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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- إنجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. 	
املتسمة  	 العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  	 الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  	 سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. 	
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  	

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  	 االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. 	
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. 	



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة:
ً
أوال

بحوًثا  أكانت  سواء  واإلنجليزية،  العربية  باللغتني:  اإلسالمي  والتمويل  باالقتصاد  املتعلقة  املواد  بنرش  املجلة  تعنى  1ـ 
أصيلة، أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروًضا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص.

مت للنرّش يف جملة أخرى، ويوثق  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ
ذلك بتعهد خطي من الباحث.

3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش.
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن كتايب بذلك من مدير التحرير.

5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ اإلجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل املجالت 
املتعاونة.

6ـ تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.
7 - حيق هليئة التحرير إجراء التعديالت الشكلية عىل البحث وفق سياسات النرش يف املجلة.

8 - ال تتقاىض املجلة أي رسوم للنرش وال تقدم أي مكافآت لألبحاث املنشورة إال يف حالة االستكتاب.

: شروط النشر الخاصة:
ً
ثانيا

1 - رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها:
أ اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمًيا وفكرًيا.

ب الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث
ج معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية

د مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية.
2 - حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل:

أ سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3 - أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة من القطع العادي )A4( بام يف ذلك املراجع واملالحق.

4 - حجم اخلط ونوعه:
)Traditional Arabic( .ونوع اخلط ،)أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12

)Times New Roman( .ونوع اخلط )ب أما البحوث املكتوبة باإلنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10
ويتضمن  كلمة؛   )300( منهام  واحد  كل  يتجاوز  ال  أن  عىل  واالنجليزية؛  العربية  باللغتني:  بملخص  البحث  يرفق   -  5

امللخص ما ييل: موضوع البحث وأهدافه ومنهجه وأهم النتائج والتوصيات إضافة إىل الكلامت املفتاحية. 
6 - ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 

عىل النحو اآليت:
أ املقدمة وتشمل: موضوع البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة )إن وجدت(، 

وهيكلة البحث.
ب متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة 
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ج احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
7 - يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ - ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف، االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب - ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه، اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن آخر 
من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج - إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت:
– بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

– بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- تكتب اآليات القرآنية كتابة، ال نسًخا من الربامج اإللكرتونية، ويشار إىل اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش.

هـ- يراعى عند ختريج األحاديث النبوية الرشيفة بعد ذكر اسم املرجع إضافة اسم الكتاب واسم الباب ورقم احلديث. 
و- يراعى عند االستشهاد من الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( ذكر تاريخ استعراض املصدر من املوقع.

ز- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره.
ح الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل:

– تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم ترقياًم 
متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

التوضيحية فتكتب أسفل  أما املالحظات  ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها،  املتن وترقم  – تدرج اجلداول يف 
اجلدول.

 ط تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث وترتب ترتيًبا هجائًيا ويفصل بني املراجع باللغة العربية واإلنجليزية.
 Roman( اإلنجليزية  اللغة  إىل  البحث  الواردة يف هناية  العربية  املراجع  الباحث برتمجة  يلتزم  البحث  قبول  ك- يف حالة 

.)Script

: سير البحوث
ً
ثالثا

.)editor@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه.
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
ـ إذا تم قبول البحث للنرش، فإّن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه بأّي وسيلة من وسائل النرش الورقية أو 

اإللكرتونية، إاّل بإذن كتايب من مدير التحرير.
-تنرش البحوث املقبولة حسب اإلجراءات املتبعة عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فريسل للباحث خطاب النرش مع نسخة إلكرتونية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
العلمي،  والبحث  العلم  بشأن  كبريًا  اهتاممًا  اإلسالمية  الرشيعة  ومبادئ  قواعد  أولت  لقد 
اجلهد  بذل  عىل  وحثت  العلمية،  واحلقائق  الكونية  اآليات  يف  والتدبر  التفكر  إىل  ودعت 
ودراسة العلوم الفلكية والطبيعية واالجتامعية بفروعها، وتوجيه الطاقات إىل البحث الدقيق 
يف كافة جماالت وأمور احلياة من أجل الوصول إىل نتائج تفي بحاجة املجتمع وتسهم ببنائه 
وتطوره، وهبذه الدافعية نشطت وازدهرت فنون العلم واملعرفة يف ظل احلضارة اإلسالمية 

وأصبحت منارة يستضاء هبا ومرجعًا للحركة العلمية والنهضة املعرفية.
بنية  تشكيل  يف  التكنولوجي  والسباق  اليوم  عاملنا  يف  واالزدهار  التطور  ملسرية  املتتبع  وإن 
وصورة املستقبل يدرك يقينًا أثر البحث العلمي املتخصص وإسهامه الكبري يف حتقيق ذلك 
وغريها  واالقتصادية  والصناعية  الصحية  قطاعاته  بكافة  املجتمع  ارتباط  وأمهية  االرتقاء، 
بالبحث العلمي املنهجي الرصني، ورضورة تبني احلركة البحثية ودعمها للنهوض بنتاجها 

وحتقيق أهدافها.
العلمي املميز ضمن ختصصها إسهامًا منها  النتاج  ولقد سعت »جملة بيت املشورة« إىل نرش 
وتنمية  التطبيقية،  ملؤسساته  ودعاًم  اإلسالمي،  والتمويل  االقتصاد  علوم  وهنضة  تطوير  يف 
الضبط  معايري  وفق  وجتويده  والقّراء،  للباحثني  املعريف  حمتواها  إتاحة  خالل  من  املجتمع 

العلمي املعتمدة دوليًا.
ويطيب لنا أن نقدم لكم العدد الرابع عرش من »جملة بيت املشورة«، والذي تضمن بحًثا حول 
مؤرشات احلوكمة يف دول منظمة التعاون اإلسالمي،ودراسًة لعقد الـتأمني التعاوين وتكييفه 
الفقهي، باإلضافة إىل دراسٍة لتعليامت احلوكمة الرشعية ملؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية 
يف الكويت، كام ضم العدد دراسًة لضوابط االجتهاد يف النوازل الوقفية متناوالً جائحة كوفيد 
19 نموذجًا، وبحًثا حول معايري فرز االستثامر احلالل متناوالً حالة أسواق األسهم اخلليجية.

ونؤكد للسادة الباحثني واملتخصصني اهتاممنا وترحيبنا بآرائهم ومقرتحاهتم، وحرصنا عىل 
كل ما فيه تطوير وازدهار املجلة، لتحقيق رسالتنا وأهدافنا النبيلة، سائلني اهلل تعاىل التوفيق 

والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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تعليمات الحوكمة الشرعية لمؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية 

يخية في الكويت: دراسة تار

محمد عبد الرحمن الشرفا

طالب دكتوراه في أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا. كواللمبور

أحمد سفيان تشي عبد الله

أستاذ مشارك في أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا. كواللمبور 

قمر الزمان بن نور الدين

أستاذ مشارك في أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا. كواللمبور

م البحث للنشر في 7/ 2020/5م، واعتمد للنشر في 6/4 /2020م(
ّ
)سل

الملخص 

هيدف هذا البحث إىل التعرف عىل احلوكمة الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية 
يف دولة الكويت، وذلك بالرتكيز عىل أهم التطورات التارخيية للوائح والقوانني 
الصادرة عن اجلهات اإلرشافية ذات العالقة كبنك الكويت املركزي وهيئة أسواق 
اإلحصائيات  بعض  عىل  الضوء  تسليط  مع  والصناعة،  التجارة  ووزارة  املال 

https://doi.org/10.33001/M011020201477

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33001/m011020201477&domain=pdf&date_stamp=2020-10-01
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املتعلقة باملؤسسات املالية اإلسالمية يف هذا اجلانب وتوثيق أهم أحداثها. وتعتمد 
الصناعة  وتطورات  مراحل  أهم  استعراض  يف  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة 
املالية اإلسالمية واحلوكمة الرشعية يف الكويت، واملنهج التارخيي يف توثيق جتربة 
نموذٍج  نتيجة تكمن يف وجود  إىل  الكويت. وختلص  دولة  الرشعية يف  احلوكمة 
إغفاله وذو  يمكن  املالية اإلسالمية ال  الصناعة  الرشعية عىل مستوى  للحوكمة 
الرشعي  التدقيق  إلزامية  يف  الكويتية  التجربة  كأسبقية  عديدة  تارخيية  أحداث 
اخلارجي عىل مستوى أسواق رأس املال اإلسالمية عاملًيا، وتعد هذه الدراسة من 
أوائل الدراسات التي توثق تاريخ الصناعة املالية اإلسالمية واحلوكمة الرشعية 

يف دولة الكويت.
دولة  اإلسالمية،  املالية  الصناعة  الرشعية،  احلوكمة  المفتاحية:  الكلمات 

الكويت.
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Sharia Governance Instructions for Islamic Financial 
Industry Institutions in Kuwait: Historical study

Muhammad Abdur Rahman Al-Shurafa
PhD Student at Academy of Islamic Studies, University of Malaya – Kuala Lumpur

Ahmad Sufian Bin Che Abdullah
Associate Professor at Academy of Islamic Studies, University of Malaya – Kuala Lumpur

Kamaruzaman Bin Nordin 
Associate Professor at Academy of Islamic Studies, University of Malaya – Kuala Lumpur

Abstract
This research aims to identify the Shariah governance of Islamic financial 
institutions in the State of Kuwait by focusing on the most important historical 
developments of regulations and laws issued by the relevant supervisory bodies 
such as the Central Bank of Kuwait, The Capital Markets Authority and the 
Ministry of Commerce and Industry, while highlighting some statistics related 
to Islamic financial institutions in this Aspect and documenting the most 
important events. The study relies on the descriptive approach in reviewing 
the most important stages and developments in the Islamic financial industry 
and Sharia governance in Kuwait, and the historical approach in documenting 
the experience of Shariah governance in Kuwait. The study concluded that 
Kuwait has a model of Shariah governance at the level of the Islamic financial 
industry that cannot be overlooked and this model that includes many historical 
events take precedence over the Kuwaiti experience in mandatory external 
Sharia audit at the level of Islamic capital markets globally, and this study 
is one of the first studies documenting the history of the Islamic financial 
industry and Shariah governance in the State of Kuwait. 
Key words: Sharia Governance, Islamic Financial Industry, State of Kuwait.
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المقدمة

يزداد االهتامم بمواضيع احلوكمة الرشعية عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية، 
أفضل  دراسة  الرشعية  باحلوكمة  واملهتمون  املختلفة  اإلرشافية  اجلهات  وحتاول 
جدير  بنموذج  الكويت  دولة  وتتمتع  منها،  واالستفادة  الرشعية  احلوكمة  نامذج 
يف  اإلسالمية  املالية  الصناعة  وأن  خاصًة  اجلانب  هذا  يف  واالهتامم  بالدراسة 
الكويت ترجع إىل فرتة زمنية طويلة نسبًيا يف عمر الصناعة عاملًيا، ومتثل احلوكمة 
اجليدة أولوية مهمة للتمويل اإلسالمي،)1( إذ تشهد الصناعة املالية اإلسالمية قدًرا 
التتبع واالستقراء  املستويات، فمن خالل  كافة  والنمو عىل  االهتامم  متزايًدا من 
لنمو الصناعة املالية اإلسالمية عاملًيا يتضح وجود 44 دولة -حتى اليوم – قامت 
بسن قوانني تنظم املالية اإلسالمية، إضافة لوجود أكثر من 80 دولة تطبق بعض 
العمل  لضبط  الرئيسة  العنارص  من  احلوكمة  تعد  إذ  اإلسالمية)2(،  املالية  أشكال 

املايل بالعموم ولضبط العمل املايل اإلسالمي عىل وجه اخلصوص)3(. 
وعىل الرغم من أن ظهور مؤسسات تعلن التزامها بمرجعية الرشيعة اإلسالمية 
يف مجيع أعامهلا قد صاحبه نشاط علمي فقهي نتج عنه اجتهادات فقهية أصيلة، 
وسعت عىل املسلمني فرصة اجتناب الربا وما سواه من املحرمات وابتغاء فضل 
اهلل باحلالل، مما أدى هلذا االنتشار الكبري؛ إال أن حجم الصناعة املالية اإلسالمية 
بالنسبة باملقارنة مع القطاع املايل العاملي)4( مما يتطلب جهًدا كبرًيا  ما يزال بسيًطا 
هذا  من  كبري  جزء  يتوجه  الدول،  خمتلف  يف  تطوره  ودعم  النمو  هذا  الستدامة 

اجلهد إىل قضايا احلوكمة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية. 

