤمتر �شركات ال�شت�شارات ال�شرعية اإىل تبني ميثاق �شلوكي واأخالقي مهني واحرتايف ملمار�شة 
اأعمالها وتقدمي خدماتها مبا ي�شمن الناأي بها عن مواطن تعار�س امل�شالح، ويحقق لها مبادئ احليادية 

واملو�شوعية التي يجب اأن تت�شم بها اأعمالها.  

واحلمد هلل رب العاملني،،،


