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 )الباب األول(                                                                                               

 أحكام تمهيدية                                                                                              
 

 تمهيد املادة األولى:

 عدد ويحقق توافر حوكمة شرعية فعالة ،املصرفية اإلسالمية في صناعة الهامة املتطلباتأصبحت الحوكمة الشرعية من  
 
من  ا

 الفوائد من أهمها: 

  .الحد من مخاطر عدم االلتزام باألحكام واملبادئ الشرعية 

  .دعم استقرار صناعة املصرفية اإلسالمية والنمو االقتصادي 

  املصرفية اإلسالمية.  لنشاط وصناعةتحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات 

  الشريعة.  ومبادئ أحكامجذب االستثمارات الخارجية في األصول املتوافقة مع 

  .كفاءة إدارة رأس املال الداخلي 

  الثقة بين أصحاب املصلحة الرئيسيين.  تحسين 

  واملستثمرين واملتمولين.تعزيز العالقة مع املودعين 
 

 أحكاممع في اململكة  املعامالت املصرفية اإلسالميةتوافق والعمل على للمصارف  ةحوكمة شرعية فعالمتطلبات  تطبيقولغرض  

فيما يتعلق والرقابية  املتطلبات اإلشرافيةمن أدنى  كحداإلطار هذا  العربي السعودي النقد مؤسسةأصدرت ، الشريعة ومبادئ

 الصادرة عن ذات العالقة األخرى واملتطلبات اإلشرافية  التنظيميةاللوائح مع  ال يتعارضوبما . بممارسات الحوكمة الشرعية

 .املؤسسة
 

 الحوكمة الشرعية إطار أهداف : الثانيةاملادة 

ومسؤوليات مجلس  مهام، وتحديد املصارف بشكل عاملدى  ام واملبادئ الشرعيةباألحك إلى تعزيز بيئة االلتزامهذا اإلطار يهدف 

بتطبيق يتعلق  افيم ،اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارة االلتزام، وإدارة املخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي

 . متطلبات هذا اإلطار

املالية الواسع في ملبادئ الشريعة وتطبيقها فهم معقول للمصرف  التنفيذية واإلدارةاملجلس لدى أن يكون  ُيتوقع لتحقيق ذلك،و  

ا أن يكون لدى  وُيتوقع .اإلسالمية املالية اإلسالمية بشكٍل عام، و  جوانب املالية واملصرفيةبالمعرفة كافية  الشرعية اللجنةأيض 

نها من فهم املسائل الشرعية املعروضة عليها
ّ
مك

ُ
 إلى ذلك. بشكٍل خاص، ت

 
املستمر باملعرفة في  التزود لجنةلامن  توقعي وإضافة

االستمرار في تعزيز املعرفة والفهم ومواكبة آخر التطورات و  وحضور البرامج التدريبية ذات الصلة واألنظمةاملسائل الشرعية واملالية 

   .املالية اإلسالميةمجال في 
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  التعريفات :املادة الثالثة

  السياُق  ما لم يقتض   ،أمامها املبينة املعاني - اإلطار اأينما وردت في هذ -والعبارات اآلتية  باأللفاظ يقصد 
َ

  :ذلك فخال

مؤسسة النقد العربي السعودي.  :املؤسسة  

 ألحكام نظام مراقبة البنوك مزاولة األعمال املصرفية في اململكةبلها  املرخصاملصارف والبنوك املحلية املصرف: 
 
  ، املمارسة وفقا

 .لنشاط املصرفية اإلسالمية

مجلس إدارة املصرف. املجلس:   

 .االستراتيجية وتنفيذها ، واقتراح القراراتاملصرفاملنوط بهم إدارة أعمال  كبار التنفيذيينو  للمصرفرة التنفيذية اإلدا اإلدارة:

 .الشريعة وتطبيقاتها في املصرف ومبادئ بأحكام اللتزاماللقيام بمهام اإلشراف على متخصصة  شرعية لجنة: اللجنة