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/ .1( التمويل اإلسالمي: املعايري القوية حلوكمة الرشكات واملؤسسات أمر ال بد منه، مدونات البنك الدويل(
psd/islamic-finance-strong-corporate-governance-sine-qua-non

)2( املرجع السابق.
)3( صديقي، عبد اهلل، النوباين، خولة فريز، حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية، كريس سابك لدراسات أسواق املال اإلسالمية، الرياض، اململكة 

العربية السعودية، 2016م، ص24.
)4( تشكل %2 من حجم الصناعة املالية العاملية - العرض التقديمي للدكتور حممد اهلاشل حمافظ بنك الكويت املركزي، مؤمتر جملس اخلدمات املالية 

اإلسالمية، الكويت، 2018م.
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مشكلة البحث

تعد الصناعة املالية اإلسالمية يف الكويت ذات عمر طويل نسبًيا مقارنًة بتجارب 
بنك  أول  تأسيس  مع  انطلقت  إذ  اإلسالمية،  املالية  الصناعة  األخرى يف  الدول 
أول  يعد  والذي   1977 عام  الكويتي  التمويل  بيت  وهو  الكويت  يف  إسالمي 
نموذج للمؤسسة املالية اإلسالمية يف دولة الكويت، وتتمثل مشكلة البحث يف 
وجود  عدم  مع  اإلسالمية  املالية  الصناعة  يف  الكويت  لدولة  هامة  جتربة  وجود 
توثيق تارخيي مناسب، إضافًة إىل نسبة العديد من املعلومات غري الدقيقة لتجربة 
احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت مما جيعل هناك حاجة لتسليط الضوء وتصحيح 

املعلومات عن النموذج وتوثيقه تارخيًيا.

أهمية البحث

تتجىل أمهية هذا البحث فيام يأيت:
اخلليج  - يف  الرشعية  احلوكمة  جتارب  أقدم  من  واحدة  عىل  الضوء  يسلط 

العريب.
املالية  - للمؤسسات  الرشعية  للحوكمة  التارخيي  التوثيق  جهود  يف  يساهم 

اإلسالمية يف دولة الكويت.
يقسم التجربة إىل عدة مراحل مع توضيح أبرز املعامل لكل مرحلة. -

أهداف البحث

املالية  الصناعة  ملؤسسات  الرشعية  باحلوكمة  التعريف  إىل  البحث  هذا  هيدف 
اإلسالمية يف الكويت وتوضيحه، نظًرا لألمهية الكربى التي يكتسيها، حيث تعد 
احلوكمة الرشعية من رضوريات اإلدارة والتسيري اجليد. ويمكن حرص أهداف 

البحث فيام يأيت:
1 - اكتشاف نامذج احلوكمة الرشعية للصناعة املالية اإلسالمية يف دولة الكويت 
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واللوائح املنظمة هلا.
2 - إبراز النشأة والتطور والتوثيق التارخيي للحوكمة الرشعية واألسواق املالية 

اإلسالمية يف دولة الكويت.

منهجية البحث

تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي يف استعراض أهم مراحل وتطورات الصناعة 
توثيق  يف  التارخيي  واملنهج  الكويت،  يف  الرشعية  واحلوكمة  اإلسالمية  املالية 

التجربة التارخيية يف احلوكمة الرشعية.

حدود البحث

الرشعية  )احلوكمة  حول  يتمحور  بأنه  للبحث  املكاين  اإلطار  حتديد  يمكن 
تبنت  املؤسسات  هذه  كون  الكويت(  يف  اإلسالمية  املالية  الصناعة  ملؤسسات 

موضوع احلوكمة الرشعية، وسعت إىل تطبيق مبادئها.

هيكل البحث:

املبحث األول: الصناعة املالية اإلسالمية يف دولة الكويت.
املبحث الثاين: التأصيل الرشعي للحوكمة الرشعية.

املبحث الثالث: تعليامت احلوكمة الرشعية يف الكويت. 
املبحث الرابع: التطور التارخيي لتعليامت احلوكمة الرشعية يف الكويت.

خامتة.
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الدراسات السابقة:

بنموذج  مقارنة  الكويتي  الشرعية  الرقابة  حوكمة  نموذج  األولى: تقييم  الدراسة 
مجلس الخدمات اإلسالمية، )2018()5(

الصادر  الكويتي  الرشعية  الرقابة  حوكمة  نموذج  تقييم  إىل  البحث  هذا  هدف 
املالية  اخلدمات  جملس  بنموذج  مقارنة   2016 عام  املركزي يف  الكويت  بنك  عن 
اإلسالمية واملذكور يف معيار رقم 10 واملعروف باملبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط 
 2006 عام  والصادر يف  إسالمية  مالية  تقدم خدمات  التي  للمؤسسات  الرشعية 
تارخيًيا  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  نموذج جملس  إصدار  أسبقية  بذلك  ويالحظ 

بعرش سنوات.
وتم استخدام املنهج الوصفي املقارن يف التعرف عىل النموذج الكويتي وتقييمه، 
الباحث  الرقابة الرشعية، ويالحظ تفصيل  الباحث كثرًيا بعنرص هيئة  وقد اهتم 
يف املقارنة بشكل جيد، ومع ذلك تضمن البحث خطًأ يف رسد بعض املعلومات 

التوثيقية كتلك املتعلقة ببنك بيت التمويل الكويتي. 
وخلص البحث إىل وجود تشابه بني النموذجني وذلك باستعانة النموذج الكويتي 
للحوكمة الرشعية والصادر عن بنك الكويت املركزي بنموذج جملس اخلدمات 
املالية اإلسالمية، وتربز الفجوة البحثية كون البحث يركز عىل التوثيق التارخيي 
املصارف  قطاع  وليس  قطاعاهتا  بمختلف  الكويت  دولة  يف  الرشعية  للحوكمة 

اإلسالمية فقط.
هيئة  عن  الصادرة  الشرعية  الحوكمة  تعليمات  وتحليل  دراسة  الثانية:  الدراسة 

أسواق المال في دولة الكويت، )2018()6(

هدف هذا البحث إىل دراسة نظام احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت، خصوًصا 
األول  للمؤمتر  مقدم  بحث  اإلسالمية،  اخلدمات  جملس  بنموذج  مقارنة  الكويتي  الرشعية  الرقابة  حوكمة  نموذج  تقييم  هشام،  حممد  حتاحت،   )5(

لألكاديمية األوربية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي، إسطنبول، تركيا، 2017.
)6( الناهض، عبد العزيز، الصواحلي، يونس، دراسة وحتليل تعليامت احلوكمة الرشعية الصادرة عن هيئة أسواق املال يف دولة الكويت، مقال منشور 

Research Gate https://www.researchgate.net/publication/335464806 :عىل موقع



144144

العدد )14( أكتوبر 2020 م ـ  دولة قطــر

الكويتية،  املال  أسواق  هيئة  عن  الصادرة  الرشعية  باحلوكمة  املتعلقة  التعليامت 
حمتوى  حتليل  عىل  البحث  وركز  التعليامت،  تلك  تطور  تاريخ  توثيق  إىل  إضافًة 
بالتعليامت  ومقارنته  املال  أسواق  هيئة  عن  الصادرة  الرشعية  احلوكمة  تعليامت 

السابقة.
وتقسيمه  العلمي  التوثيق  من  اجليد  العلمي  باملستوى  البحث  هذا  متيز  وقد 
والترشيع  الفتوى  حوكمة  هي  أمور  ثالثة  إىل  الرشعية  احلوكمة  ملرتكزات 
وحوكمة الرقابة الرشعية وحوكمة اإلفصاح الرشعي. وعىل الرغم من الغزارة 
املعلوماتية التي قدمها هذا البحث والقدر اجليد من االستعراض للتجربة، إال أن 
هذا البحث يركز بصورة أكرب عىل استعراض التجربة مع التوثيق التارخيي لكافة 

قطاعاهتا وليس حمصوًرا يف قطاع واحد فقط.
الدراسة الثالثة: الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية دراسة تأصيلية 

فقهية الكويت أنموذًجا، )2019()7(

وجود  مع  خاصًة  أمهيتها  وتوضح  احلوكمة  دراسة  إىل  األطروحة  هذه  هتدف 
الكويت، وبيان دور احلوكمة  إلزامية لبعض جوانب احلوكمة الرشعية يف دولة 
يف ضبط منظومة الرقابة الرشعية وبيان عالقة احلوكمة باألحكام الرشعية وبيان 
الرقابة والتدقيق  املال يف حوكمة  املركزي وهيئة أسواق  الكويت  بنك  تطبيقات 
وحوكمة  للحوكمة  الرشعي  التأصيل  عىل  أيًضا  األطروحة  وركزت  الرشعي، 

منظومة الرقابة الرشعية. 
وقد اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل وتوصل إىل أن للحوكمة آثاًرا 

عىل أداء املؤسسات التي تعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.
يتم  مل  ولكن  للحوكمة  جيًدا  تأصياًل  قدمت  الدراسة  هذه  بأن  الباحث  ويرى 
تارخيًيا يف دولة  الرشعية  توثيق احلوكمة  أو مفصل حول  التطرق بشكل واضح 

الكويت.
)7( بن عيسى، داود، احلوكمة وتطبيقاهتا عىل التدقيق والرقابة الرشعية دراسة تأصيلية فقهية الكويت أنموذًجا، أطروحة دكتوراه، اجلامعة األردنية، 

اململكة األردنية اهلاشمية، )201.
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المبحث األول: الصناعة المالية اإلسالمية في دولة الكويت

تعد دولة الكويت)8( من أقدم دول جملس التعاون اخلليجي يف العديد من التجارب 
تاله  1941م)10(  عام  مالية  ملؤسسة  فرع  أول  افتتح  النفط))(  اكتشاف  فبعد  املالية، 
إنشاء أول بنك يف الكويت وأول بنك وطني يف دول اخلليج العريب عام 1951م 
وهو بنك الكويت الوطني عن طريق اكتتاب عام، والذي يعترب أول اكتتاب عام 
1968م يف  لسنة   )32( رقم  قانون  فيام صدر  العريب،)11(  اخلليج  منطقة  )IPO( يف 
الرئيس  القانون  املرصفية وهو  املهنة  املركزي وتنظيم  الكويت  النقد وبنك  شأن 
القانونية  الناحية  الزاوية من  القانون حجر  البالد، ويعد هذا  للنقد والتمويل يف 
يف الترشيعات املرصفية يف دولة الكويت، تال ذلك إنشاء بنك الكويت املركزي 
باجلمع  وذلك  مزدوًجا  مالًيا  نظاًما  الكويت  يف  املايل  النظام  ويعد  1969م.  عام 
بني نظامي البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية )Dual banking system( حيث 
لذلك  إضافة  منهام(،  لكل  بنوك   5( والتقليدية  اإلسالمية  البنوك  عدد  تتساوى 
البنوك  املالية ومها قطاعا  القطاعات  املسؤولتني عن أكرب  الرئيستني  فإن اجلهتني 
التوايل  عىل  املال  أسواق  وهيئة  املركزي  الكويت  ببنك  املتمثلتني  واالستثامر 
هو  املركزي  الكويت  بنك  ويعد  واإلرشاف،)12(  الترشيع  مهمتي  بني  جتمعان 
اجلهة التنظيمية والرقابية الرئيسة عىل اجلهاز املرصيف واملايل يف الكويت، فيام تعد 
هيئة أسواق املال اجلهة اإلرشافية ألنشطة األوراق املالية والتي متارسها رشكات 
اإلرشافية  اجلهة  املركزي  الكويت  بنك  ويعد  والصكوك،  االستثامر  وصناديق 

األقدم يف الكويت)13(. 
من  مكونة  جلنة  بإنشاء  الكويت  يف  اإلسالمية  املالية  الصناعة  مسرية  بدأت  وقد 

)8( دولة الكويت من الدول العربية ذات العضوية يف جملس التعاون اخلليجي، نظام احلكم يف الكويت بأنه نظام وراثي دستوري، استقلت دولة الكويت 
عام 61)1، وللكويت أمهية جتارية نتيجة ملوقعها الذي يعد منفًذا طبيعيا لشامل رشق اجلزيرة العربية.

