
 سميرة حسيبة.د                                                          محاضرات مادة الرقابة واإلشراف في البنوك اإلسالمية

 قرارات بازل للرقابة المصرفية 40محاضرة رقم 

جلنة استشارية فنية ال تستند إىل أي اتفاقية دولية وإمنا أنشئت مبقتضى قرار حمافظي البنوك املركزية : لجنة بازل لألنظمة والرقابة المصرفية
ات أو توصيات هذه اللجنة ال تتمتع بأي بصفة قانونية أو إلزامية ،رغم أهنا أصبحت مع مرور الوقت  للدول الصناعية، ولذلك فإن قرار 

تتضمن قرارات أو توصيات اللجنة وضع املعايري واملبادئ  املناسبة للرقابة املصرفية مع اإلشارة إىل مناذج . كبرية   "فعلية"ذات قيمة 
 4791تأسست سنة .  ز على إتباع تلك املبادئ واملعايري واالستفادة من هذه املمارساتاملمارسات اجليدة يف خمتلف البلدان لتحفي

املعروف مبعيار كفاية رأس املال أو نسبة كوك نسبة لرئيس اللجنة أنداك، وخضع  4711وعملت لعدة سنوات قبل نشر معيارها األول سنة
دار االتفاق الثاين للجنة الذي يضيف للمتطلبات األساسية إص 4001، ليتم بعدها سنة 4771-4771لعدة تعديالت خالل سنوات 

لرأس املال دعائم للرقابة الفعالة وانضباط السوق، ردا على األزمة املالية العاملية قامت جلنة بازل مرة أخرى بإصدار اتفاق جديد 
 ". 3بازل"ى االتفاق األخري املعروف ب، سنحاول الرتكيز يف ورقتنا هذه على معايري بازل للسالمة املصرفية مركزين عل4040سنة

يعترب معيار كفاية رأس املال الذي وضعته جلنة بازل أول  معيار  موحد يتميز بسهولة التطبيق نسبيا للحكم على :معيار كفاية رأس المال
خماطر )تتعرض هلا أصول املصرف مالءة املصرف، ونظم عملية الرقابة على كفاية رأس املال وجعلها أكثر واقعية بارتباطها باملخاطر اليت

وقد عرف املعيار عدة تعديالت هتدف يف كل مرة غلى حتسني جودة رأس املال و تفعيل نظم تقييم وتسيري   ،(االئتمان وخماطر السوق
 :املخاطر، كما يبينه اجلدول التايل

 .تطور  معيار كفاية رأس حسب لجنة بازل للرقابة المصرفية(: 40)الجدول رقم 

بعد تعديالت سنة  4بازل  ات املعيارمكون
4771 

 3بازل 4بازل 

الشرحية )إمجايل رأس املال البسط
الشرحية +  الشرحية الثانية+األوىل
 (  الثالثة

الرتكيز على أمهية حقوق امللكية ضمن - نفسه
نسبة النواة )الشرحية األوىل

 %.4.1نسبة إضافية %(+1.1الصلبة
م تبسيط الشرحية الثانية حبيث يت-

  إخضاع مجيع عناصرها إىل معيار واحد

(.4 )% 
 . إلغاء الشرحية الثالثة-
هبامش احتياطي من األسهم العادية  -

 %(4.1)للحفاظ على رأس املال
األصول املرجحة بأوزان  املقام

مقياس املخاطرة +املخاطرة
     44.1×السوقية

خماطر %(+11)خماطر االئتمان
 %(40)خماطرالتشغيل%(+1)السوق

 فسهن

 .% 1 ≤ املعدل
 

مواجهة التقلبات الدورات   %+40.1 نفسه
 %(.4.1)االقتصادية



تقسيم بنود داخل وخارج  خماطر االئتمان
امليزانية إىل عدة فئات حبيث 
يتم إعطاء كل فئة وزن املخاطر 
املناسب هلا، وتتم التفرقة يف 
أوزان املخاطر حسب الطرف 

 .املقابل

اطر اقرتاح ثالث طرق حلساب خم
أسلوب القياس املعياري، :االئتمان

األسلوب القائم على أساس التصنيف 
 .الداخلي

 ; تغطية خماطر حمفظة التداول
  ; التحكم يف الرفع املايل

متطلبات رأس مال إضافية لتغطية اخلطر 
النظامي الذي تتسبب فيه املؤسسات 

 ; ذات األمهية النظامية
  الرقابة على نشاط الظل املصريف

اقرتاح طرق إحصائية منطية   اطر السوق خم
لقياس خماطر السوق منها 
القيمة املقدرة للمخاطر 
،إضافة إىل مقاييس كمية 

 .ونوعية أخرى

  نفسه

هناك ثالث أساليب الحتساب متطلبات  مل يتضمنها االتفاق األول خماطر التشغيل
رأس املال ملخاطر التشغيل وهي طريقة 

و   ة النمطية، الطريق املؤشر األساسي
   طريقة القياس املتقدمة

 

 نفسه

املراجعة 
الدعامة )الرقابية
 (الثانية

تشجيع املصارف على تطوير واستخدام  
أفضل الطرق واألساليب الرقابية وإدارة 

 .املخاطر، حتت مراقبة اجلهات الرقابية

تسيري فعال لرتكز تسيري ومراقبة املخاطر،
فضل املخاطر وإنشاء حوافز إلدارة  أ

للمخاطر والعوائد على املدى الطويل 
،خاصة فيما يتعلق بنظام املكفاءات 
والتعويضات وقياس املخاطر،تعزيز 
تقنيات التقدير وطرق التعرف وقياس 
خسائر القروض، ممارسة سليمة 

 الختبارات الضغط 
انضباط السوق 

 (الدعامة الثالثة)
تدعيم انضباط السوق عن طريق تعزيز  

اإلفصاح، ويتطلب ذلك توفري الشفافية و 
نظام دقيق للمعلومات، ونظم حماسبة 
دقيقة حىت تستطيع األفراد املشاركة يف 
السوق تقييم أداء املؤسسات ومدى  

 .كفاءهتا ومقدرهتا على إدارة املخاطر
 

العناصر املكونة لألموال  اإلفصاح عن كل
. اخلاصة القانونية والتخفيضات املطبقة

 ها عرب شبكةكما تنشر يف مواقع
اإلنرتنت كل اخلصائص التعاقدية 
لألدوات اليت تدخل يف تكوين األموال 

 .اخلاصة القانونية

أدوات "من خالل نسبتني ، وجمموعة من مؤشرات معيار عاملي موحد للسيولة، 3اقرتح اتفاق بازل: معايير احترازية عالمية للسيولة
 :احلسن ملخاطر السيولة مكملة هلما وجمموعة مبادئ للتسيري " املتابعة



 نسبة تغطية السيولة للمدى القصير (LCR  ) لتحسني املرونة يف املدى القصري حيث يطلب من  ℅ 400حدها األدىن
 .يوما،يف ظروف ضغط حاد قصري املدى 30البنوك االحتفاظ بأصول ذات سيولة جيدة و كافية ملواجهة مشاكل يف اخلزينة لفرتة 