 الشريعة وغيرها من املجاالت املعرفية األخرى ال تقتصر خلفيتهم العلمية على اإلملام بعلوم  مجموعة من املختصين: أعضاء اللجنة

شرعية موجهة يتم توظيفها في شكل قرارات  املعاصرة التي املالية تشمل معرفتهم وخبرتهم اإلملام في فقه املعامالت، بل فحسب

  األخرى.أو الكيانات العاملة في املجاالت  القرارات الشرعية موجهة إلى الجمهور ، وعادة ال تكون هذه إلى املصرف

 املنصوصاالستقالل وال تنطبق عليه أي من عوارض يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، شخص  :املستقل عضو اللجنة

 هذا اإلطار.  من "السابعةاملادة "( من 3عليها في الفقرة رقم )

 .الشرعية للمصرف لجنةالصادرة عن ال بالقرارات الشرعية االلتزام الشريعة:أحكام ومبادئ متوافق مع 

 للمصرف أو وحدة متخصصة تاب قد)من عمليات املصارف التقليدية  نفصلم جزءهي : عمليات النوافذ اإلسالمية
 
عة تكون فرعا

 . املوجودات واملطلوباتفي جانبي الشريعة ومبادئ املتوافقة مع أحكام  توفر خدمات التمويل واالستثمار  ،له(

كون وقد ت، ةالشريع أحكام ومبادئ متوافقة معاستثمارية لديهم حسابات عمالء املصارف الذين : أصحاب حسابات االستثمار

 و مقيدة بحسب وضعها الشرعي واملحاسبي.أحسابات مطلقة هذه ال

أو حقوق التصويت من نصف رأس مالها أكثر عليها املصرف من خالل امتالك يسيطر أي جهة اعتبارية : التابعة للمصرف الكيانات

 . بما في ذلك الشركات ذات األغراض الخاصة إدارتها مجلسأو بالسيطرة على تشكيل  فيها

 : صلة القرابة

 باء، واألمهات، األجداد، والجدات.اآل  -

 األوالد، وأوالدهم. -

 ة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم.اإلخو  -

 .األزواج والزوجات -

 مثل املساهمين واملوظفين واملستثمرين، والدائنين، والعمالء، واملوردين ملصرفأي شخص له مصلحة في اأصحاب املصالح: 

          واملشرفين.
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 الثاني(الباب )                                                                                           

 تكوين إطار الحوكمة الشرعية                                                                            

تكوين إطار الحوكمة الشرعية: املادة الرابعة  

، التي تضمن التطبيق الفعال لهذا اإلطارالرئيسة  الوظائف والعناصر وضع إطار حوكمة شرعية يركز على  يجب على املصرف

: حسب اآلتي  

الهيكل، واألدوار،  ن السياسات واإلجراءات التي تشرحم مجموعة منللمصرف  إطار الحوكمة الشرعية كون يجب أن يت .1

  بينهما.وآلية االتصال فيما  اإلدارات ذات العالقة ومهام واملسؤوليات،

، ويشمل ذلك لتطبيق متطلبات هذا اإلطاراتباعها التي يتعين على املصرف  اآللية سياسات وإجراءاتهاال هذه يجب أن تحدد .2

   ا.قها، وآلية إعداد تقاريرها ورفعهقرارات وتوثيال، وآلية اتخاذ اللجنةتحديد كيفية عقد اجتماعات 

يجب على املصرف وضع قنوات رسمية لرفع التقارير فيما بين وحداته/إداراته الرئيسة من أجل ضمان رفع التقارير بصورة  .3

 . املجلسإلى  جنةلل التنظيميدد، يكون االرتباط املناسب. وفي هذا الصفعالة وفي الوقت 

 أحكام ومبادئ معأنشطته املصرفية اإلسالمية  ضمان توافق أهداف وعملياتوضع ضوابط رقابية ل املصرفيجب على  .4