))( تم اكتشاف النفط ألول مرة يف دولة الكويت عام 38)1، وتم البدء يف عمليات تصديره عام 46)1.
)10( البنك األهيل املتحد حالًيا.

(11) http://www.nbk.com/AboutNBK/Profile/Default_en_gb.aspx
)12( ال توجد يف الكويت جهة تنظم الترشيع املايل واألخرى تتوىل مهمة اإلرشاف والرقابة.

)13( وذلك بتأسيسه يف عام 68)1م.



146146

العدد )14( أكتوبر 2020 م ـ  دولة قطــر

العتيقي  عبدالرمحن  واملستشار  الياسني  بزيع  أمحد  والشيخ  عبده  عيسى  الدكتور 
لبحث تأسيس أول مرصف إسالمي يف البالد يف عام 1968م حني تأسست اللجنة 
عامني)14(،  ملدة  عملها  استمر  والتي  الكويتي  التمويل  بيت  إلنشاء  التحضريية 
وواجه مرشوع إنشاء البنك اإلسالمي األول يف الكويت حتديات وعقبات منها 
عدم وجود البيئة الداعمة واحلاضنة له بشكل يساعد يف إنشائه، وقامت اللجنة 
بجهود كبرية لتهيئة الرأي العام وتعريفهم بالبنك اإلسالمي املزمع إنشاؤه ومدى 
جدواه إال أن هذه املحاولة مل يكتب هلا النجاح يف ذلك الوقت، ثم تم تأسيس بيت 
دولة  يف  إسالمية  مالية  مؤسسة  كأول  خاص  أمريي  بمرسوم  الكويتي  التمويل 
الكويت وذلك عام 1977م)15(، إال أن الترشيع القانوين بإنشاء البنوك اإلسالمية 
كان يف عام 2003م وحدث ذلك عندما تم تعديل القانون رقم 32 لسنة 1968م يف 
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية عن طريق إضافة فصل 
خاص بالبنوك اإلسالمية. وعىل صعيد القطاع املرصيف، تعمل يف دولة الكويت 
بنك  الكويتي،  التمويل  التأسيس )بيت  تاريخ  5 مصارف إسالمية هي بحسب 
تشكل  بينام  الدويل()16(،  الكويت  بنك  املتحد،  األهيل  البنك  وربة،  بنك  بوبيان، 
رشكتي  بوجود  القطاع  من  وحمدوًدا  بسيًطا  جزًءا  اإلسالمية  التمويل  رشكات 

متويل إسالمي)17(. 
ومنذ  املجال،  هذا  يف  رائدة  تعد  الكويت  دولة  فإن  االستثامر  قطاع  إىل  وبالنظر 
الدويل  املستثمر  1992م وهي رشكة  استثامر إسالمية يف عام  أول رشكة  تأسيس 
تتابع نمو عدد رشكات االستثامر اإلسالمية حتى وصوهلا لعدد 55 رشكة استثامر 
عام 2010م)18(، فيام يبقى قطاع التأمني يف دولة الكويت حمدوًدا من ناحية احلجم 

)14( أعدت اللجنة تقريًرا حول ما قامت به من أعامل وعنونته )مذكرة موجزة عن أعامل اللجنة التحضريية ملرشوع بيت التمويل الكويتي(.
)15( تتشابه التجربة الكويتية مع جتربة الصناعة املالية اإلسالمية، حيث إن الفرتة من أربعينات حتى ستينات القرن العرشين شهدت حراًكا أدبًيا وعلمًيا 
إلنشاء املؤسسات املالية القائمة عىل غري أساس الربا، فيام كان ظهور أول نموذج ملؤسسة مالية إسالمية يف ستينات وسبعينات القرن املايض وذلك بعد 

هتيئة األجواء ومؤاتاة الفرصة.
)16( إضافة لفرع رشكة الراجحي املرصفية لالستثامر )بنك الراجحي( -فرع دولة الكويت.

)17( رشكة املال العاملية للتمويل ورشكة تسهيالت الساير، ال تشمل هذه اإلحصائية الرشكات التي متارس نشاطي التمويل واالستثامر سوًيا.
)18( إحصائية صادرة عن بنك الكويت املركزي بأصول رشكات االستثامر اإلسالمية كام يف هناية عام 2010م.
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قطاع  عىل  وترشف  تكافيل))1(،  تأمني  رشكة   15 من  أكثر  وجود  من  الرغم  عىل 
التأمني وحدة تنظيم التأمني التابعة لوزارة التجارة والصناعة يف دولة الكويت)20(، 
مع مالحظة وجود حمدودية يف ترشيعات احلوكمة الرشعية اخلاصة بقطاع التأمني 

التكافيل.
كام تتميز دولة الكويت بوجود بنية حتتية لالقتصاد اإلسالمي، فعىل مستوى اهليئات 
احلكومية يالحظ وجود مؤسسات اقتصادية إسالمية تساهم يف اقتصادات الدولة 
وتلبية االحتياجات املالية كبيت الزكاة، إضافة لوجود اهليئة العامة لشؤون القرص 
وهي التي حتفظ وتنمي أموال يتامى القرص، كام تتميز الكويت بوجود مؤسسة 
خمتصة باإلرشاف عىل األوقاف والوصايا وهي األمانة العام لألوقاف وهي من 
التجارب الرائدة يف جمال األوقاف عىل مستوى العامل اإلسالمي، كام أن الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة قد أتاح متويالت متوافقة 
الرشيعة اإلسالمية)21(، وقد أصدرت خمتلف اجلهات اإلرشافية عىل  مع أحكام 
القطاعات املالية يف دولة الكويت تعليامت حوكمة رشعية للمؤسسات اخلاضعة 

إلرشافها.

المبحث الثاني: ماهية الحوكمة الشرعية

املالية  اخلدمات  جملس  به  عرفها  ما  أمهها  ومن  احلوكمة،  تعريفات  تعددت 
إدارة مؤسسة معينة، وجملس  العالقات بني  بأهنا »جمموعة حمددة من  اإلسالمية 
حتديد  خالهلا  من  ويتم  املصالح،  أصحاب  من  وغريهم  أسهمها  ومحلة  إدارهتا، 

http://kif-kw.com/Viewer/1314 ،1( موقع احتاد رشكات التأمني الكويتية((
)20( يشار إىل أن وحدة تنظيم التأمني هي أحدث الكيانات اإلرشافية عىل القطاعات املالية يف دولة الكويت وتضطلع باإلرشاف عىل قطاع التامني يف 
دولة الكويت، وقد وافق جملس األمة عىل قانون الوحدة يف مطلع يوليو )201 ونرش يف اجلريدة الرسمية الكويتية يف مطلع سبتمرب )201 ومل تصدر 

الالئحة التنفيذية للوحدة حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
2013م يف شأن الصندوق الوطني  2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )8)( لسنة  )21( املادة السادسة والعرشون، للقانون رقم )14( لسنة 

لرعاية وتنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
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فيام  األداء«)22(.  ومتابعة  األهداف  تلك  بلوغ  وسائل  وحتديد  املؤسسة  أهداف 
تعرفها هيئة أسواق املال بدولة الكويت بأهنا »القواعد والنظم واإلجراءات التي 
حتقق أفضل محاية وتوازن بني مصالح إدارة الرشكات واملسامهني فيها وأصحاب 
نموذج  يوجد  ال  فإنه  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  جملس  وبحسب  املصالح«)23(، 
وإرشافية  تنظيمية  أداة  »أهنا  احلوكمة  تعريفات  ومن  احلوكمة،  لضوابط  واحد 
اإلسالمية  املالية  اخلدمات  جملس  يعرف  فيام  اإلسالمية«)24(،  واملالية  للمرصفية 
تعد  التي  والتنظيمية  املؤسساتية  الرتتيبات  من  جمموعة  بأهنا  الرشعية  احلوكمة 
الرشيعة  بأحكام  االلتزام  عىل  ومستقل  فعال  إرشاف  وجود  لضامن  مطلوبة 
ومبادئها من خالل عدد من اهلياكل والعمليات التي قد تتضمن واحًدا أو أكثر 
املعلومات  تعميم  الصلة،  ذات  الرشعية  القرارات  أو  الفتاوى  )إصدار  يأيت  مما 
عن هذه الفتاوى أو القرارات الرشعية عىل املوظفني التنفيذين الذين يرصدون 
أو  مراجعة  داخلًيا،  تدقيًقا  أو  مراجعة  ومبادئها،  الرشيعة  بأحكام  االلتزام  يومًيا 
تدقيًقا سنوًيا خارجًيا لاللتزام بأحكام الرشيعة ومبادئها للتثبت من أن التدقيق أو 
املراجعة الداخلية املذكورة آنًفا تم تنفيذها عىل النحو املالئم، وأن اهليئة الرشعية 
بأحكام  االلتزام  أن  ذلك  ويؤكد  بنتائجها)25(،  الواجب  النحو  عىل  أحيطت  قد 
املالية اإلسالمية، إذ ال يمكننا إطالق  الرشيعة اإلسالمية سبب وجود الصناعة 
مسمى مؤسسة مالية إسالمية عىل أي كيان ال يلتزم بأحكام الرشيعة اإلسالمية 
وهو ما جيعل احلوكمة الرشعية من صلب الصناعة املالية اإلسالمية. كام وتعرف 
احلوكمة الرشعية بأهنا »النظام الذي ُيَطمِئن أصحاب املصلحة ملؤسسة ما أهنا مل 
مقصد  حتقيق  إىل  احلوكمة  وهتدف  اإلسالمية«)26(،  الرشيعة  أحكام  ختالف  ولن 

)22( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، املعيار رقم )، املبادئ اإلرشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية، كواالملبور، 
ماليزيا، )200.

)23( هيئة أسواق املال، ورشة عمل بعنوان حوكمة الرشكات، 22 ديسمرب 2015، الكويت.
القضائية دراسة مقارنة حتليلية )بحث(، مؤمتر إرسا  الواليات  املؤسسات املرصفية اإلسالمية يف خمتلف  الرشعية يف  )24( حسن وآخرون، احلوكمة 

السابع لعلامء الرشيعة، كواالملبور، ماليزيا، 2012م.
)25( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، معيار رقم 10.

الثانية،  السنة   ،2 رقم  العدد  الرسالة،  جملة  اإلسالم،  الرشيعة  منظور  من  احلوكمة  ونظريات  مبادئ  صواحلي،  يونس  و  العزيز،  عبد  الناهض،   )26(
2018، ص76.
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محاية أموال املسامهني وغريهم، مما يتوافق مع مقصد الرشيعة يف حفظ املال، إذ أن 
احلوكمة الرشعية هي الوسيلة التي متكن ذوي العالقة من معرفة مدى التزام أي 

مؤسسة مالية بالضوابط الرشعية)27(.
مما  وغريهم،  املسامهني  أموال  محاية  مقصد  حتقيق  إىل  الرشعية  احلوكمة  هتدف 
يتوافق مع مقصد الرشيعة يف حفظ املال، إذ أن احلوكمة الرشعية هي الوسيلة التي 
متكن ذوي العالقة من معرفة مدى التزام أي مؤسسة مالية بالضوابط الرشعية)28(، 
فهو  به  إال  الواجب  يتم  »ما ال  الفقهية  القاعدة  الرشعية حتت  احلوكمة  وتندرج 
املالية  املؤسسة  لعمل  تكميلًيا  أمًرا  ليست  الرشعية  احلوكمة  أن  ذلك  واجب«، 
أساسًيا  ركنًا  متثل  وأهداف  وضوابط  من عنارص  وما حتتويه  إهنا  بل  اإلسالمية، 
يف املؤسسة املالية اإلسالمية، حيث إنه بغياهبا تكون املؤسسة عند أقىص حد من 
عدم  إىل  يؤدي  قد  ذلك  فإن  وبالتايل  الرشعي))2(  االلتزام  عدم  ملخاطر  التعرض 

قدرهتا عىل االستمرارية جنًبا إىل جنب مع انعدام ثقة أصحاب املصلحة فيها.