LCR=400 ≤يوما30ملدة  جمموع تدفقات السيولة الصافية/ودةاألصول العالية اجل℅.  
 نسبة تغطية السيولة للمدى الطويل(: NSFR   ) أو صايف نسبة التمويل املستقر،يتطلب امتالك مصادر متويل مستقرة لتمويل

 . نشاطاهتا على مدى سنة واحدة على األقل
NSFR =التمويل املستقر املطلوب/ التمويل املستقر املتاح 

≥ 400℅.  
قياس الفجوة :  توحيد متابعة خماطر السيولة من قبل السلطات الرقابية على مستوى دويل، وهي لتحقيق هدف : أدوات متابعة السيولة

،  ،قياس حجم األصول غري املرهونة(عن طريق الطرف املقابل، الصكوك والعملة)   يف االستحقاق التعاقدي، وحتليل تركز مصادر التمويل
 بعملة صعبة وكذا متابعة  بيانات السوق املتعلقة بسعر األصول والسيولة LCR تقييم

 . عالقة البنوك اإلسالمية بمقرارات بازل   :   40محاضرة رقم 

مل تراعي جلنة بازل عند إصدارها للمعيار كفاية رأس املال خصوصية املصارف اإلسالمية واالختالفات يف مكونات امليزانية خاصة فيما 
 وتبين بوضع واملعنية الصلة ذات التقليدية اهليئات تتبناها اليت املعايري على البناء منهجية اجمللس يتبىنلق حبسابات االستثمار املشرتك، يتع

 خصوصيات مع للتعامل فقط الالزم للحد املعايري تلك استكمال أو تكييف و املصريف، لإلشراف بازل جلنة احلالة هذه يف ومتثلها املعايري،
 جلنة مع الوثيقة العمل عالقات من اجمللس استفاد حيث اآلخرين املعايري واضعي مع الوثيق للتعاون اجمللس ويسعى .اإلسالمي التمويل

 العمل جمموعة فرتة عمل طوال املصريف لإلشراف بازل

 40، وبدأت عملها يف 4004وفمرب ن 3هو هيئة دولية، مقرها كواالملبور، افتتحت رمسيًا يف  :مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
يعمل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، بوصفه منظمة دولية، يف وضع املعايري اخلاصة بعمل اهليئات الرقابية واإلشرافية، . 4003مارس 

اعات الصريفة، وأسواق اليت هلها مصلحة مباشرة يف ضمان متانة واستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ، واليت تضم بصفة عامة قط
ويف إطار تأدية مهمته، يعمل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية على تطوير صناعة خدمات مالية (. التأمني اإلسالمي)رأس املال، والتكافل 

الشريعة  إسالمية على حنو قوي وشفاف، من خالل تقدمي معايري جديدة، أهو مالئمة املعايري الدولية القائمة بصفة تتسق مع مبادئ
بناًء على ماسبق، فإن عمل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يعد متممًا لعمل جلنة بازل لإلشراف املصريف، واملنظمة الدولية .اإلسالمية

هليئات األوراق املالية، واجلمعية الدولية هليئات اإلشراف على التأمني بلغ عدد أعضاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف شهر 
منظمة فاعلة  447منظمات حكومية دولية، و 1دولة، و 11سلطة تنظيمية وإشرافية ورقابية من  14عضوا، ميثلون  411، 4041فريلأ

اجلدير بالذكر أن، ماليزيا البلد املستضيف جمللس اخلدمات املالية  (املؤسسات املالية والشركات املهنية واالحتادات النقابية)يف السوق 
، ويعطي هذا القانون جملس اخلدمات 4004سنت لذلك قانوناً يعرف باسم قانون جملس اخلدمات املالية اإلسالمية لعام اإلسالمية، وقد 

 املالية اإلسالمية احلصانات واالمتيازات اليت متنح يف العادة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية

قسم يتعلق باملعايري املكملة ملعايري :ن اجمللس حسب تواريخ إصدارها إىل قسمنييبني اجلدول املوايل أنه ميكن تقسيم املعايري الصادرة ع
من قبل  جلنة كفاية رأس املال املنبثقة عن هيئة  4777حيث مت إصدار النموذج األول حلساب نسبة كفاية رأس املال يف مارس   4بازل

، وينفرد اجمللس باملعايري املتعلقة معايري 3ديالت اجلديدة التفاقية بازلاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية، والقسم الثاين اخلاص بالتع
 .الذي يعد أهم املعايري اخلاصة بنشاط الصريفة اإلسالمية ورمز للخصوصية اليت تتصف هبا( 40)احلوكمة الشرعية معيار رقم 



 (بازل)عايير الدوليةالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية وعالقتها بالم:الجدول 
تاريخ  مضمونه .عالقته باملعيار الدويل (اإلضافات)تطوير املعايري الدولية  للرقابة على املصارف اإلسالمية

 اإلصدار
رقم 

 املعيار
حدد املعيار مفاهيم املخاطر وكيفية إدارهتا وطالب بوضع منهجيات مناسبة متفقة مع الشريعة اإلسالمية 

 .مبا يتالءم مع كل أداة متويل إسالميللتخفيف من املخاطر 
تكملة املمارسات واملبادئ املتعلقة مبخاطر االئتمان 
وخماطر السوق وخماطر السيولة وخماطر التشغيل اليت 
تتعرض هلا املؤسسات املالية الصادرة يف إطار اتفاق 

 .4بازل

ديسمرب  إدارة املخاطر 
4001 

04 

درج متطلبات احلد األدىن لرأس املال املتعلقة بكل من خماطر مت وضع املعيار يف شكل مصفوفة حبيث ت
االئتمان وخماطر السوق النامجة عن كل نوع من أنواع األدوات املالية املتوافقة مع الشريعة، باإلضافة إىل  
كيفية معاجلة حسابات االستثمار باملشاركة يف األرباح، وذلك بطرح خماطر األصول املمولة من أصحاب 

كما أن الفرق يف بسط النسبة حيث ال حيتوي املعيار على الشرحية . االستثمار يف مقام النسبةحسابات 
 .الثالثة

أدخل املعيار التعديالت والتغريات الالزمة لتغطية 
مواصفات وخصائص املنتجات واخلدمات املتفقة مع 

 (4الدعامة األوىل لبازل)الشريعة 

ديسمرب كفاية رأس املال
4001 

04 

 .الطريقة العامة لضوابط إدارة املؤسسات املالية:بادئ إرشادية تقسم إىلسبعة م
 .حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 .وشفافية إعداد التقارير املالية املتعلقة حبسابات االستثمار.االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية

اليت " ضوابط إدارة املؤسسات"استكمال مبادئ 
قتصادي والتنمية وجلنة بازل أصدرهتا منظمة التعاون اال

وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل  مؤسسات املالية 
 .اإلسالمية

سبتمرب  حوكمة املؤسسات
4001 

03 

الشفافية وانضباط  4الدعامة الثالثة لبازل .يركز على اإلفصاحات عن املخاطر املتعلقة باملستثمرين األفراد وبعوائد أصحاب حسابات االستثمار
 السوق

ديسمرب 
4009 

01 

فحص آثار الرقابة اإلشرافية خمتلف فئات املخاطر اليت تواجهها مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية يف 
 .عملياهتا

إجراءات الرقابة  4الدعامة الثانية لبازل
 اإلشرافية

ديسمرب
4009 

01 

املبادئ األساسية لربنامج االستثمار "تكميل   .بأحكام اإلسالميةأول معيار احرتازي يضعه اجمللس يف جمال األسواق املالية، إضافة متطلبات االلتزام 
 ملنظمة الدولية لألوراق املالية" اجلماعي

حوكمة برامج 
االستثمار 

ديسمرب 
4001 

01 



 اجلماعي

خاص بالصكوك  معيار تكميلي للمعيار الثاين .حتديد املتطلبات احلد األدىن لرأس املال لالستثمار يف الصكوك واالستثمارات العقارية
 .واالستثمارات العقارية

قضايا خاصة يف 
 كفاية رأس املال

جانفي 
4007 

09 

املبادئ )تعزيز املعايري املوجودة واملعرتف هبا دوليا  .االعتماد على أسلوب الرقابة الذاتية
الدولية لسلوكيات العمل الصادرة عن املنظمة الدولية 

لتأميين ملشريف لألوراق املالية،مبادئ سلوكيات العمل ا
 .التأمني

سلوكيات العمل 
للمؤسسات اليت 
تقدم خدمات 

 .مالية إسالمية

ديسمرب 
4007 

07 

جمموعة الرتتيبات املؤسساتية والتنظيمية اليت تتأكد من خالهلا املؤسسات املالية اإلسالمية أن هناك إشرافا 
اهليئة الشرعية، وحدة : اكل التاليةمن خالل إضافة اهلي.شرعيا فعاال مستقال على كل وحدة من اهلياكل

 .التدقيق الشرعي الداخلي واخلارجي والوحدة الداخلية ملتابعة االلتزام الشرعي

نظام الضوابط "استكمال املعايري االحرتازية السابقة ب 
 .للتأكيد على خصوصية الصريفة اإلسالمية" الشرعية

املبادئ اإلرشادية 
لنظام احلوكمة 

 .الشرعية

ديسمرب 
4007 

40 

توفري جمموعة من املبادئ  لإلدارة السليمة ملخاطر السيولة من قبل املصارف اإلسالمية ،باإلضافة إىل اقرتاح 
جمموعة من القياسات اليت ميكن استخدامها من قبل السلطات اإلشرافية من أجل تقييم ومراقبة وضع 

ستحقاق التعاقدية،تركز التمويل،املوجودات فجوات اال)السيولة وإطار إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية
 املتاحة غري املرهونة،أدوات مراقبة السوق

تكميل املبادئ اإلرشادية املنشورات الدولية املتنوعة 
املتعلقة بإدارة خماطر السيولة،اليت مت مراجعة معظمها 
بعد األزمة املالية العاملية، مثل تلك اليت مت إصدارها من 

لطة البنوك األوربية واملنظمة الدولية قبل جلنة بازل وس
 .هليئات األوراق املالية

املبادئ اإلرشادية 
إلدارة خماطر 

 السيولة

مارس 
4044 

44 

إجراء اختبارات الضغط يف مجيع اجلوانب والتصورات مع إيالء اهتمام خاص ألصحاب حسابات 
خاطر اخلاصة اليت تتعرض هلا املؤسسات االستثمار وآثار تلك احلسابات يف إدارة املخاطر، الرتكيز على امل

 .اإلسالمية مثل خماطر معدل العائد،خماطر السمعة،خماطر عدم االلتزام بالشريعة اإلسالمية

جلنة )تفعيل املعايري املعرتف هبا دوليا الختبارات الضغط
 (بازل وسلطة البنوك األوربية

املبادئ اإلرشادية 
الختبارات 

 .الضغط

مارس 
4044 

43 

د رأس املال املؤهل لبسط النسبة ومكونات مقام النسبة وعالقته باملخاطر الناجتة عن حسابات حتدي
االستثمار على أساس املشاركة، حيدد معايري املؤسسات ذات األمهية النظامية ومتطلبات رأس املال 

 قلبات الدوريةاإلضافية،وكذا نسبة الرفع املايل واهلامش اإلضايف للحفاظ على رأس املال ومواجهة الت

مراجعة املعيارين الثاين والسابع،للتوافق مع متطلبات 
 .3بازل

املعيار املعدل 
 .لكفاية رأس املال

ديسمرب 
4043 

41 



على السلطات االشرافية التأكد من امتالك املصارف أنظمة داخلية للتحقق من االلتزام بالقواعد الشرعية، 
زام، كما جيب عليها تقييم خماطر معدل العائد يف السجل مع وجود سياسات وإجراءات تضمن ذلك االلت

املصريف،إدارة خماطر السيولة واإلشراف،ممارسات اختبارات الضغط للمؤسسات اإلسالمية،خماطر السمعة 
  وممارسات التقييم واملسؤولية اجتاه الغري

مراجعة وتغيري املعيار اخلامس الذي يضع توجيهات 
ملية املراجعة اإلشرافية اليت خاصة بالعناصر الرئيسية لع

تقوم هبا السلطات اإلشرافية على مؤسسات اخلدمات 
املالية اإلسالمية، مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات 
الصريفة اإلسالمية والدروس املستفادة من األزمة املالية 

 (3بازل)،واستكمال معايري 

اإلرشادات املعدلة 
للعناصر األساسية 
إلجراءات الرقابة 

   .اإلشرافية

مارس 
4041 

41 

بدون تعديل،تعديل ( 4،4،3،1،1،1،1،44)  املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة لبازلاالحتفاظ  
خماطر  43استبدال املبدأ ( 9،7،40،44،44،43،41،41،41،49،41،47،40،44)املبادئ

بدل 49)عديل بقية املبادئ وتغيري موقعهاخماطر معدل العائد،ت 41معدل الفائدة والدفاتر املصرفية باملبدأ 
، إضافة مبادئ إضافية تتعلق بالتعامل مع أصحاب االستثمارات القائمة على ..(41بدل  41،41

املشاركة يف األرباح،إطار ضوابط اإلدارة الشرعية،خماطر االستثمار يف رؤوس األموال وعمليات النوافذ 
 .اإلسالمية

 خاص وبشكل حاليا طبقةامل الدولية املعايري استكمال
 .الفعال املصريف لإلشراف بازل للجنة األساسّية املبادئ

 