 .الشريعة في جميع األحوال

5.   
ُ
واستقاللية اللجنة ، واإلدارة في القيام بمهامها ومسؤولياتها املجلس فاعلية ،الشرعيةمن دعائم تكوين إطار الحوكمة  د  عَ ت

عدم االلتزام إدارة مخاطر و ، والتي تتمثل في االلتزام الشرعيالرقابة الداخلية فاعلية مهام باإلضافة إلى  ،هاوتأهيل أعضائ

 .الداخلي التدقيق الشرعيو ، الشريعةومبادئ  بأحكام

 .الشريعةومبادئ رف بأحكام التزام املص التقييم املستمر ملستوى  .6

 التي تتضمنو  اإلسالمية،ممارسة نشاط املصرفية  الناتجة عن لعدم االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة خاطر املحتملةاملإدارة  .7

  ر.واجب اتخاذها للحد من تلك املخاطالتدابير التصحيحية التحديد املخاطر املالزمة ووضع 

توافق أنشطة املصرف وعملياته املصرفية اإلسالمية مع أحكام للتحقق من مدى  ومنتظمبشكل دوري  داخلي تدقيق شرعي .8

  .ومبادئ الشريعة

9.  
ُ
 أن ت

 
 شك

ُ
عنى بإجراء األبحاث والدراسات الشرعية، والتنسيق بين اإلدارة واللجنة، وتوزيع القرارات الشرعية ل وحدة/إدارة ت

 .القيام بمهام السكرتارية للجنةعلى أصحاب املصلحة داخل املصرف، باإلضافة إلى 

 )الباب الثالث(                                                                                            

 التنفيذيةواإلدارة  اإلدارة جلسممسؤوليات 

  اإلدارة جلسم مسؤوليات: خامسةاملادة ال

 املجلس  د  عَ يُ  .1
 
 عموم للمصرف إطار الحوكمة الشرعية جاهبشكل أساس ي ت مسؤوال

 
 ا

ُ
ق أنشطته املصرفية اإلسالمية مع وتواف

اإلشراف املستمر على األداء الفاعل مسؤولية اعتماد إطار الحوكة الشرعية للمصرف و املجلس تولى وي. الشريعةمبادئ و أحكام 

   .وطبيعتهاضمان أن اإلطار يتناسب مع حجم أعمال املصرف ودرجة تعقيدها كذلك طار، و ل ل

 . تطبيق هذه السياسات بشكل فعال على واإلشراف للمصرف ةالشرعيسياسات جميع العلى  املجلس يوافق .2
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خالل من حماية مصالح أصحاب حسابات االستثمار واملودعين  بهدفإلدارة املخاطر واملنهجية الالزمة ت ااآللي توفير   .3

  الحسابات املبنية على مشاركة األرباح والخسائر.

 .الصادرة عن اللجنة الشرعية التزام املصرف وتنفيذه للقرارات اإلشراف على .4

بتوافق املسائل الهامة املتعلقة تصعيد  تسهل وتمكن منوحدات املصرف الرئيسة الضمان وجود سياسة اتصال فعالة بين  .5

  . اإلسالمية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة ةاألنشطة املصرفي

 بماو . التابعة للمجلس واملكافآت اتلجنة الترشيحمن صية تو  بناء  على لجنةألعضاء ال املالئمة واألجور وضع التعويضات   .6

  املؤسسة ذات العالقة.تعليمات ال يتعارض مع و  ومسؤولياتهم حجم واجباتهممع تناسب ي

على مؤشر الكفاءة  بناء   لتقييم أداء أعضاء اللجنة -ناء  على اقتراح لجنة الترشيحات واملكافآت التابعة لهب-إجراء رسمي  وضع  .7

   .واملعرفة واملساهمة والفاعلية

اإلفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة ليتمكن املساهمون واملستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على  .8

 القيام بمهامهم على نحو فعال.