تكمن أمهية احلوكمة الرشعية يف أمرين: 

تعزز  أهنا  أذ  واقتصادية،  ودينية  اجتامعية  أبعاًدا  الرشعية  للحوكمة  أن  األول: 
عىل  وتساعدها  جهة،  من  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  مع  املتعاملني  مجهور  ثقة 
الغراء من  الرشيعة اإلسالمية  بأحكام ومقاصد  االلتزام يف عملياهتا ومعامالهتا 
جهة أخرى، كام أن غياهبا يعرض املؤسسة ألن تكون عند أقىص حد من التعرض 
ملخاطر االلتزام الرشعي مما قد يعيق استمراريتها من جهة ويفقدها ثقة أصحاب 

املصلحة من جهة أخرى. 
هي  واإلدارية  الرشعية  جوانبها  يف  والصحيحة  السليمة  احلوكمة  إن  الثاين: 

)27( حممد وآخرون، النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات، إصدارات األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية )إرسا(، كواالملبور، ماليزيا، 2011م، 
ص234.

)28( حممد وآخرون، النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات، مرجع سابق، ص234.
))2( تعرف خماطر عدم االلتزام بأحكام الرشيعة ومبادئها بأهنا »املخاطر التشغيلية ناجتة عن عدم التزام املؤسسة بأحكام الرشيعة ومبادئها يف منتجاهتا 

وخدماهتا.«
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كام  اهلزات)30(.  من  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  حيفظ  الذي  األمان  صامم  بمثابة 
وتساهم  عليها،  واإلرشاف  للمؤسسة  السليم  التنظيم  تعزز  اجليدة  احلوكمة  أن 
يف احلفاظ عىل ثقة السوق، وتعزز الشفافية واملساءلة، ويعترب اإلنصاف وحتقيق 
األمر  وهو  للحوكمة،  الكربى  األغراض  من  املصلحة  أصحاب  جلميع  العدالة 
الذي يوافق مقاصد الرشيعة يف استقرار احلقوق وحفظها وثباهتا. ويمكن القول 
إنه ومع نمو التمويل اإلسالمي بوترية رسيعة، أصبح التأكيد عىل وجود ممارسات 
إىل وجود  الباحثني  بعض  ويشري  أمهية)32(،  أكثر  أمًرا  الرشكات)31(  قوية حلوكمة 
الرشعية)33(  الرقابة  حوكمة  يف  متمثلة  الرشعية  للحوكمة  أساسية  مرتكزات 
جيد  تصنيف  وهو  الرشعي  اإلفصاح  وحوكمة  والترشيع  الفتوى  وحوكمة 

وواقعي.

المبحث الثالث: تعليمات الحوكمة الشرعية في الكويت 

إن احلوكمة الرشعية هي جوهر لبنية حتتية شاملة للرقابة واإلرشاف يف األعامل 
املرصفية والتمويل اإلسالمي، وقد متثلت أول ممارسة لاللتزام الرشعي يف دولة 
يقوم بوظائف  الكويتي  التمويل  بيت  الكويت عىل شكل مستشار رشعي)34( يف 
االلتزام الرشعي املختلفة، تال ذلك ظهور أول هيئة رشعية ملؤسسة مالية إسالمية 
يف دولة الكويت لبيت التمويل الكويتي، وقد قامت اهليئة بنرش أول تقرير هليئة 
الرقابة الرشعية ضمن التقرير السنوي للبنك عام 1986م وهو ما يمثل أول جتربة 

اخلرطوم،  2010م،  الثاين  اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  ملؤمتر  مقدمة  ورقة  اإلسالمية،  املالية  املؤسسات  يف  احلوكمة  املجيد،  عبد  الصالحني،   )30(
السودان، ص2.

)31( تعرف حوكمة الرشكات بأهنا جمموعة من الرتتيبات التنظيمية املتعلقة بكيفية إدارة املؤسسة ومراقبتها، النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات، 
ص345.

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/ 32( التمويل اإلسالمي: املعايري القوية حلوكمة الرشكات واملؤسسات أمر ال بد منه، مدونات البنك الدويل(
psd/islamic-finance-strong-corporate-governance-sine-qua-non

)33( يعرف بنك الكويت املركزي حوكمة الرقابة الرشعية بأهنا »نظام تسعى من خالله أي مؤسسة مرصفية ومالية إسالمية إىل أن تقوم أنشطتها عىل 
أساس أحكام ومقاصد الرشيعة اإلسالمية وذلك من خالل اإلرشاف املهني الفعال واملستقل، تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية«. 

أم  الثالث لالقتصاد اإلسالمي/جامعة  العاملي  املؤمتر  املالية اإلسالمية،  املصارف والرشكات  الرقابة الرشعية عىل  الغفار،  )34( الرشيف، حممد عبد 
القرى مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، 2003.
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لإلفصاح الرشعي يف الكويت، واستمر احلال حتى عام 1994م وهو تاريخ ظهور 
أول توجيه للحوكمة الرشعية من بنك الكويت املركزي، وهو اجلهة اإلرشافية 
عىل البنوك ورشكات وصناديق االستثامر يف الكويت، فصدرت عنه عدة تعليامت 
مسؤولية  انتقلت  الذي  العام  وهو  2011م،  عام  حتى  وذلك  الرشعية  للحوكمة 
وصناديق  رشكات  يف  واملتمثلة  اإلسالمية  املال  رأس  أسواق  عىل  اإلرشاف 
والتي  املال)35(  أسواق  هيئة  إىل  املالية  الوساطة  ورشكات  والصكوك  االستثامر 

تبنت نموذًجا خمتلًفا قلياًل عن نموذج بنك الكويت املركزي. 
ويالحظ تركز الترشيعات الصادرة عن بنك الكويت املركزي املتعلقة باحلوكمة 
الرشعية يف الفرتة من عام 1994 حتى 2003م عىل رشكات االستثامر دون البنوك 
اإلسالمية عىل الرغم من وجود بنك إسالمي واحد، ويعود السبب يف ذلك أن 
ينظم عمله يف ظل  الكويتي أنشئ بموجب مرسوم أمريي خاص  التمويل  بيت 
التمويل  بيت  قام  أن  إىل  بالبنوك اإلسالمية يف حينه،  عدم وجود ترشيع خاص 
الكويتي بتعديل أوضاعه يف عام 2003م متاشًيا مع القانون رقم 30 لسنة 2003م 
واملتعلق بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسالمية إىل الباب الثالث من »القانون رقم 
املهنة املرصفية«،  املركزي وتنظيم  الكويت  النقد وبنك  1968م يف شأن  32 لسنة 

ويعد هذا الترشيع أول ترشيع للبنوك اإلسالمية يف الكويت والذي سمح بإنشاء 
الكويت،  املصارف اإلسالمية يف  بنوك إسالمية ودخول العبني جدد إىل سوق 
يف  للمنافسة  جمال  وجود  من  التأكد  إىل  اجلديد  الترشيعي  اإلطار  هذا  وهيدف 
القطاع املايل اإلسالمي، والسامح للمصارف األخرى من احلصول عىل تراخيص 

لتطبيق العمل املرصيف اإلسالمي،)36( 

(35) Article 155 - Law No. 7 of 2010 Regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and 
its Amendments (2010) – Kuwait..

)36( حممد وآخرون، النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات، مرجع سابق.
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إن العنارص الرئيسة إلطار احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت ومكوناته تتضمن 
اآليت:

هيئة الرقابة الرشعية.. 1
التدقيق الرشعي الداخيل.. 2
التدقيق الرشعي اخلارجي.. 3
هيئة الرقابة الرشعية العليا.. 4
رشكات االستشارات الرشعية.. 5
هيئة الفتوى يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.. 6

هيئة الرقابة الشرعية

وذلك  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  يميز  ما  أهم  من  الرشعية  الرقابة  هيئة  تعد 
بكوهنا مرجًعا أساًسا لعملها، ويعد من أهم رشوط نجاح العمل املرصيف واملايل 
بأهنا  وتعرف  وفاعلة)37(،  مستقلة  رشعية  رقابة  هيئات  وجود  هو  اإلسالمي 
عىل  باإلرشاف  يقوم  املعامالت،  فقه  يف  املتخصصني  الفقهاء  من  مستقل  جهاز 
ومقاصد  أحكام  مع  متفقة  أهنا  من  والتأكد  البنك  ومنتجات  وأنشطة  معامالت 
تنص  الكويت  دولة  يف  القانونية  الترشيعات  إن  وحيث  اإلسالمية)38(،  الرشيعة 
عىل أن قرارات هيئة الرقابة الرشعية ملزمة قانوًنا، فلذلك كان من املهم توضيح 
دورها وإبراز نموذج حوكمتها، وتتنوع رشوط وقواعد حوكمتها ومسؤوليتها 
بني اجلهات اإلرشافية املختلفة يف دولة الكويت، فبحسب تعليامت بنك الكويت 
يف  رشعية  رقابة  هيئة  وجود  إلزامًيا  يعد  والصناعة  التجارة  ووزارة  املركزي 
الرشكات التي تعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية، فيام يعد وجودها اختيارًيا 

بالنسبة لتلك املرخصة من هيئة أسواق املال.

)37( بنك الكويت املركزي، تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية، الكويت، 2016م، مرجع سابق.

)38( بنك الكويت املركزي، تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية، الكويت، 2016م، مرجع سابق.
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التدقيق الشرعي الداخلي

يعد التدقيق الرشعي الداخيل من عنارص احلوكمة الرشعية املهمة، ويلعب التدقيق 
الرشعي الداخيل دوًرا يف تعزيز مصداقية املؤسسات املالية اإلسالمية))3(، ويزداد 
اإلسالمية  املالية  املؤسسة  حجم  كرب  كلام  الداخيل  الرشعي  التدقيق  وأمهية  دور 
منظومة  يف  دفاعًيا  خًطا  يكون  إنه  بحيث  هيكلها  وتعقد  نشاطاهتا  وتنوعت 
حتقيق االلتزام الرشعي، ومن أهم مكونات نظام الرقابة الرشعية يف املؤسسات 
تتمثل  دورية  عملية  بأنه  الداخيل  الرشعي  التدقيق  ويعرف  اإلسالمية)40(،  املالية 
كان  إذا  فيام  معرفة  الرشعية هبدف  الرقابة  نظام  وفعالية  كفاية  وتقييم  يف فحص 
أدت  قد  املؤسسة  إدارة  بأن  تأكيًدا معقواًل  يوفر  به  االلتزام  القائم ومدى  النظام 
مسؤولياهتا جتاه ضامن تطبيق أحكام ومقاصد الرشيعة اإلسالمية وفًقا ملا تقرره 
أمًرا  الداخيل  الرشعي  التدقيق  وجود  ويعد  للمؤسسة)41(،  الرشعية  الرقابة  هيئة 
إلزامًيا لدى بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال للمؤسسات املرخصة من 

اجلهات اإلرشافية يف دولة الكويت.

التدقيق الشرعي الخارجي

يعرف التدقيق الرشعي اخلارجي بأنه »عملية سنوية تتمثل يف مجع وتقييم األدلة 
عن أنشطة ومعامالت املؤسسة للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات وفتاوى هيئة 
الرقابة الرشعية«)42(، ويعرفه الفزيع بأنه »الذي يقوم به املدقق الرشعي اخلارجي، 
التزام  بشأن  رأي  تكوين  يف  الرشعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  مساعدة  إىل  وهيدف 

املؤسسة بأحكام الرشيعة اإلسالمية«)43(.
دراسة  الرشعية  احلوكمة  مكونات  أقل  أحد  اخلارجي  الرشعي  التدقيق  وظل 
(39) Ghani & others, The Measurement of Effective Internal Shariah Audit Function in Islamic Financial Institutions, International Journal of 
Economics, Management and Accounting 27, no. 1, The International Islamic University Malaysia, Kualalumpur, Malaysia, 2019.  
)40( ختتلف مسميات الشخص الذي يقوم هبذه العملية، ففقي بعض التجارب يسمى املراجع الرشعي ويف بعضها يسمى املراقب الرشعي، مع التحفظ 

عىل هذه التسميات التي ال تعكس الدور املهني والوضع التنظيمي املهني املطلوب بحسب أفضل املامرسات يف هذا املجال.
)41( بنك الكويت املركزي، تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية.