املبادئ األساسية 
للرقابة على 
 التمويل اإلسالمي

أفريل 
4041 

49 
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 (معيار كفاية رأس المال)لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية  00معيار رقم 

املعيار املعدل لكفاية رأس املال،  :41من خالل املعيار رقم  4043مربيف ديس 3مت تعديل املعيار ليتناسب مع إلصالحات بازل 
الذي مت هيكلته على هيئة مصفوفة حبيث تندرج متطلبات احلد األدىن لكفاية رأس املال فيما يتعلق بكل من التعرض للمخاطر 

 .االئتمانية والسوقية الناشئة عن أحد األدوات املالية حتت عنوان كل أداة
 :جمللس إىل حساب كفاية رأس املال وفق طرقتني مهاوقد خلص ا
 تطبق يف حالة عدم وجود أي دعم ملدفوعات األرباح ألصحاب حسابات االستثمار من قبل املصرف : المعادلة المعيارية

لة ال يطلب من مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية االحتفاظ برأس مال نظامي لتغطية خماطر املوجودات املمو .اإلسالمي
من قبل أصحاب حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح، وعليه، فإن املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر، فيما يتعلق 

املمولة من قبل هذه احلسابات، تسبعد من مقام نسبة كفاية رأس املال ( خماطر االئتمان وخماطر السوق)باملخاطر التجارية
 .عند حساهبا
خماطر (+خماطر السوق+  خماطر االئتمان) إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها/أس املال املؤهلر = نسبة كفاية رأس املال

 (خماطر السوق+خماطر االئتمان)  املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من حسابات االستثمار ناقصاالتشغيل 
 م ملدفوعات األرباح ألصحاب حسابات االستثمار من قبل تطبق يف حالة وجود دع:معادلة تقدير السلطات اإلشرافية

حيث يؤخذ بعني االعتبار أن يتحمل كل من أصحاب حسابات االستثمار املطلقة واملصرف بشكل .املصرف اإلسالمي
 .تناسيب املخاطر التجارية بالنسبة للموجودات املمولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 ناقصاخماطر التشغيل (+خماطر السوق+خماطر االئتمان)مجايل املوجودات  املرحجة حسب أوزان خماطرهاإ/رأس املال املؤهل 
أوزان ](-0)ناقصا(خماطر السوق+خماطر االئتمان)املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من حسابات االستثمار

 ناقصا([خماطر السوق+خماطر االئتمان)ستثمار املطلقةاملوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من حسابات اال
املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من احتياطي معدل األرباح واحتياطي خماطر االستثمار التابعة حلسابات االستثمار ]

 ([خماطر السوق+خماطر االئتمان) املطلقة
يف مجيع األوقات % 1املقرتحتني لكفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية عنجيب أال يقل احلد األدىن املطلوب حسب املعادلتني 

لكفاية  3وهو ما يطابق متطلبات بازل %. 1.1وعلى  املصرف االحتفاظ حبقوق ملكية ضمن رأس املال األساسي ال تقل عن 
 .رأس

 :بمكونات رأس المالفيما يتعلق 
رأس املال األساسي ورأس املال اإلضايف،يتكون رأس املال األساسي من حقوق من ( بسط النسبة)يتكون رأس املال املستويف للشروط

 .امللكية العادية ،حقوق امللكية اإلضافية واألرباح غري املوزعة وبعض االحتياطات
حالة  يتكون رأس املال اإلضايف من األدوات اليت يصدرها املصرف املتوافقة مع الشريعة متتاز بالقدرة على امتصاص اخلسائر يف

التعثر، كصكوك املشاركة يف إمجايل أصوله ، فصكوك املشاركة دائمة بطبيعتها وليس لديها تاريخ استحقاق ، جيب أن ال يكون هلا 
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وال يكون أي حافز آخر للمصدر ليقوم باسرتدادها ، فإذا كانت األداة قابلة ( أي زيادات دورية يف معدل العائد) خصائص االزدياد
موافقة السلطات : على املصدر ممارسة حق االسرتداد فقط بعد مضي مخس سنوات، وفقا لشروط معينة منهالالسرتداد فيجب 

 اإلشرافية، ال يوجد توقعات بإعادة االسرتداد ، املقدرة على استبدال األداة املسرتدة مبا مياثلها من رأس مال من حيث اجلودة والقيمة
املصرف عدم ممارسة االسرتداد إال إذا كان وضع رأس املال باملصرف يفوق متطلبات رأس  إما قبل االسرتداد أو بعده، كما جيب على

 .املال النظامي
كما ميكن للمصرف أن يصدر أدوات رأس مال ثانوي على شكل صكوك املضاربة والوكالة ، إذا كانت األصول موضوع 

احلدث الذي ) حقوق امللكية جيب وضع شروط التحويلالتصكيك ميكن حتوهلا يف حالة عدم قدرة املصرف على االستمرار إىل 
أن : شروط اإلصدار هذه األدوات (.يستدعى التحويل، معدل التحويل ضمن شروط العقد من أجل تفادي الغرر قبل التحويل

يتم إصدارها ودفعها بالكامل، فرتة االستحقاق األصلية جيب أن ال تقل عن مخس سنوات ،جيب أن ال يكون هلا خصائص 
 .االزدياد

 :حسابات المشاركة في األرباح، احتياطي معدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمارفيما يتعلق مبعاملة  
ال تصنف حسابات االستثمار على أساس املشاركة يف األرباح اخلاصة مبؤسسات املالية اإلسالمية باعتباره جزءا من رأس املال 

ويعود احتياطي خماطر االستثمار . املتعلقة برأس املال األساسي ورأس املال الثانويتلك املؤسسات، ألهنا ال تستويف الشروط 
بأكمله، وجزء من احتياطي معدل األرباح إىل حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار، فهما ال ميثالن جزء من رأس مال 

نظامي للمصرف، ألن الغرض منه هو دعم ال تتم معاملة جزء من احتياطيات معدل األرباح كجزء من رأس املال ال. املصرف
 .األرباح وليس تغطية اخلسائر

 :الهامش االحتياطي للحفاظ على رأس المال واحتياطي مواجهة التقلبات الدورية: ثانيا
من حقوق %  4.1فيما خيص هامش االحتياطي للحفاظ على رأس املال فعلى املصارف اإلسالمية أن تعمل على زيادة نسبة 

أما . اإلضافة إىل رأس املال األساسي أثناء فرتات االستقرار املايل الستيعاب اخلسائر أثناء فرتات الضغط املايل واالقتصاديامللكية ب
مع مراعاة  3بالنسبة الحتياطي مواجهة التقلبات الدورية فاملصارف اإلسالمية مطالبة بالتقيد هبا تنفيذا ملقررات بازل

حلقيقي مثل االستثمارات يف رف اإلسالمية لالستثمار يف فئات املوجودات املرتبطة بالقطاع ا،فمثال ميل بعض املصاخصوصياهتا
حقوق امللكية والعقارات قد يعرضها لتأثريات التقلبات الدورية على تلك املوجودات اخلاصة بالدورة االقتصادية يف االقتصاديات 