إدانته بحـكم  تق، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبأعضاء اللجنةزاهة وأداء اإلفصاح عن اآللية املتبعة للشراف على ن .9

 
ُ
ـلخقـضـائي أو جـريـمـة مـ

 
 ة بــالشـرف واألمانة.ـ

 التنفيذية اإلدارة مسؤوليات: ملادة السادسةا

 .الئمفي الوقت امل الالزمة تفصاحاواإل املعلومات وتزويدها ب للحصول على قرارها اللجنةتحديد املسائل الشرعية وإحالتها إلى  .1

 .اللجنةالقرارات الشرعية الصادرة عن  تطبيقو تابعة م .2

، واملوظفين لجنة، والاملجلسويشمل ذلك  ،الداخليين نياملصلحة الرئيسيالتدريبية ألصحاب املستمر والبرامج التعليم توفير  .3

بإطار الحوكمة املرتبطة  الوحدات/اإلدارات، والغرض من ذلك هو ضمان أن جميع اليةالقة باملسائل الشرعية واملذوي الع

 . على اطالع كاٍف بالتطورات في املسائل املتعلقة بالشريعة للمصرف الشرعية

وعالوة  .املصرفية اإلسالمية أنشطتهفي جميع  وتبنيها داخل املصرف ومبادئها الشريعةأحكام لتزام بلالثقافة شمولية  نشر  .4

  الشريعة، ومعرفتهم أحكام ومبادئ جميع املوظفين ذوي العالقة إملامهم بمنتجات املصرف املتوافقة مع  من ُيتوقععلى ذلك 

  . الشريعة واألخرى التقليدية ومبادئ أحكاماملتوافقة مع  والخدمات املصرفية أوجه التشابه واالختالف بين املنتجاتب

 .الحوكمة الشرعيةإطار فر السياسات واإلجراءات الشرعية للموظفين املرتبطين بتطبيق اضمان تو  .5

 تنفذ وفق املصرفية اإلسالمية ضمان أن جميع العمليات .6
 
السياسات  للمصرف، ومراجعةالشرعية  ت واإلجراءاتللسياسا ا

 . واإلجراءات وتحديثها باستمرار من أجل أن تواكب ممارسات السوق وتطوراته

غير متوافقة مع أحكام ومبادئ  عملياتتتضمن تبدو أنها معينة  إسالمية مالية أو مصرفية وجود تعامالتب العلم حالفي   .7

 :  القيام باآلتي يجب ،الشريعة

 .  على الفور لجنة وال املجلسإبالغ  .أ

 التوقف فور  .ب
 
 . الشريعةأحكام ومبادئ في املجال غير املتوافق مع تقديم أي خدمات أو منتجات مصرفية عن  ا

املتوافقة مع أحكام الحاالت غير  لتصحيح وتعتمدها اللجنة املجلس تصحيحية تتم املوافقة عليها منتقديم خطة  .ج

 .املتوافقةمن علمها بالحاالت غير  عمل يوم (30)مدة الشريعة خالل  ومبادئ
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  (الرابع)الباب                                                                                         

 وعضويتها الشرعية تشكيل وتعيين اللجنة                                                                     
 

 1 الشرعية اللجنة شكيلت: سابعةاملادة ال

 
ُ
 ت

 
وذلك بعد الحصول  بناء  على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت التابعة للمجلس املجلسبقرار من  أعضاؤها ويعيناللجنة ل شك

 كتاب
 
 حال ما إذافي  تعيين أعضاء اللجنةالجمعية العامة ل موافقةللمصرف الحصول على يمكن و ، على عدم ممانعة املؤسسة ة

   : اآلتي وفقتكوين اللجنة  تموي. تثالث سنوا عضوية اللجنة دةوتكون م. ذلكالداخلية  سياستهتضمنت 

 وال يزيد عن خمسة. يقل عن ثالثة أال ب عدد أعضائها مع حجم وطبيعة نشاط املصرف على تناُس  .1