)42( بنك الكويت املركزي، تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية، مرجع سابق.
(43) https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=3f0a24dc-40094-a6b-a30e-542f6ebc7185
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يف  الالحق  الرشعي  والتدقيق  الفتوى  مهمتي  إسناد  يتم  ما  وعادة  وممارسة، 
مع  بالطبع  يتعارض  ما  وهو  الرشعية،  الرقابة  هليئة  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 
الدورين كان مقبواًل يف  إذ أن اجلمع بني هذين  الرقابة الرشعية،  أسس حوكمة 
بداية الصناعة املالية اإلسالمية نظًرا ملحدودية عدد أعضاء هيئات الرقابة الرشعية 
ظهور  قبل  حينها  املحدود  املالية  الصناعة  وحجم  املجال  هذا  يف  اخلرباء  وقلة 
وانتشار مفاهيم احلوكمة. وتربز أمهية التدقيق الرشعي اخلارجي فيام ينظر له من 
إبداء  من  اإلسالمية  املالية  الصناعة  يف  املصلحة  ألصحاب  الثقة  إعطاء  يف  دور 
للرأي وتأكيد معقول يف مدى التزام املؤسسة املالية اإلسالمية باألحكام الرشعية، 
خاصًة وأن نطاق التدقيق الرشعي أوسع من نطاق التدقيق املايل)44(،كام أنه يعد 
خًطا دفاعًيا يف منظومة احلوكمة الرشعية، ويعترب كل من بنك الكويت املركزي 
للمؤسسات  إلزامًيا  أمًرا  اخلارجي  الرشعي  التدقيق  وجود  املال  أسواق  وهيئة 

املرخصة منهام للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية يف دولة الكويت.

الهيئة العليا للرقابة الشرعية

دولة  تقدمت حكومة  فقد  الكويت،  دولة  الرشعية يف  احلوكمة  لنموذج  استكاماًل 
شأن  يف   2019 لسنة   96 رقم  حيمل  األمة  ملجلس  قانون  مرشوع  بتقديم  الكويت 
تشكيل اهليئة العليا للرقابة الرشعية والتي تتبع لبنك الكويت املركزي، وبحسب 
الترشيعية  املوافقة عليها رسمًيا من اجلهة  يتم  القانون والتي مل  املسودة احلالية من 
يف دولة الكويت واملتمثلة يف جملس األمة الكويتي فإن اهليئة العليا للرقابة الرشعية 
مسؤولة عن إبداء الرأي الرشعي فيام حيال إليها من املحاكم ومراكز التحكيم بشأن 
قضايا العمل املرصيف اإلسالمي، إضافة لكوهنا مرجعية فقهية هنائية يف حال وجود 
خالف بني اهليئات الرشعية يف املصارف اإلسالمية)45(،كام هتدف إىل احلد من تنافسية 

الفتوى ووضع ضوابط هلا وللخدمات التي تقدمها املصارف اإلسالمية)46(.
(44) Khan, Muhammad Akram, Role of the Auditor in an Islamic Economy, Journal of Research in Islamic Economy, Vol. 3, No. 1, pp. 31- 4, 1985.

)45( يناط هذا األمر حالًيا هبيئة الفتوى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
قد  الكويت  السلطات يف دولة  أن   201( يناير   2( بتاريخ   2018 لعام  الرابعة  املادة  اخلتامي ملشاورات  البيان  الدويل يف  البنك  )46( سبق وأن ذكر 
اقرتحت يف سبيل ختفيض خماطر عدم االتساق يف تفسري االلتزام بالرشيعة اإلسالمية طرح مسودة تعديالت عىل قانون البنك املركزي تنص عىل إنشاء 

جملس مركزي للرشيعة اإلسالمية يف البنك.
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شركات االستشارات الشرعية

تقديم  إن  حيث  الرشعية،  االستشارات  ملجال  بتنظيمها  الكويتية  التجربة  تتميز 
خدمات االستشارات الرشعية عىل شكل رشكة خيضع لضوابط من قبل وزاريت 
رشكة  تأسيس  يتم  بحيث  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  ووزارة  التجارة 
النموذج  وبدأ  املذكورتني)48(،  اجلهتني  موافقة  بعد  الرشعية)47(  االستشارات 
الرشعي  والتدقيق  املراجعة  مهنة  ممارسة  نظام  بإصدار  2013م  عام  الكويتي 
ثم  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  وفق  للعمل  هلم  املرخص  لألشخاص  اخلارجي 
تطور بإصدار لوائح خاصة برشكات االستشارات الرشعية بالسامح هلا بالتسجيل 
كمكتب للتدقيق الرشعي اخلارجي لدى هيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزي، 
وشهد عام 2017م تسجيل 7 رشكات يف السجل اخلاص ملكاتب التدقيق الرشعي 

اخلارجي لدى هيئة أسواق املال.

هيئة الفتوى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

متثل هيئة الفتوى يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املرجعية الرسمية لإلفتاء 
يف املسائل الرشعية بدولة الكويت))4(، وتتكون من عدد من أبرز علامء الكويت 
وفقهاء العامل من خمتلف املذاهب الفقهية، ويعد وجود اهليئة يف نموذج احلوكمة 
يف  خالف  وجود  حال  يف  مرجًعا  اهليئة  بجعل  أوهلام  أمرين،  يف  حمدوًدا  الرشعية 
الرأي بني أعضاء هيئة الرقابة الرشعية، واألمر الثاين إعطاء املوافقة من عدمها يف 

حاالت تأسيس وترخيص مكتب االستشارات الرشعية.

)47( كيان يقّدم، وفق حجمه وقدرته، خدمات استشارات رشعية تشمل خدمات املراجعة والتدقيق الرشعي، وكذلك نصائح تتعلق بتطوير املنتجات 
املتفقة مع أحكام الرشيعة، بصفتها جزًءا من خدماهتا املهنية. مرسد مصطلحات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.

)48( وذلك بخالف نامذج أخرى كنموذج ماليزيا والذي يعتمد عىل تسجيل مستشارين رشعيني بصفتهم الشخصية لدى هيئة األوراق املالية املاليزية. 
89c688886f08-9ef7-4282-https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=dfc7b6e3-bd59

https://www. 4( ترصيح وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد لقطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية ومقرر هيئة الفتوى عيسى العبيديل((
kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2228310
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جدول رقم 1 )أبرز جتارب احلوكمة الرشعية لقطاعات االقتصاد اإلسالمي يف دولة الكويت()50(
القوانني واللوائح املنظمةنموذج احلوكمة الرشعيةاهليكل

رشكة استثامر إسالمية
هيئة رقابة رشعية - اختيارية، 
تدقيق رشعي داخيل وخارجي 

- إلزامي

الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

صندوق استثامر 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة تدقيق رشعي خارجي وداخيلإسالمي

أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة تدقيق رشعي خارجيصكوك إسالمية
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

نظام استثامر مجاعي 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة تدقيق رشعي خارجي وداخيلتعاقدي إسالمي

أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

حمفظة استثامرية 
مل تصدر بعدال يوجدإسالمية

رشكة وساطة مالية 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة تدقيق رشعي خارجي وداخيلإسالمية

أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته

القانون رقم 125 لسنة 2019 والذي مل تصدر الئحته التنفيذية هيئة رقابة رشعيةرشكة تأمني تكافيل
بعد

بنك إسالمي
هيئة رقابة رشعية، تدقيق 

رشعي داخيل، تدقيق رشعي 
خارجي 

تعليامت رقم )2 / ر ب أ / 100 / 2003(

تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية 2016

رشكات جتارية ذات 
نشاطات خمتلفة تعمل 
وفق أحكام الرشيعة 

اإلسالمية

قانون الرشكات رقم 1 لعام 2016 - مادة رقم 15هيئة رقابة رشعية

بيت الزكاة
بدأ بمكتب للشؤون الرشعية، 

ثم تم تشكيل هيئة رقابة 
رشعية)51(

القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة

األمانة العامة لألوقاف
جلنة رشعية تقوم بأعامل اإلفتاء 

والتدقيق، ومراقب رشعي 
داخيل)52(

املرسوم األمريي رقم 257 الصادر يف 13 نوفمرب 1993 

اهليئة العامة لشؤون 
القرص

جلنة رشعية تقوم باإلفتاء 
واحلرص عىل االلتزام بأحكام 

الرشيعة اإلسالمية

قانون رقم 67 لسنة 1983م يف شأن إنشاء اهليئة العامة لشئون 
الُقرّص

)50( من إعداد الباحث
(51) https://www.zakathouse.org.kw/zakathouse_Detail.aspx?id=715
https://www.alanba.com. 52( متت االستفادة من التعرف عىل النموذج من مقال للدكتور عيل الراشد عضو اهليئة الرشعية لألمانة العامة لألوقاف(

2008-11-07/kw/kottab/ali-alrashed/37311
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يخي لتعليمات الحوكمة الشرعية في الكويت  المبحث الرابع: التطور التار

انتقلت  اإلسالمية،  البنوك  قطاع  يف  الرشعية  الرقابة  هيئات  جتارب  نجاح  بعد   
الرقابة  هيئات  تتابعت  ثم  ومن  اإلسالمية  االستثامر  رشكات  قطاع  إىل  التجربة 
الرشعية يف دولة الكويت، وقد استفادت مجيعها من جتربة بيت التمويل الكويتي 
مراحل  تقسيم  يمكن  عام  وبشكل  فيه،  الرشعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  وأعضاء 
املطالب  يف  مراحل  مخس  إىل  تارخيًيا  الكويت  دولة  يف  الرشعية  احلوكمة  تطور 

التالية:

المرحلة األولى: مرحلة االلتزام الذاتي )1994-1978(

تعد هذه املرحلة من أكثر املراحل أمهية بالنسبة لنموذج احلوكمة الرشعية، إذ أهنا 
متثل البدايات يف جتربة مالية حديثة وناشئة، ومن الرضوري أن تنجح هذه التجربة 
بكل مكوناهتا بام يف ذلك ممارسة احلوكمة الرشعية املتبعة يف حينها واملكونة من 
مستشار رشعي وهيئة رقابة رشعية يف املؤسسة املالية اإلسالمية، وقد ابتدأ هذه 
املامرسة بيت التمويل الكويتي بصفته أول مؤسسة مالية إسالمية يف الكويت، تبع 
الدولية لالستثامر  الدويل واملجموعة  املستثمر  الرقابة الرشعية لرشكة  ذلك هيئة 
ورشكة دار االستثامر عىل التوايل وذلك يف األعوام 1994،1993،1992 عىل التوايل، 
 )53(- والتدقيق  اإلفتاء   - بعمليتي  املسامهة  هو  الرشعي  املستشار  دور  كان  وقد 
بمساعدة اهليئة الرشعية، واستمر هذا الوضع حتى عام 1994م عند صدور أول 
توجيه للحوكمة الرشعية من بنك الكويت املركزي لرشكات االستثامر اإلسالمية 
الشـــركات  هـــذه  قيـــام  أمهيـــة  فيـــه  يـــرى  والذي  الكويت  دولة  يف 
أعامل  أن  تقرير  مسؤوليتها  عىل  تأخذ  الشـــرعية  للرقابـــة  هيئـــة  بتعييـــن 
الرشكة تتم وفًقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، مع تزويد بنك الكويت املركزي بام 

)53( العومي، أمحد، واقع الرقابة الرشعية يف الكويت، بحث مقدم ملؤمتر التدقيق الرشعي األول، رشكة شورى لالستشارات الرشعية، دولة الكويت، 
2009، ص34.
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يفيد تعيني هذه اهليئة)54(.
املالية  املؤسسة  داخل  ووظائفها  الرشعية  للحوكمة  التنظيمي  الوضع  كان  وقد 
التمويل الكويتي فإنه مل  املثال وبالنظر حلالة بيت  اإلسالمية ضبابًيا، فعىل سبيل 
يكن هناك تنظيم إداري واضح للمراقبني الرشعيني ومل يأخذوا موقعهم يف اهليكل 
التنظيمي الداخيل منذ تأسيس البنك فكانوا أقرب ما يكونوا مرتبطني بأمانة رس 
جملس اإلدارة، وامتد هذا األمر حتى عام 2007 حيث تم الفصل بقرار من رئيس 
حتديد  وتم  العام  للمدير  تبعيتها  حتديد  وتم  مستقلة  إدارة  لتكون  اإلدارة  جملس 

املهام التي تضطلع فيها)55(. 