شأهنا اليت تعتمد بصورة كبرية على تصدير البيع مثل احملركات، وللحركات الدورية ألسعار هذه السلع تأثريات اقتصادية كلية من 
كما تتعرض املصارف اليت تعتمد على معامالت املراحبة العكسية يف السلع إىل درجة كبرية من التقلبات .التأثري على القطاع املايل 

 .الدورية
 :نسبة الرفع المالي::ثالثا

على الرفع املايل بشكل   يف ما خيص نسبة الرفع املايل فإن مؤسسات التمويل اإلسالمي أقل عرضة لتعامل مع املنتجات اليت تعتمد
كبري ، فثمة قيود على جتارة الديون والتعامل مع املنتجات اليت تتضمن مضاربات غري مربرة، رغم ذلك توجد بعض املمارسات 
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فق واملعامالت احملدودة اليت جتعل املصارف اإلسالمية تشرتك يف معامالت ذات رفع مايل جتعلها مطالبة بتطبيق متطلبات الرفع املايل و 
 :مثل 3بازل

 تقدمي ودائع معامالت املراحبة العكسية من أجل تقدمي صور الودائع ألجل يف السلع اليت تعد من إحدى صور الرفع املايل؛ 
  التعامل مع املنتجات املهيكلة اليت ينتج عنها التزامات تدفق نقدي أو تعهدات مرتبطة بأداء مؤشر حمدد مبا يتوافق مع

 ية مثل األسهم واملؤشرات والسلع؛مبادئ الشريعة اإلسالم
  مبادالت معدل العائد، مبادالت العمالت األجنبية؛: عقود التحوط املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل 
  الصكوك القائمة على املوجودات هبيكل تنظيمي ال ترتبط فيه التدفقات النقدية باملوجودات ذات الصلة مبا ميثل رفعا ماليا

 .واملصدرين أو أي منهما لكل من املنشئني
 

 :هيئة الرقابة الشرعية    : 40محاضرة رقم 

الرقابة الشرعية هي أحد أجهزة املصرف اإلسالمي اليت حتميه من خمالفة أحكام الشرع  :مفهوم الرقابة الشرعية  -
ي التأكد من مدى وه. اإلسالمي من خالل ممارسته ألعماله، وتقدم احللول الشرعية مبا يضفي عليها الصبغة الشرعية

مطابقة أعمال املؤسسة املالية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات املعتمدة من جهة 
وتعين مراجعة النشاطات املصرفية اليت تقوم هبا املؤسسات املالية اإلسالمية، للتأكد من مطابقتها ألحكام . الفتوى

واقرتاح احللول املناسبة لتصويبها، ومراجعة , بعة العمليات املصرفية، وبيان املخالفات إن وجدتالشريعة اإلسالمية، ومتا
عرفت  .العقود اليت تربمها هذه املؤسسات مع عمالئها، وصياغة العقود املناسبة اليت تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية

بأهنا جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني يف "رقابة الشرعية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة ال
فقه املعامالت وجيوز أن يكون أحد األعضاء من غري الفقهاء على أن يكون املتخصصني يف جمال املؤسسات املالية 

شراف عليها اإلسالمية وله إملام بفقه املعامالت ويعهد هليئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتها واإل
 "للتأكد من التزاماهتا بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتكون فتاواها وقراراهتا ملزمة للمصرف

أهنا جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني يف فقه املعامالت املالية املصرفية ليقوموا بدورهم يف :"كما عرفت أيضا -
 ".ها ملزمة للمؤسسةاإلشراف على املصارف اإلسالمية وتكون قراراهتا وفتوا

 :ويكون ذلك من خالل وظيفتني 
وتكون سابقة على تنفيذ املعامالت واملنتجات، وهتدف إىل وضع مرجعية حاكمة هلا، حفاظا هلا من البطالن ابتداءـ وقد : الفتوى

 .بشكل خمالف للشريعة وجتنيب أرباحهاتكون الفتوى الحقة للتنفيذ كاحلكم بالبطالن معاملة منفذة 
 .الذي يقيم مدى االلتزام بالشريعة اإلسالمية وفق قرارات  اهليئة يف املعامالت سواء أثناء التنفيذ أو بعده: دقيقالت

 .وبالتايل فالرقابة الشرعية تتكون من مرجعية ومراجعة
 .خلي أساسافتحقق من خالل التدقيق الشرعي الدا: ضوابط ومعايري توضع من هيئة الفتوى والرقابة واملراجعة: املرجعية
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 :هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية مهام 
حىت تؤدي هيئة الرقابة الشرعية دورها املنوط هبا والواجبات واملهام امللقاة على عاتقها البد هلا أن تتبع األسلوب اإلداري العلمي 

 :يف تنفيذ أعماهلا والذي يتضمن 
 الل رسم السياسات واإلجراءات ووضع برامج العمل واجلداول الزمنيةالتخطيط لتحقيق أهداف الرقابة الشرعية من خ . 
  التنظيم ويتضمن حتديد الواجبات واالختصاصات واألفراد الذين يؤدون األعمال والوقت احملدد إلجناز هذه األعمال

 .وتصميم هيكل العمل وحتديد املسؤوليات والعالقة بني العاملني
 يتعلق بتحقيقها ألهدافها املرسومة متابعة خطط العمل وتقييمها فيم. 
  الشورى وتتضمن مشورة موظفي املصرف يف كيفية أداء األعمال املصرفية وسبل تطويرها مبا ال يتعارض والشريعة

 .اإلسالمية الغراء
 التدرج يف تطبيق السياسات واإلجراءات الرقابية هبدف ضمان قيودها من قبل العاملني القائمني على تنفيذها وذلك 

 .باملبدأ اإلهلي الذي تدرج يف حترمي اخلمر والربا
  الرفق يف املعاملة وخاصة فيما يتعلق بطلبات اهليئة للمعلومات والبيانات واإلجراءات من وحدات النشاط املصريف

 .املختلفة مبا يضمن تزويد اهليئة باملعلومات املطلوبة بكل دقة وموضوعية
  واخلري النصيحة واإلرشاد إىل العمل الصائب. 
 السرية يف النصيحة واجلهرية يف املراقبة العامة. 