.يجب أن يكون رئيس اللجنة  .2
 
 مستقال

 
 عضوا

  ال تتحقق االستقاللية لعضو اللجنة في الحاالت اآلتية:و  .أال يقل عدد أعضائها املستقلين عن ثلثي أعضاء اللجنة .3

 ملا نسبته خمسة إذا كان .أ
 
 مصرف.و في إحدى الشركات التابعة للأ صرفأو أكثر من أسهم امل ئةفي امل مالكا

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خم إذا كان  .ب
 
أو إحدى الشركات  املصرفأو أكثر من أسهم  في املئةسة ممثال

 .مصرفالتابعة لل

 .مصرفأو في إحدى الشركات التابعة لل صرفكبار التنفيذيين في املاملجلس أو له صلة قرابة مع أي من أعضاء  إذا كانت .ج

 املرشح لعضوية لجنته الشرعية.  مصرفللالشركات التابعة  إحدى في إدارة أن يكون عضو مجلس .د

 خالل .ه
 
أو أي طرف متعامل معه أو إحدى الشركات التابعة  صرفن املاضيين لدى املالعامي أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لمصرفلل
 
دى أي من تلك األطراف خالل ، كمراجعي الحسابات وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا

 ين املاضيين. العام

 . صرفلحساب املله مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم  كانتإذا  .و

 .أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة علىعالوة  صرفالغ مالية من املأن يتقاض ى مب .ز

باسم أحد )بطاقات ائتمانية، تسهيالت ائتمانية، ضمانات..الخ( باسمه أو  صرفكون لديه عالقة ائتمانية مع املأن ي .ح

 لاير سعودي.            ألف ثالث مئةأقاربه تزيد عن 

 . صرفحد فروع النشاط الذي يزاوله املجر في أأو أن يت   ،صرفشترك في عمل من شأنه منافسة املأن ي .ط

 ة. أن يكون قد أمض ى ما يزيد عن ست سنوات متصلة أو تسع سنوات منفصلة في عضوية اللجن .ي

عّد من قبيل  ال  .ك
ُ
العامة الجمعية ترخيص من  علىلها صول اللجنة التي يجب الحعضو  الستقالليةالنافية  املصلحةت

 والعقود بنفس األعمالهذه تمت الشخصية إذا ه احتياجاتاألعمال والعقود التي تتم مع عضو اللجنة لتلبية العادية، 

بعهاي التيوالشروط األوضاع 
ّ
 ترَ  لم، ما صرف املعتادوكانت ضمن نشاط امل املتعاقدين واملتعاملينمع عموم  املصرف ت

  .التابعة للمجلس خالف ذلكواملكافآت الترشيحات  لجنة

 انتفت استقاللية أي عضو ألي سبب من األسباب.  ما إذا ( أيام عمل، في حال5إشعار املؤسسة خالل ) صرفعلى امل

 

  م.10/10/2023املادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء  من  1
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تركيز  وذلك لضمان. عامل في اململكة شرعية تابعة ملصرف آخر  لجنةيعمل في  لجنةال يجوز للمصرف تعيين أي عضو في ال .4

 املعلومات.املصالح والحفاظ على سرية عارض العضو وتجنب ت

؛ وذلك من أجل املحافظة على أو شروط تعيين عضو اللجنةيجب أن يدرج املصرف فقرة خاصة بسرية املعلومات في عقد  .5

    سرية وخصوصية معلومات املصرف.