يعات أسواق رأس المال اإلسالمية )1994-2003م( المرحلة الثانية: مرحلة تشر

الكويت  التعليامت اخلاصة باحلوكمة الرشعية والصادرة عن بنك  بدايات  تعود 
رشكات  ظهور  بعد  وذلك  املايض،  القرن  من  التسعينات  مطلع  إىل  املركزي 
1992، وعند إصدار أول تعليامت  االستثامر اإلسالمية والتي كانت بدايتها عام 
حوكمة رشعية من بنك الكويت املركزي كان عدد رشكات االستثامر اإلسالمية 
حينها ثالث رشكات)56(. وتعد هذه اخلطوة رائدة وسابقة يف حينها عىل مستوى 
الصناعة املالية اإلسالمية بشكل عام وأسواق رأس املال اإلسالمية بشكل خاص، 
وتم إصدار تعليامت هيئة الرقابة الرشعية لعام 1994 )57( والتي نصت عىل أمهية 
هيئة  بتعيني  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  وفق  تعمل  التي  االستثامر  رشكات  قيام 
الرقابة الرشعية، تأخذ عىل مسؤوليتها تقرير أن أعامل الرشكة تتم وفًقا ألحكام 
واخلربة  الكفاءة  من  عالية  درجة  عىل  أعضاؤها  يكون  وأن  اإلسالمية،  الرشيعة 
أعضاء  بأسامء  املركزي  الكويت  بنك  موافاة  مع  اإلسالمية  الرشيعة  جمال  يف 
)54( اخلطاب املوجه من املدير التنفيذي إلدارة الرقابة يف بنك الكويت املركزي للمدراء العاميني يف رشكات االستثامر اإلسالمية واملؤرخ يف 14 سبتمرب 

pdf.112496-v20_tcm11_112496-https://www.cbk.gov.kw/ar/images/1p2 .1994 واملنشور عىل صفحة بنك الكويت املركزي
)55( العومي، أمحد، واقع الرقابة الرشعية يف الكويت، مرجع سابق.

)56( استقراء الباحث لتواريخ تأسيس هذه الرشكات من مواقعها الرسمية.
)57( سبب إصدار هذه التعليامت هو الدور املناط ببنك الكويت املركزي بمراقبة مدى التزام الوحدات اخلاضعة لرقابته بأنظمتها األساسية وذلك وفًقا 

ملا نصت عليه املادة 21 من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت املركزي عىل رشكات االستثامر.
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احلوكمة  تعليامت  اجلوانب يف  بعض  وإضافة  تعديل  تم  فيام  املختارين)58(،  اهليئة 
1997 والتي نصت يف أهم حماورها عىل قيام جملس إدارة  الرشعية الصادرة عام 
بالكفاءة  هلم  املشهود  العلامء  من  الرشعية  الرقابة  هيئة  أعضاء  برتشيح  الرشكة 
واخلربة يف جمال الرشيعة اإلسالمية، وذلك للعرض عىل اجلمعية العامة للرشكة 
ألخذ موافقتها عىل تعيينهم بحيث ال يقل عدد أعضاء اهليئة عن ثالثة أعضاء، 
أًيا من أعضاء جملس  الرقابة الرشعية يف عضويتها  مع عدم جواز أن تضم هيئة 
التعليامت بوجوب  التنفيذي يف الرشكة، كام متيزت هذه  إدارة الرشكة أو اجلهاز 
املرشحني  أسامء  عىل  اإلسالمية  والشئون  األوقاف  وزارة  موافقة  عىل  احلصول 
اإلسالمية،  الرشيعة  أمور  يف  كفاءهتم  حيث  من  الرشعية،  الرقابة  هيئة  لعضوية 
وذلك قبل عرض أسامء املرشحني عىل اجلمعية العامة للرشكة للموافقة عليهم، 
مع حتديد مهمة هيئة الرقابة الرشعية بمسؤوليتها باالطالع واملوافقة عىل األعامل 
واألنشطة التي متارسها الرشكة، وكذلك مرشوعات العقود واالتفاقيات التي يتم 
إبرامها مع الغري، وذلك من خالل إطار عام يتضمن األسس واملبادئ التي يتعني 
من  للتأكد  املناسبة  اآللية  وكذا  للنشاط،  ممارستها  لدى  هبا  االلتزام  الرشكة  عىل 
عدم خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية))5(، ويتضح هنا قيام اهليئة بوظيفتي التدقيق 
والفتوى، وتقرير بعض قواعد احلوكمة والكفاءة يف التعيني وهو ما يعد يف حينها 
خطوة مهمة عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية والتي كانت تعتمد يف أغلب 

األحيان عىل نامذج االلتزام الرشعي الذايت.

يعات البنوك اإلسالمية )2003م - 2011م( المرحلة الثالثة: مرحلة تشر

أصدر بنك الكويت املركزي يف عام 2003م تعليامته)60( بشأن قواعد ورشوط تعيني 
)58( اخلطاب املوجه من املدير التنفيذي إلدارة الرقابة يف بنك الكويت املركزي للمدراء العاميني يف رشكات االستثامر اإلسالمية واملؤرخ يف 14 سبتمرب 

pdf.112496-v20_tcm11_112496-https://www.cbk.gov.kw/ar/images/1p2 .1994 واملنشور عىل صفحة بنك الكويت املركزي
))5( تعليامت رقم )2/رس/1997/25( بشأن رشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف رشكات االستثامر اإلسالمية التي متارس نشاطها 

وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.
)60( تعليامت رقم )2 / ر ب أ /2003/100م( يف شأن قواعد ورشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف النبوك اإلسالمية الصادرة بتارخيي 

15 و19/ 6 /2003م
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تناولت ترشيح  البنوك اإلسالمية والتي  الرشعية يف  الرقابة  واختصاصات هيئة 
جملس اإلدارة ألعضاء هيئة الرقابة الرشعية ألخذ موافقة اجلمعية العامة للبنك، 
وعدد أعضاء هيئة الرقابة الرشعية واجتامعاهتا، واختصاصاهتا، وانتهاء عضوية 
التقرير  حيتويه  وما  بالرشيعة،  االلتزام  يف  اإلدارة  جملس  مسؤولية  و  األعضاء، 
الرشعي السنوي للهيئة، باإلضافة إىل مسؤولية مراقب احلسابات عن التحقق من 

التزام إدارة البنك بمسؤولياهتا يف جمال تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

ومن أبرز ما احتوته هذه التعليامت اإلشارة إىل دور هيئة الرقابة الرشعية وما له 
معها  املتعاملني  وثقة  البنوك اإلسالمية  املحافظة عىل سمعة  أمهية خاصة يف  من 
وكذا يف االلتزام بأنظمتها األساسية من خالل التأكد من عدم خمالفتها ألحكام 
املتعلقة  التعليامت  ختتلف  ومل  وأعامهلا،  نشاطها  يف  اإلسالمية  الرشيعة  ومبادئ 
بأعضاء هيئة الرقابة الرشعية عن تلك التعليامت الصادرة لرشكات االستثامر إال 
الرقابة  هليئة  أمانة  تشكيل  البنك  إدارة  من  تطلب  أن  اهليئة  حق  من  أنه  نقطة  يف 
تم  فيام  لعملها)61(،  اهليئة  أداء  لتيسري  املناسبني  باملوظفني  تزويدها  يتم  الرشعية 
حول  الرأي  إبداء  مسؤولية  يشمل  بأنه  وتوضيحه  اهليئة  عمل  نطاق  يف  التوسع 
مدى التزام البنك يف مجيع معامالته وعمليات بأحكام الرشيعة اإلسالمية، وذلك 
عن طريق فحص العقود واالتفاقيات والسياسات والتعامالت التي جيرهيا البنك 
مجيع  عىل  قيود  وبدون  الكامل  االطالع  الرشعية  الرقابة  هليئة  وحيق  الغري،  مع 
السجالت واملعامالت لدى البنك للتأكد من التزامه بأحكام الرشيعة اإلسالمية، 
ألداء  تطلبها  التي  واملعلومات  البيانات  بجميع  اهليئة  تزويد  البنك  إدارة  وعىل 
مهامها، فيام وضحت التعليامت ما يتوجب أن حيتويه التقرير السنوي هليئة الرقابة 
الرشعية وذلك وفًقا حلكم املادة رقم )12( من القانون املشار إليه، وهي عنوان 
التقرير واجلهة التي يوجه إليها )املسامهون( ونطاق عمل اهليئة ورأي اهليئة، فيام 
متيزت هذه التعليامت باحتوائها عىل نطاق عمل خيص مراقب احلسابات اخلارجي 

)61( شملت التعليامت رضورة حضور مجيع أعضاء اهليئة لالجتامع ليكون صحيًحا وآلية انتهاء خدمات عضوية هيئة الرقابة الرشعية.
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وذلك بإلزامه إجراء االختبارات الالزمة للتحقق من أن اإلجراءات التي يتبعها 
البنك يف طرح منتجاته املالية اجلديدة أو تعديل منتجاته احلالية تشمل اخلطوات 
املناسبة لضامن االلتزام بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية بام يف ذلك مراجعتها 
التحقق من أن  الرقابة الرشعية، إضافة ملسؤوليته يف  البنك وهيئة  إدارة  من قبل 
مجيع منتجات البنك قد تم فحصها من قبل هيئة الرقابة الرشعية، وأن اهليئة قد 

قررت أن هذه املنتجات تتفق مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.

ويتوجب عىل مراقب احلسابات اخلارجي أن يبني يف تقريره السنوي مدى التزام 
بإجرائها  قام  التي  االختبارات  عنه  تسفر  ما  بيان  بذلك، فضاًل عن  البنك  إدارة 
عن مدى التزام إدارة البنك بفتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الرشعية يف 
املعامالت التي تم تنفيذها، ويعد هذا األمر نقلة نوعية عىل مستوى الصناعة املالية 
البنك  إدارة  التزام  الرأي عن مدى  بإبداء  اإلسالمية بوجود جهة خارجية تقوم 
بفتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الرشعية يف املعامالت التي تم تنفيذها 
وهو ما يمثل البداية العملية لتجربة التدقيق الرشعي اخلارجي، مع األخذ بعني 
االعتبار رضورة ختصص فريق العمل ومدى كفاءته يف تنفيذ الواجبات املطالب 
للتدقيق  مبدئية  جتربة  يمثل  ما  وهو  الواجبة،  املهنية  الكفاءة  لقواعد  وحتقيقه  هبا 
اإلسالمي  البنك  بقيام  التعليامت  هذه  ختمت  فيام  املستقل،  اخلارجي  الرشعي 
طريق  عن  وذلك  الرشعية،  الرقابة  هيئة  عن  الصادرة  والقرارات  الفتاوى  بنرش 
الفتاوى والقرارات تكون متاحة لكل من يرغب  طبع كتيبات أو نرشات بتلك 
يف االطالع عليه، وهو ما يعرب عنه مهنًيا بوجود سياسة إفصاح رشعية للفتاوى 

والقرارات الرشعية.