 :هلا مرجعية واضحة جتمع بني األصالة واملعاصرة :مرجعية الرقابة الشرعية
مؤسسة مالية " األيويف"وتعترب  " :األيوفي"المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: أوال

تقلة ال هتدف إىل الربح تقوم على إعداد معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة ومبادئ أخالقيات العمل املصريف إسالمية دولية مس
وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية للمؤسسات املالية اإلسالمية  وقد مت إنشاؤها مبوجب اتفاق تأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات 

ها يف املنامة  البحرين،  وللهيئة الكثري من اجلهود الطيبة اليت قامت هبا يف جماالت تطوير ومقر  4770املالية اإلسالمية يف فرباير 
فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق توفري فرص التدريب وعقد الندوات 

  .واعد واملتطلبات الشرعية ألدوات التمويل واالستثمار اإلسالميكما قامت بإصدار جمموعةالق.إصدار النشرات وإعداد البحوث
 .ةيهقفلا تايقتلملاو  عيماجملاو  تاو دنلا تايصو تو  تار ار قو  ىو اتف :ايناث
 .ةيئز جلا اهماكحأو  ةيلكلا اهدعاو قو  ةيمالسإلا ةعير شلل ةماعلا دصاقملا:اثلاث

 :أشكال الرقابة الشرعية
الرقابة الشرعية وختتلف من بلد آلخر، ومن مصرف آلخر، وتبعا لدرجة قناعة اإلدارات يف املصارف بأمهيتها ولذلك شكال تتعدد أ

شرعي متكامل ىل جهاز رعية، ومنهم من يصرح حباجته إجند أن منهم من اكتفى مبراقب شرعي يعول عليه بكل النواحي الش
 : شكال التاليةللقيام هبذا الغرض وبشكل عام فهي ال خترج عن أحد األ
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  دارة البنك املركزي،ا يتعلق باملصارف اإلسالمية مستقلة عن إمسؤولة عن كل مقابة شرعية داخل البنك املركزي هيئة ر 
 .سالميةات الرقابة الشرعية يف املصارف اإلعلى عمليات هيئ هلا سلطة الرقابة الشرعية املستمرةو 
 منفصل عن البنك املركزيسالمية و اإل صارفي من املاز رقابة شرعية مستقل غري تابع ألجه. 
 سالميةاز رقابة شرعية تابع جملموعة من املصارف اإلجه. 
 عمال ألال صلة هلا مبراجعة اليها فقط و  باملسائل املعروضة عو خارجه، تفيتجهة استشارية مركزية داخل املصرف أ

 .املنفذة
 فتاءارس الدور املتكامل للرقابة واإلمتمهني و تابعة للجمعية العمومية للمسارقابية شرعية مستقلة داخل املصرف  هيئة. 
 هم تشارين، وغري فتاء، وآخرين كمسمعية العمومية للمسامهني، حيوي أعضاء اإلجهاز رقايب شرعي متكامل ال يتبع اجل

 .الدعاةن للرقابة واملتابعة، باإلضافة إىل رئيس اهليئة ومقررها و آخريللتدقيق واملراجعة، و 
   ،الداخلية أو كإدارة مستقلة تسمى  املراجعة دارةء من إحدى اإلدارات غالبا ما تكون تابعة إلكجز إدارة للرقابة الشرعية

 .دارة املراجعة الشرعية الداخليةإ
 ال عالقة له بالتنفيذ وال بكيفيته بعض املعامالت و شرعي يستشار يف مستشار. 
  قسمعضو رقابة شرعية يف كل إدارة و. 
 مراقب شرعي واحد للمصرف. 
 مدقق شرعي واحد للمصرف.  

 

 (الحوكمة الشرعية) لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية 04المعيار رقم     40محاضرة رقم 

، ميكن اختصار أهم ما جاء فيه 4007املعيار الذي أصدرها اجمللس يف ديسمرب من خالل االطالع على وثيقة : شرح المعيار
 :يف العناصر التالية

على السلطات اإلشرفية أو البنوك املركزية إلزام كل املصارف اإلسالمية التابعة لرقابتها بتعيني هيئة رقابة : هيئة الرقابة الشرعية-4
الرقابة الشرعية فعلى السلطات االشرفية اختيار النموذج الذي يالئم واقع السوق ودرجة شرعية، واعتبارا أن هناك عدة مناذج هليئة 

تطور املصارف اإلسالمية هبا، فبإمكاهنا أن تقرر بأن ال ميتد نطاق إشرافها على املصارف اإلسالمية إىل اجلوانب الشرعية ويرتكز 
ام بالضوابط الشرعية، كما بإمكاهنا أن تلزم املصارف اإلسالمية بأن فقط على وجود إدارة فعالة ملخاطر السمعة املتعلقة بااللتز 

يكون لديها نظام ضوابط شرعية يعمل بفعالية والتأكد من ذلك،  وحتصر دورها يف إصدار تعليمات إدارية وتوجيهات خاصة 
كما ميكن اختيار . ؤسسة مامبنتوجات معينة كالصكوك مثال، من خالل اجراءات استشارية عامة ال ترتبط بأي هيئة شرعية مل

النموذج الذي تكون فيه هيئة شرعية خاصة بالسلطات اإلشرافية تعمل معها على إصدار أحكام شرعية معيارية مع التوفيق بني 
ة جيب أن ال يقل أعضاء هيئ .السياسات واإلطار الرقايب وأحكام الشريعة كاجمللس الوطين لإلفتاء، واهليئة الشرعية العليا وغريها

الرقابة الشرعية للمصرف  عن ثالثة أشخاص خمتصني ففقه املعامالت املالية اإلسالمية ومن ذوي اخلربة ، وهلا أن تستعني 
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وعلى كل مؤسسة أن تأخذ بعني االعتبار حجم أعماهلا لتحدد وفقا . مبختصني يف أي جمال من جماالت العمل املصريف اإلسالمي
 :وجيب مراعاة. يئة الشرعيةلذلك العدد املناسب من أعضاء اهل

 تعيني هيئة شرعية تتمتع بسمعة جيدة ومبصداقية. 
 تأسيس قسم للرقابة الشرعية الداخلية يكون مرتبطا مع هيئة الرقابة الشرعية شريطة االلتزام ب: 
 احلصول على موافقة السلطة الرقابية اخلطية املسبقة هلذا التعيني. 
 ان املهين وأن تكون لديه خلفية أكادميية مناسبة وتدريب مالئم على مهام الرقابة باإلتق جيب أن يتصف املراقب الشرعي

 .الشرعية الداخلية وحاصل على شهادة مراقب شرعي داخلي معتمد
  االرتباط برئيس هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف واحلصول على دعم كامل ومستمر من اإلدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عن

 .اجمللس
 تع باالستقالل الوظيفي عن أية دوائر أخرى، وعدم تكليفه بأي عمل تنفيذي يتعارض مع واجباته الرقابيةالتم 
  يتعني على املراقب الشرعي الداخلي االلتزام مبيثاق اخالقيات احملاسب واملراجع اخلارجي للمؤسسات املالية االسالمية

 .اإلسالميةالصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
 :  مبادئ حوكمة الهيئة الشرعية -2 
 .الكفاءة واالستقاللية والسرية والتناسق: اختصر املعيار املبادئ االرشادية للحوكمة الشرعية يف 