 على املصرف إشعار املؤسسة كتابيجب  .6
 
عند قبول استقالة/انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة ألي سبب كان خالل  ة

ال كما  .للمؤسسةمنها  ةويرسل نسخ املجلسرفع استقالته مع مبرراتها إلى  كما يتعين على العضو املستقيل ( أيام عمل.5)

 .إال بمبرر مقبول بل انتهاء مدتها يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة ق

 الشرعية عضوية اللجنة :الثامنةاملادة 

 
َ
ولديهم  ملهامهم ومسئولياتهمواضح  هُم ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام باألعمال املوكلة إليهم، وأن يكون لديهم ف

 القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى األعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات

 والكفاءة واملسئولية.الحسنة شخصية مالئمة، وال سيما األمانة وااللتزام، والتمتع بقدر عاٍل من السمعة  شرعية ومالية وصفات

اللجنة على خبـرة األعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل، إضافة إلى مشاركتهم بفعالية في مناقشات اللجنة فعالية  وتعتمد

 تتضمن مؤهالت العضو، الصفات اآلتية:  وينبغي أن واإلملام باملواضيع املطروحة قبل اتخاذ قرار بشأنها.

 القدرة على منح الصالحيات وبما يؤدي إلى تحفيز األداء  هعضو بمهارات قيادية وأن يكون لدي: ينبغي أن يتمتع الالقيادة

 لتطبيق أفضل املمارسات في مجال اإلدارة الفاعلة والتمسك بالقيم واألخالق املهنية.

  :في اتخاذ القرار دون أي تأثير من اإلدارة أو من جهات االستقاللية 
 
 وموضوعيا

 
وتعني قدرة العضو على أن يكون محايدا

 أخرى خارجية.

  :خمستوافر خبرة متنوعة ال تقل عن و مستوى التعليم والتدريب واملهارات والرغبة في مواصلة التعلم،  ويعكسهاالكفاءة 

لتزام والتدقيق الشرعي للمعامالت املصرفية اإلسالمية واالمجال برة في ضمنها خ من متعددة يكون سنوات في مجاالت 

 املالية.

 لقدرة على قراءة البيانات والتقارير املالية ا الشرعية املالئمة باإلضافة إلى التمتع باملعرفة ينبغياملالية: و  الشرعية املعرفة

 وفهمها.

 الشرعية اجتماعات اللجنة: التاسعةاملادة 

  من ممارسة مهامها بفاعلية،  بما يمكن متى ما دعت الحاجة إلى ذلكوكذلك تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة  .1

  .قرارات اللجنة بشأن املسائل الشرعية املحالة إليهاضمان عدم تأثر عمليات املصرف جراء صعوبة الحصول على و 

 . ثالثة أشهر كل بما ال يقل عن اجتماع ها بشكل دوري،اجتماعات تعقد اللجنة .2

يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات  .3

 . اللجنةمعه رئيس يرجح الجانب الذي صوت 

يقل معدل  أال الوقت والجهد الكافيين ألداء مهامهم بكفاءة. ويجب  اضاء اللجنة في االجتماعات ويبذلو ُيتوقع أن يساهم أع .4

    .اليةاملفي املئة من اجتماعات اللجنة املنعقدة خالل السنة  (75)حضور العضو الجتماعات اللجنة عن 
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ونتائج  نةاللج قراراتوتوثيق  ،ومداوالتما دار من نقاشات  محاضر لها تتضمن توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد يجب .5

 –إن وجدت  –أبدوها التي والتحفظات  األعضاء الحاضرينسماء سجل خاص ومنظم، وبيان أفي التصويت، وحفظها 

 ملحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.ا وتوقيع هذهوأسبابها 

 (الخامس)الباب                                                                                     

 الشرعية اللجنة مهاممسؤوليات و 

 الشرعية مسؤوليات اللجنة :العاشرةاملادة 

ويجب أن يعتمد املجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار . قة باملسائل الشرعيةقراراتها املتعلجميع املسؤولية تجاه  اللجنةتتحمل 

  :يجب على اللجنة القيام باملهام اآلتية. و ممارسة نشاط املصرفية اإلسالمية القرارات الشرعية بشأن

ق التعامالت املصرفية اإلسالمية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعةمدى اإلشراف على  .1
ُ
تقارير  ساعدويجب أن ت، تواف

االلتزام الشرعي ومالحظات التدقيق الشرعي الداخلي اللجنة في تحديد املسائل التي تتطلب اهتمامها واقتراح تدابير تصحيحية 

 لها، عند الحاجة.