يعات هيئة أسواق المال )2011م - 2019م( المرحلة الرابعة: مرحلة تشر

شهد هذا العام صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال 
عىل   14 رقم  الفقرة   4 رقم  املادة  نصت  والذي  املالية  األوراق  نشاط  وتنظيم 
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والنظم  اخلاصة  القواعد  بوضع  املال  أسواق  هيئة  مفويض  جملس  اختصاص 
أحكام  وفق  يعمل  له  مرخص  شخص  كل  نشاط  يتطلبها  التي  واإلجراءات 
املالية  املؤسسات  ملوقع  وتعزيًزا  دعاًم  يمثل  ما  وهو  اإلسالمية)62(،  الرشيعة 
اإلسالمية واحلوكمة الرشعية اخلاصة هبا يف هذا الكيان اجلديد بوضع مسؤولية 
وضع األطر العامة يف عهدة جملس املفوضني وهو أعىل سلطة يف اهليئة. وبالرتكيز 
 7 رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  صدور  2011م  عام  شهد  فقد  األحداث  عىل 
لسنة 2010 والتي نصت بشكل واضح كام يف املادة 205 عىل شكل نموذج الرقابة 
الرشعية املستحدث بأنه يتألف من مكتب تدقيق رشعي خارجي ووحدة تدقيق 
رشعي داخيل)63(، ونصت املادة 206 عىل تعريف مكتب التدقيق الرشعي اخلارجي 
واالستثامرية  التجارية  املعامالت  مجيع  عىل  بالرقابة  ختتص  مستقلة  مؤسسة  بأنه 
تقاريرها  وترفع  املال  أسواق  هيئة  لقرارات  مطابقتها  مدى  من  للتأكد  للرشكة 
جملس  مسؤولية   211 املادة  حددت  فيام  للرشكة،  العامة  اجلمعية  إىل  الشأن  هبذا 
النظام اخلاص يف الرشوط الواجب توافرها يف األشخاص  املفوضني يف إصدار 
املرخص هلم بمامرسة مهنة التدقيق الرشعي و/ أو اإلفتاء الرشعي ومعايري العمل 
إلزامية  عىل  بدايًة  تركيزها  فيالحظ  الالئحة  هذه  يف  املواد  إىل  وبالنظر  املهنة،  يف 
التدقيق الرشعي اخلارجي والذي يعد بحسب اطالع الباحث وما وصل له أول 
جتربة عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية والذي تلزم فيه جهة إرشافية بالتدقيق 
الرشعي اخلارجي عىل األشخاص اخلاضعني لرقابتها، ثم عرفت الالئحة اجلهة 
املخولة بتقديم هذه اخلدمة وهو مكتب التدقيق الرشعي اخلارجي، ثم مسؤولية 
يف  جيعله  ما  وهو  مكافأته  وحتديد  ومساءلته  وعزله  تعيينه  يف  العمومية  اجلمعية 
مستوى تنظيمي مساٍو ملكتب التدقيق املايل اخلارجي ويعزز من وضعه التنظيمي 
واستقالليته وأمهيته الرتباطه مبارشًة باجلمعية العمومية، تال ذلك يف العام 2015 

)62( شخص طبيعي أو اعتباري حاصل عىل ترخيص من اهليئة ملامرسة نشاط أو أكثر من أنشطة األوراق املالية املذكورة يف املادة )1-2( من الكتاب 
اخلامس من هذه الالئحة، الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته.

)63( مل يتم اإلشارة يف هذه الالئحة اىل صناديق االستثامر
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حدث رئيس بصدور القرار رقم )72( لسنة 2015 بشأن إصدار الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق 
لألشخاص  الرشعية  احلوكمة  نموذج  عىل  فيه  أكد  والذي  وتعديالته  املالية 
املرخص هلم بالعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية والذي يتألف من مسؤول 
تدقيق رشعي داخيل ومكتب تدقيق رشعي خارجي، مع جواز تعيني هيئة رقابة 
تعليامت  صدور  مع  االستثامر)64(،  وصناديق  لرشكات  بالنسبة  وذلك  رشعية 
حوكمة رشعية بالنسبة للصكوك تقيض بتعيني مكتب تدقيق رشعي خارجي عىل 
الصكوك ليقوم بمهامه املحددة)65(، فيام شهد عام 2018 م صدور تعليامت خاصة 
بتعديل الئحة أنظمة االستثامر اجلامعي التعاقدية والنص فيها عىل نموذج حوكمة 
)صناديق  اجلامعي  االستثامر  ألنظمة  الرشعية  احلوكمة  لنموذج  مطابق  رشعية 
االستثامر()66(. وكان آخر األحداث يف عام 2019 بصدور القرار رقم )128( لسنة 
2019 والذي تم فيه تعديل تعريف مكتب التدقيق الرشعي اخلارجي ليضم فقرة 

أن من مهامه »مراجعة أعامل وحدة التدقيق الرشعي الداخيل«، وتعديل ما جيب 
أن يشتمل عليه تقرير مكتب التدقيق الرشعي اخلارجي بإضافة فقرة »إجراءات 
التدقيق التي أدت للتوصل لنتائج أعامله الواردة يف هذا التقرير« إضافًة لتعديل 

الدور املناط بمكتب التدقيق الرشعي اخلارجي بالنسبة للصكوك.

يعات البنوك اإلسالمية الثانية )2016م - 2019م(  المرحلة الخامسة: مرحلة تشر

إن من أهم ما يميز هذه املرحلة صدور تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية للبنوك 
حرص  والتي  املركزي  الكويت  بنك  عن  الصادرة  الكويت  دولة  يف  اإلسالمية 
عىل إصدارها بعد عام من صدور نموذج احلوكمة الرشعية عن هيئة أسواق املال 
مما يعكس تناسًقا يف بعض جوانب نموذج احلوكمة الرشعية للمؤسسات املالية 

)64( كام ورد ذلك يف الكتاب اخلامس والثالث عرش من الالئحة التنفيذية.
)65( كام هي حمددة يف الكتاب احلادي عرش من الالئحة التنفيذية.

)66( كام ورد ذلك يف الكتاب اخلامس والثالث عرش من الالئحة التنفيذية.



164164

العدد )14( أكتوبر 2020 م ـ  دولة قطــر

الصادرة  الرشعية  الرقابة  تعليامت حوكمة  الكويت. وتستند  اإلسالمية يف دولة 
ومسؤولية  إرشاف  أوهلا:  رئيسة،  مبادئ  مخسة  عىل  املركزي  الكويت  بنك  عن 
ومساءلة وأدوار كل من جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الرشعية 
يف إطار حوكمة الرقابة الرشعية، وثانيها: استقاللية أعضاء هيئة الرقابة الرشعية، 
واخلربات  األكاديمية  باملؤهالت  يتعلق  فيام  واملالءمة  الكفاءة  معايري  وثالثها: 
ألعضاء هيئة الرقابة الرشعية، ورابعها: رسية املعلومات التي ينبغي عىل أعضاء 
هيئة الرقابة الرشعية مراعاهتا، وخامسها: التناسق بني أعضاء هيئة الرقابة الرشعية 
لتضع  التعليامت  هذه  أتت  وقد  للبنك.  والفتاوى  اآلراء  تقديم  يف  وتوافقهم 
مسؤوليات عىل جملس اإلدارة وجلانه املختلفة )الرتشيحات واملكافآت، املخاطر، 
التدقيق، احلوكمة( كونه املسؤول الرئيس بشكل شامل عن إطار حوكمة الرقابة 
الرشعية والتزام البنك بأحكام الرشيعة، وألزمت التعليامت بوجود إدارة تدقيق 
الناحية اإلدارية  الرقابة الرشعية ومن  الفنية هليئة  الناحية  تتبع من  رشعي داخيل 
التدقيق يف جملس اإلدارة، وتدقيق رشعي  لرئيس جملس اإلدارة من خالل جلنة 
خارجي يتم تعيينه من قبل اجلمعية العمومية، وقد أرجع البنك املركزي إلزامية 
وجود تدقيق رشعي خارجي بسبب عدم تفرغ الكثري من أعضاء هيئات الرقابة 
إىل  باإلضافة  وخارجًيا(،  )حملًيا  اهليئات  من  العديد  عىل  وتوزعهم  الرشعية)67( 
تركز جهودهم يف الفتوى أكثر من الرقابة الرشعية، مع العلم بأن اإللزام القانوين 
عام  من  يبدأ  الكويت  بدولة  اإلسالمية  البنوك  عىل  اخلارجي  الرشعي  للتدقيق 
مهنية  شهادة  ألول  املركزي  الكويت  بنك  إطالق   2019 عام  شهد  فيام  2020م. 

والتي  املعتمد  الرشعي  املدقق  شهادة  وهي  اخلارجي  الرشعي  للتدقيق  إلزامية 
يقدمها معهد الدراسات املرصفية بدولة الكويت.

)67( يؤكد هذا األمر فضيلة الدكتور أمحد احلجي الكردي عضو هيئات الرقابة الرشعية يف مقابلة معه يف جريدة األنباء الكويتية يف عام )200، جريدة 
2009-07-15/https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/56758 .األنباء، العدد الصادر يف 22 يونيو )200، دولة الكويت
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 جدول رقم 2 )أبرز مراحل وتطورات نموذج احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت()68(

أبرز املعاملاجلهة املصدرةاملرحلة والفرتة الزمنية

ال يوجد ترشيع صادر، تعيني مستشار و/أو التزام ذايتاألوىل )1994-1978( 
هيئة رقابة رشعية

بنك الكويت الثانية )2003-1994(
املركزي

الزامية تعيني هيئة رقابة رشعية لرشكات 
االستثامر اإلسالمية

بنك الكويت الثانية )2011-2003(
املركزي

إلزامية تعيني هيئة رقابة رشعية للبنوك 
اإلسالمية

الرابعة )2015-2011(
هيئة أسواق املال 
ووزارة التجارة 

والصناعة

ظهور التدقيق الرشعي اخلارجي وإلزاميته، 
واإللزامية بالتدقيق الرشعي الداخيل مع 
بقاء هيئة الرقابة الرشعية يف هيئة أسواق 

املال، إضافة مادة يف قانون الرشكات حول 
حوكمة الرقابة الرشعية(69)

اخلامسة )2019-2016(
بنك الكويت 
املركزي وهيئة 

أسواق املال

حوكمة هيئات الرقابة الرشعية يف البنك 
املركزي وإلزامية التدقيق الرشعي اخلارجي 

عىل البنوك الكويتية ابتداًء من مطلع عام 
2020، عدم إلزامية تعيني هيئة رقابة رشعية 
يف هيئة أسواق املال ورضورة اختيار معايري 

رشعية

وتوثيًقا ألهم األحداث التارخيية التي مرت هبا احلوكمة الرشعية يف دولة الكويت 
فإن الباحث وبحسب اطالعه قام بجمع أبرز تلك األحداث يف اجلدول رقم 3 

التايل:

)68( من إعداد الباحث
))6( قانون الرشكات رقم 7) لسنة 2013، املادة رقم.15
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جدول رقم 3 )أهم األحداث املتعلقة باحلوكمة الرشعية للصناعة املالية اإلسالمية يف دولة الكويت()70(

احلدثالعام

تشكيل اللجنة التحضريية إلنشاء بيت التمويل الكويتي واستمرت يف عملها حتى عام 1969 )71(1968

1977
صدور املرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1977 )72( لتأسيس بيت التمويل الكويتي كأول بنك ومؤسسة مالية 

إسالمية يف الكويت 

تأسيس أول هيئة للرقابة الرشعية لبنك إسالمي يف دولة الكويت )اهليئة الرشعية لبيت التمويل الكويتي(1977

1977
تويل الشيخ بدر املتويل عبد الباسط منصب أول مستشار رشعي يف بيت التمويل الكويتي كأول نموذج 

لاللتزام الرشعي داخل املؤسسات املالية اإلسالمية يف الكويت)73(

1987
نرش أول تقرير هليئة رقابة رشعية ملؤسسة مالية إسالمية يف الكويت )بيت التمويل الكويتي( للمرة األوىل 

ضمن التقرير السنوي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 1986 )74(

1987
انعقاد الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكويتي وهي أول فعالية لالجتهاد اجلامعي للصناعة املالية 

اإلسالمية تقوم به مؤسسة مالية إسالمية يف الكويت

تأسيس أول هيئة للرقابة الرشعية لرشكة استثامر إسالمية يف دولة الكويت1992

1994
بنك الكويت املركزي يصدر أول توجيه خيص احلوكمة الرشعية يف رشكات االستثامر اإلسالمية عىل 

مستوى اخلليج والعامل 

بنك الكويت املركزي يصدر تعليامت ختص تعيني هيئات الرقابة الرشعية لرشكات االستثامر اإلسالمية)75( 1997

1997

جملس معايري املحاسبة واملراجعة يعتمد معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم )1( تعيني هيئة 
الرقابة الرشعية وتكوينها وتقريرها كأول معيار حوكمة رشعية يصدر عن املجلس وهو ما حقق نقلة 

نوعية عىل صعيد الترشيعات املتعلقة باحلوكمة الرشعية عاملًيا ومن ضمنها الكويت.