 جيب على املصرف أن يتأكد من السرية الذاتية ألي شخص يراد تعيينه كعضو للهيئة الشرعية والتأكد : مبدأ الكفاءة
أكادميية ال تقل عن مستوى جامعي عايل من جامعة معرتف هبا يف العلوم الشرعية تشمل فقه  من أن له مؤهالت

املعامالت، وله القدرة على فهم التمويل بصفة عامة والتمويل اإلسالمي بصفة خاصة، كما له مهارات عالية يف أصول 
انة، النزاهة، العدالة، والسمعة احلسنة ، األم)، ذو شخصية جيدة(املناهج الفقهية الستنباط الفتاوى الشرعية) الفقه

سنوات يف إصدار الفتوى واألحكام الشرعية، ثالث ، باإلضافة إىل خربة  ال تقل عن (احلرص والقدرة واحلكم الصائب
جيب أن يتبىن املصرف آلية لتقييم رمسي . أو أربع سنوات يف التدريس أو البحث العلمي يف جمال التمويل اإلسالمي

اهليئة الشرعية ككل، وكل عضو من أعضائها، وفق معايري تسمح باملقارنة مع نظرائهم يف الصناعة املالية لفاعلية 
 .اإلسالمية، ورفع تقارير التقييم اجلماعي والفردي جمللس اإلدارة

 األحكام  جيب أن تؤدي اهليئة الشرعية دورا إشرافيا قويا مستقال، مع القدرة الكافية على اصدار: مبدأ االستقاللية
 :املوضوعية حول املسائل املتعلقة بأحكام الشريعة، ولضمان استقاللية اهليئة جيب

تعني هيئة الرقابة الشرعية ورئيسها من قبل اجلمعية العمومية للمصرف بناء على توصية جملس اإلدارة مع موافقة  
 .رقابية واجلمعية العموميةالسلطة الرقابية، وال حيق فصل أي عضو من أعضائها إال مبوافقة السلطة ال

أال يكون من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مسؤولني رئيسيني يف املصرف، وأال يرتبط أي من أعضائها بصلة قرابة  
 .حىت الدرجة الثانية مع أي من أعضاء جملس ادارة املصرف أو ادارته التنفيذية
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وارها ومهامها، كما جيب على املصرف وضع إجراءات اإلقرار باستقاللية اهليئة وأعضائها من خالل االعرتاف بأد 
مناسبة وشفافة حلل اخلالفات يف الرأي بني جملس اإلدارة واهليئة، وميكن اشراك السلطات اإلشراقية يف تسوية 

 .اخلالفات
ملنافع إعالم أعضاء اهليئة الشرعية يف مرحلة العقد باجلهة املخول بالتعيني وإهناء املهام، مدة التعيني وبيان ا 

 .واملكافآت
 .جيب أن تقدم اهليئة الشرعية تقاريرها إىل جملس اإلدارة، وهذا يعكس استقالليتها عن إدارة املصرف 

 جيب أن يتأكد أعضاء اهليئة الشرعية أن املعلومات الداخلية اليت حيصلون عليها طوال أداء واجباهتم تظل : مبدأ السرية
ملعلومات اليت حيصل عليها األعضاء غري متاحة للجمهور وغري املسموح سرية، ويقصد باملعلومات السرية تلك ا

باإلعالن عنها، كاملعلومات املتعلقة مبنتجات أو خدمات جديدة خيطط املصرف لتقدميها أو املشاركة فيها، حمتوى 
ل املناقشات بشأن مسودات اآلراء والقرارات جمللس اإلدارة أو لإلدارة التنفيذية، وجهات نظر من خمتلف األطراف خال

 .مسألة معينة أمام اهليئة الشرعية وغريها
 جيب على اهليئة الشرعية السعي قدر اإلمكان إىل اإلمجاع فيما يتعلق بقراراهتا، وال يلجأ األعضاء إىل : مبدأ التناسق

مجاع، ويرتبط التناسق اختاذ القرارات بأغلبية األصوات إال إذا مل يتمكنوا يف مدة زمنية معقولة إىل الوصول إىل اإل
كما على األعضاء اهليئة املشاركة يف امللتقيات العلمية . بالكفاءة واالستقاللية وهو من مسائل أخالقيات املهنية

واملؤمترات واجتماعات العلماء املتخصصني يف فقه املعامالت، من أجل توسيع معرفتهم وفهمهم لتطورات املالية 
لإلجابة اليت يطرحها املسامهون أو اجلمهور، كما جيب التقيد بشروط نشر الفتاوى اإلسالمية، وعليه باالستعداد 

والقرارات اليت يضعها املصرف أو السلطات اإلشرافية، كما جيب القيام باإلفصاحات املناسبة يف الوقت املناسب كلما مت 
 . مراجعة الفتاوى

 

 .النموذج الماليزي: سالميةنمادج وتطبيقات قي الرقابة على البنوك اإل 40محاضرة رقم 

ة وضع البنك املركزي املاليزي إطارا مالئم للحوكمة الشرعية يعد انعكاسا لوجود جملس إدارة وطاقم إداري فعال ومسؤول، وهيئة رقابة شرعي
عة والتدقيق الشرعي مستقلة تتصف بالكفاءة ومعرضة للمساءلة مدعمة بطاقم حبثي شرعي متمكن وخاضعة للمراقبة من خالل عمليات املراج

 :حيث.وإدارة املخاطر الشرعية
  جيب على أن يكون عضو اهليئة الشرعية شخصا مسلما، وأن يكون أغلب أعضاء اهليئة الشرعية حاصلني على شهادة البكالوريوس

الية والقانون التجاري املعامالت امل)يف الشريعة من جامعة معرتف هبا على أن تتضمن دراستهم ماديت أصول الفقه وفقه املعامالت 
غة العربية حتدثا وكتابة كما جيب أن يكون لديهم فهم جيد للغة املاليزية لأن يكون أعضاء اهليئة على معرفة تامة بال(. اإلسالمي

 ضرورة تطوير. واالجنليزية، يستحسن أن يتم تشكيل اهليئة من أعضاء ذوي اختصاصات متنوعة من حيث املؤهالت واخلربة واملعرفة
 .قدراهتم املعرفية ذات الصلة بالشريعة واملالية اإلسالمية وحضور الربامج التدريبية ذات الصلة
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 ،يعتمد التعيني وإعادة التعيني ألعضاء اهليئة على  يقوم جملس اإلدارة بناء على توصية جلنة الرتشيحات بتسمية أعضاء اهليئة وتعيينهم
 ته الشرعية، جيب إجراء فحص للتحقق من أن العضو املقرتح مؤهل ومناسب،موافقة خطية مسبقة من البنك املركزي وهيئ

 ،تطوير ) احملافظة على سرية املعلومات، ويقصد باملعلومات السرية املعلومات اليت حصل عليها أعضاء اهليئة، وتعد غري متاحة للعامة
التقارير الداخلية اليت مت إعدادها بشأن القضايا منتجات وخدمات جديدة، القرارات الصادرة عن جملس االدارة، املذكرات أو 

 املعروضة عليها،
 مرة ) جيب عقد االجتماعات بشكل منتظم .حتسني مستوى الثبات يف عملية صناعة القرارات اليت تتخذها هيئة الرقابة الشرعية

قامت هبا اهليئة خالل العام، كما جيب ، جيب اإلفصاح يف التقرير السنوي عن عدد االجتماعات اليت (واحدة على األقل كل شهرين
اإلفصاح عن عدد االجتماعات اليت حضرها كل عضو، جيب أن يتم اختاذ القرارات على أساس ثلثي األعضاء احلاضرين، على أن 

 .يكون ثلثا املصوتني من احلاضرين ممن لديهم خلفية شرعية
 .النموذج الكويتي:  9محاضرة رقم 

حيث أعطى تعليمات بتكوين هيئة رقابة شرعية مستقلة مؤهلة ومسؤولة، يدعمها  إطارا مالئما للحوكمة الشرعية يتوضع البنك املركزي الكوي
 :حيث. البحث الشرعي الداخلي القوي، مع التدقيق الشرعي الداخلي واخلارجي، فضال عن إدارة حصيفة للمخاطر الشرعية

  بكالوريوس يف الشريعة اإلسالمية وباألخص يف فقه املعامالت من إحدى جيب أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية حاصال على
اجلامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل بدولة الكويت أو اجلهاز الوطين لالعتماد األكادميي، وضمان جودة التعليم للجامعات 

ة يف فقه املعامالت، وأن يكون على إملام كاف خارج دولة الكويت، أو يكون من العلماء املشهود هلم بالكفاءة واخلربة وخباص
مهارات عالية يف الفقه وأصوله، خربة : بالتمويل اإلسالمي بشكل خاص، ومن املهم أن يكون لدى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

املركزي، معرفة جيدة عملية ال تقل عن مخسة سنوات يف جمال الرقابة الشرعية، إملام كاف باإلطار القانوين والرقايب لبنك الكويت 
له القدرة على استيعاب اجلواين الفنية واآلثار االقتصادية للخدمات واملنتجات . باللغة العربية والقدرة على التحدث باللغة االجنليزية
  .إجراء تقييم سنوي ألداء أعضاء اهليئة من خالل منوذج مشرتك. املالية اإلسالمية يف إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية

 تعني اجلمعية العامة للبنك هيئة الرقابة الشرعية بناء على ترشيح جملس اإلدارة، وتتكون اهليئة من ثالثة أعضاء على األقل من العلماء 
املشهود هلم بالكفاءة، ال جيوز أن تضم اهليئة يف عضويتها أيا من أعضاء جملس اإلدارة او اجلهاز التنفيذي يف البنك أو مسامهني ذوي 

 ...... فعال تأثري
  أعضاء اهليئة عند أدائهم واجباهتم على ملفات، ومستندات، ومسودات، ومداوالت تعترب سرية وفق اإلجراءات الداخلية قد حيصل

للبنك ووفق ممارسات السوق، وتعترب سرية خاصة إذا مشلت املعلومات املتعلقة باملنتجات واخلدمات اجلديدة اليت خيطط البنك 
 .وعلى اهليئة عدم إفشاء األسرار اخلاصة بالبنك. يت قرار معني وغريهالتقدميها، وتوق

  يف السنة، وينعقد اجتماع اهليئة حبضور أغلبية أعضائها، تأربعة اجتماعايئة يف مقر البنك بصفة دورية منتظمة ال تقل عن اهلجتتمع 
ا بأغلبية األعضاء احلاضرين، وحني تعادل االصوات ، وتصدر قراراهتذا كانت مكونة من ثالث أعضاء فيجب حضور مجيع أعضائهاإو 

من اجتماعات  %91يرجح جانب الرئيس، وحيق للعضو املعرتض إثبات رأيه يف احملضر، جيب أال تقل نسبة حضور عضو اهليئة عن 
 .اهليئة خالل السنة
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جلنة الرقابة الشرعية للمؤسسة املرخصة، املراجع الشرعي الداخلي، وحدة اإللتزام : ة عمان هيلسطن العناصر الرئيسية إلطار احلوكمة الشرعية 
 :حيث .الشرعي، وحدة التدقيق الشرعي

  الصدق، النزاهة يف )مسلمني، يتمتع كل منهم بشخصية حمرتمة من حيث حسن السري والسلوك أعضاء اهليئة أن يكونجيب
كحد   س، درجة بكالوريو (ثالث أعضاء على األقل) ت علمية أكادميية يف جمال الشريعة اإلسالمية، أصحاب مؤهال(تعامالهتم املالية

وفقه املعامالت من مؤسسة معرتف هبا، وأن يكون ملمني إملاما تاما ( قواعد الفقه اإلسالمي) أدىن، واليت تشمل دراسة يف حقل الفقه
سنوات أو  40صرفية اإلسالمية بشكل خاص، جيب أم يكون لديهم خربة ملدة بالتمويل واألعمال املصرفية بشكل عام واألعمال امل

االقتصاد، والقانون، واألعمال )وعضويني معروفني خبربهتم يف جماالت ختصصاهتم(. يف جمال التدريس والبحث وإصدار الفتاوى) أكثر
معرفة جيدة . سنوات أو أكثر  يف جماالهتم 40ة ملدة مبؤهل ال يقل عن درجة املاجستري، وخرب ( املصرفية واحملاسبية والتمويل وغريها

 (تقييم فردي وآخر مجاعي) باللغة العربية والقدرة على التحدث باللغة االجنليزية، جيب وضع ألية تقييم موضوعية ألعضاء اهليئة
 الث سنوات قابلة للتجديد مرة ، تعني من طرف اجلمعية العامة للمسامهني ملدة ثومتخصصة أن تكون اهليئة مستقلة وموضوعية جيب

 أخرى، وال تكون لألعضاء أي عالقات قرابة مع أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي،
  على سرية وحساسية املعلومات اليت ميكن االطالع عليها سواءا مصادفة أو قصدا، اجيب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن حيافظو 

ملنتجات واخلدمات اجلديدة، قراراهتا أو قرارات جملس اإلدارة أو اإلدارة أو املذكرات الداخلية واملناقشات وتشمل املعلومات املتعلقة با
 واملداوالت، أية معلومات أو بيانات سرية عن عمالء البنك،

 الشرعي لعمليات البنك، للقيام باملراجعات الدورية  ومتابعة االلتزام ( ليس أقل من أربع مرات يف السنة) جتتمع اهليئة بشكل دوري
جيب . يلزم حضور ثالث أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراهتا باألغلبية، وحني تعادل االصوات يرجح جانب الرئيس

االفصاح عن عدد اجتماعات اهليئة اليت عقدت يف السنة وعدد مرات حضور كل عضة يف التقرير السنوي للبنك، جيب أال تقل نسبة 
 .من اجتماعات اهليئة خالل السنة %91ضو اهليئة عن حضور ع

 