1997
قيام اللجنة االستشارية للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية التابعة للديوان األمريي برفع مرشوع قانون 

بشأن املصارف والرشكات االستثامرية واملالية اإلسالمية متضمنًا اقرتاح تعيني هيئات رقابة رشعية هبا.

تأسيس الرشكة األوىل للتأمني التكافيل كأول رشكة للتأمني التكافيل يف الكويت)76(2000

مسامهة بنك الكويت املركزي يف تأسيس جملس اخلدمات املالية اإلسالمية2002

2003
صدور أول تعليامت للبنوك اإلسالمية واحلوكمة الرشعية املنظمة هلا من بنك الكويت املركزي واخلاصة 

بقواعد ورشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف البنوك اإلسالمية)77(

)70( من إعداد الباحث
(71) https://www.kfh.com/home/Personal/news/20103//news-849.html

)72( املرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1977.
(73) https://alqabas.com/30708/

)74( التقرير السنوي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 86)1م لبيت التمويل الكويتي.
)75( صدور تعليامت رقم )2/رس/ 25 / 7))1( من البنك املركزي بشأن تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف رشكات االستثامر اإلسالمية.
(76) http://firsttakaful.com.kw/arabicv

)77( تعليامت قواعد ورشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف البنوك اإلسالمية، بنك الكويت املركزي، 2003م.
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2003
اجلمعية العمومية لرشكة بيت األوراق املالية تقرر املوافقة عىل حتول الرشكة من رشكة استثامر تقليدي 

لرشكة استثامر إسالمية كأول عملية حتول لرشكة استثامر يف الكويت واخلليج العريب)78(

2007
حتول بنك الكويت العقاري إىل العمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية كأول بنك كويتي يتحول إىل 

العمل املرصيف اإلسالمي، وتغري اسمه الحًقا ليصبح بنك الكويت الدويل)79(

2011
صدور الالئحة التنفيذية هليئة أسواق املال والتي نصت عىل وجود نموذج جديد للتدقيق الرشعي الداخيل 

عىل صناديق االستثامر واستحداث التدقيق الرشعي اخلارجي واإللزام به ألول مرة عىل مستوى العامل

2013

هيئة أسواق املال تصدر نظام ممارسة مهنة املراجعة والتدقيق الرشعي اخلارجي لألشخاص املرخص 
هلم للعمل وفق أحكام الرشيعة كأول تعليامت عىل مستوى الصناعة املالية اإلسالمية تنظم مهنة التدقيق 

الرشعي اخلارجي

 2014
صدور أول تقرير تدقيق رشعي خارجي لرشكة استثامر إسالمية كويتية وهو التقرير الصادر عن أعامل 

التدقيق الرشعي اخلارجي عىل رشكة جمموعة االمتياز االستثامرية عن عام 2013 )80(.

2015
تعديل الالئحة التنفيذية هليئة أسواق املال بإصدار معلومات تفصيلية عن نموذج احلوكمة الرشعية مع 

إضافة فصل خاص عن مكاتب التدقيق الرشعي اخلارجي

2016

صدور قانون الرشكات رقم 1 لعام 2016م والذي نصت املادة 15 منه عىل وجوب تقيد الرشكات التي 
تزاول أغراضها وفق ألحكام الرشيعة اإلسالمية بأنه تكون ترصفاهتا متقيدة بأحكام الرشيعة اإلسالمية، 

وأن تشكل لدهيا هيئة مستقلة للرقابة الرشعية عىل أعامل الرشكة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة.

2016
صدور تعليامت حوكمة الرقابة الرشعية عن بنك الكويت املركزي والتي تضمنت حوكمة هليئات الرقابة 

الرشعية وإضافة لوظيفة ومكتب التدقيق الرشعي اخلارجي

2017
تسجيل سبعة مكاتب تدقيق رشعي خارجي لدى سجل مكاتب التدقيق الرشعي اخلارجي املعتمدة لدى 

هيئة أسواق املال كأول جتربة عمل هلا

2019
بيت التمويل الكويتي يعني مكتب تدقيق رشعي خارجي كأول بنك كويتي يقوم بتعيني مكتب تدقيق 

رشعي خارجي 

2019

بنك الكويت املركزي يطلق وبالتعاون مع معهد الدراسات املرصفية شهادة املدقق الرشعي املعتمد كأول 
بنك مركزي خليجي يطلق شهادة مهنية إلزامية ملهنة التدقيق الرشعي لألشخاص املرخص هلم من قبل 

البنك املركزي

إلزام مجيع البنوك اإلسالمية يف دولة الكويت بتعيني مكتب تدقيق رشعي خارجي عىل أعامهلا2020

 http://www.sh.com.kw/Company/History 78( نتيجة استقراء الباحث واطالعه وكام هو مذكور يف موقع الرشكة ولقائه مع الرئيسة التنفيذية للرشكة(
))7( التقرير السنوي، بنك الكويت الدويل، 2008.

)80( التقرير السنوي لرشكة جمموعة االمتياز االستثامرية عن عام 2013 والذي قامت بإصداره رشكة شورى لالستشارات الرشعية، واستقراء الباحث 
واطالعه عىل كافة التقارير السنوية لرشكات االستثامر الكويتية لنفس العام.
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الخاتمة:

انطالًقا من طريقة املعاجلة التي اعتمدها الباحث والتي مجعت بني الدراسة النظرية 
والدراسة العملية، تم التوصل إىل النتائج التالية:

نتائج البحث

هليئة  التنفيذية  الالئحة  ضمن  إصدارها  تم  والتي  املال  أسواق  هيئة  تعليامت  -تعد 
تلزم  العامل  مستوى  عىل  تعليامت  أول  الالحقة  وتعديالهتا  2011م  عام  املال  أسواق 
بوجود تدقيق رشعي خارجي عىل رشكات وصناديق االستثامر والصكوك اإلسالمية.
املركزي  الكويت  بنك  عن  صادر  الرشعية  للحوكمة  متكامل  نموذج  -وجود 

منتقى من جتارب ومعايري دولية خمتلفة.
الرشعية  الرقابة  هيئة  بعنرص  الكويت  دولة  يف  الرشعية  احلوكمة  نامذج  -بدأت 
الرشعية  احلوكمة  أخرى من عنارص  بإضافة عنارص  التوسع  وبعدها أخذت يف 

مواكبًة بذلك تطور الصناعة واالهتامم العاملي بمفاهيم احلوكمة.
مستوى  عىل  الرشعية  احلوكمة  جتارب  من  للعديد  حمضنًا  الكويت  دولة  -تعد 

الصناعة املالية اإلسالمية يف خمتلف القطاعات الربحية وغري الربحية.
-تتميز تعليامت بنك الكويت املركزي بإعطاء قدر كبري من االهتامم بعنرص هيئة 
هيئة  تعليامت  تتميز  فيام  الرشعية،  احلوكمة  عنارص  ضمن  من  الرشعية  الرقابة 

أسواق املال بإعطاء قدر عال من االهتامم بعنرص التدقيق الرشعي اخلارجي.

التوصيات:

خمتلف  يف  عنارصها  بكافة  الرشعية  باحلوكمة  املتعلق  الوعي  زيادة  رضورة   -
قطاعات الصناعة املالية اإلسالمية.

التوثيق  مع  الرشعية  حوكمتها  حول  تقارير  إصدار  اإلرشافية  اجلهات  تبني   -
التارخيي لتلك التجارب.



عة 
صنا

ت ال
سسا

 ملؤ
عية

رش
ة ال

كم
حلو

ت ا
ليام

تع
خيية

تار
سة 

درا
ت: 

كوي
يف ال

مية 
سال

 اإل
الية

امل

169169

أكتوبر 2020 م ـ  دولة قطــرالعدد )14(

املالية اإلسالمية  التقارير الدورية عىل مستوى الصناعة  - بذل اجلهود ملزيد من 
حول موضوع احلوكمة الرشعية.

المراجع والمصادر:

بنك الكويت املركزي، تعليامت بشأن حوكمة الرقابة الرشعية يف البنوك الكويتية  -
اإلسالمية الصادرة عن بتاريخ 20 ديسمرب 2016م، دولة الكويت، 2016م.

بنك الكويت املركزي، تعليامت تعيني هيئة للرقابة الرشعية موافاة بنك الكويت  -
الكويت،  دولة  1994م،  سبتمرب   14 بتاريخ  الصادرة  أعضائها  بأسامء  املركزي 

1994م.

بنك الكويت املركزي، تعليامت رقم )2 / ر ب أ / 100 / 2003م( يف شأن قواعد  -
ورشوط تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الرشعية يف النبوك اإلسالمية الصادرة 

بتارخيي 15 و 19 / 6 /2003م، دولة الكويت، 2003م
التمويل اإلسالمي: املعايري القوية حلوكمة الرشكات واملؤسسات أمر ال بد منه،  -

مدونات البنك الدويل. 
خمتلف  - يف  اإلسالمية  املرصفية  املؤسسات  يف  الرشعية  احلوكمة  وآخرون،  حسن 

لعلامء  السابع  إرسا  مؤمتر  )بحث(،  حتليلية  مقارنة  دراسة  القضائية  الواليات 
الرشيعة، كواالملبور، ماليزيا، 2012م.

املالية  - والرشكات  املصارف  عىل  الرشعية  الرقابة  الغفار،  عبد  حممد  الرشيف، 
مكة  القرى  أم  اإلسالمي/جامعة  لالقتصاد  الثالث  العاملي  املؤمتر  اإلسالمية، 

املكرمة، اململكة العربية السعودية، 2003.
صديقي، عبد اهلل، النوباين، خولة فريز، حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية، كريس  -

السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  املال  أسواق  لدراسات  سابك 
2016م.

مقدمة  - ورقة  اإلسالمية،  املالية  املؤسسات  يف  احلوكمة  املجيد،  عبد  الصالحني، 
ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية، الثاين 2010م، اخلرطوم، السودان.

عبده حممد، »النظام القانوين حلوكمة الرشكات وأثر اإلفصاح والشفافية عليها«،  -
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 ،50 العدد  اليمن،  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة  االجتامعية،  الدراسات  جملة 
ديسمرب 2016.

العومي، أمحد، واقع الرقابة الرشعية يف الكويت النشأة- اإلنجازات والعثرات-  -
الرشعي،  للتدقيق  الثاين  املؤمتر  إىل  مقدمة  عمل  ورقة  والصعوبات،  الطموحات 

الكويت، 2009م.
هيئة أسواق املال، القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم  -

نشاط األوراق املالية، دولة الكويت، 2010م.
اإلسالمية،  - البنوك  مشكالت  بشأن   76 رقم  قرار  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  جممع 

املؤمتر الثامن، بروناي، دار السالم، 1993م.
لسلوكيات  - اإلرشادية  املبادئ   ،9 رقم  املعيار  اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  جملس 

العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية، كواالملبور، ماليزيا، 2009م.
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، املعيار رقم 10، املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط  -

ماليزيا،  كواالملبور،  إسالمية،  مالية  خدمات  تقدم  التي  للمؤسسات  الرشعية 
2009م.

جممع الفقه اإلسالمي الدويل، دور الرقابة الرشعية يف ضبط أعامل البنوك اإلسالمية  -
أمهيتها، رشوطها، طريقة عملها، الدورة التاسعة عرشة، قرار رقم 177 )19/3(، 

الشارقة، 2009م.
حممد وآخرون، النظام املايل اإلسالمي املبادئ واملامرسات، إصدارات األكاديمية  -

العاملية للبحوث الرشعية )إرسا(، كواالملبور، ماليزيا، 2011م.
اإلسالمية،  - املالية  الصناعة  حلوكمة  املتكامل  العام  اإلطار  عبدالباري،  مشعل، 

بحث مقدم للمؤمتر الرابع عرش للهيئات الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، مملكة البحرين، 2015م. 

منظور  - من  احلوكمة  ونظريات  مبادئ  يونس،  صواحلي،  العزيز-  عبد  الناهض، 
الرشيعة اإلسالم، جملة الرسالة، املجلد الثاين، العدد الثاين، 2018.

-  ،2015 ديسمرب   22 الرشكات،  حوكمة  بعنوان  عمل  ورشة  املال،  أسواق  هيئة 
الكويت، 2015م.
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