   .الشريعة ومبادئ أحكامليتسنى للمصرف االلتزام ب بشأن املسائل الشرعيةإصدار القرارات  .2

  .شريعةال حكام ومبادئمع أ ا املصرفدّه واإلجراءات الشرعية التي ُيع  السياسات  توافقالتأكد من  .3

  :على اللجنة اعتماد ما يلي، يتعين أحكام ومبادئ الشريعة مع املصرفية اإلسالمية املنتجات توافقلضمان  .4

 األحكام والشروط الواردة في النماذج، والعقود، واالتفاقيات، والوثائق القانونية األخرى املستخدمة في تنفيذ العمليات.  .أ

   دليل املنتج، واإلعالنات التسويقية، والكتيبات التوضيحية، واملنشورات املستخدمة للتعريف باملنتج. .ب
 

5.  
ُ
 بالجوانب ا االلتزاموالتدقيق الشرعي الداخلي لضمان  لتزامعمل اال اللجنة قيّم ت

ُ
 كل جزءلشرعية، وهذا التقييم يش

 
من  ا

 .الشريعة ومبادئ املتعلقة بتقييم االلتزام بأحكام اعند رفع تقاريره امهامه

ستشارية طلب االستشارة ملراجعين الخارجيين أو الجهات اال يجوز لألطراف املعنيين لدى املصرف مثل املستشار القانوني أو ا .6

 اللجنة تقديم املساعدة الالزمة لهم في هذا الشأن.    وعلىمن اللجنة حيال املسائل الشرعية ذات العالقة بعمليات املصرف، 

غير مصرفية إسالمية  أن املصرف مارس أنشطة إذا ثبت للجنة ملعالجة الوضع، والتوصية بالتدابير املناسبة املجلسإبالغ  .7

   .الشريعةأحكام ومبادئ متوافقة مع 

الشريعة أحكام ومبادئ غير املتوافقة مع  اإلسالمية املؤسسة بالحاالت التي ال تتم فيها معالجة األنشطة املصرفية إحاطة .8

 .   بشكل فاعل أو كاٍف أو عدم اتخاذ املصرف ألي تدابير تصحيحية بشأنها

 .للمجلسادئ الشريعة ورفعه ية اإلسالمية للمصرف مع أحكام ومبإعداد تقرير سنوي عن توافق نشاط املصرف .9

 اختصاصاتهو  الشرعية اللجنةمهام رئيس  :ةالحادية عشر املادة 

وهي شراف على سير عملها وأداء اختصاصاته بفاعلية، لى رئيس اللجنة قيادة اللجنة واإل خالل باختصاصات اللجنة، يتو إدون 

 بصفة خاصة ما يلي: 

 ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة.  .1

 املناسب.  وفي الوقتبشكل فعال  الشرعية املحالة إليهاالتحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع املسائل  .2

 تشجيع أعضاء اللجنة على ممارسة مهامهم بفاعلية. .3
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 وواجباتهم الشرعية مهام أعضاء اللجنة  :ةثانية عشر املادة ال

 بذلك بعدإال لعذر مشروع دم التغيب عنها حضور اجتماعات اللجنة وع .1
 
 . تبليغ رئيس اللجنة مسبقا

 . بوضوح عضوية اللجنةواجباته ومسؤولياته املترتبة على  معرفة .2

 لالضطالع بمسؤولياته والتحضير الجتماعات اللجنة واملشاركة فيها بفعالية.  تخصيص وقت كاٍف  .3

مداولة املوضوعات وأخذ مرئيات املختصين من اإلدارة  الحث علىو رائهم بحرية، آأعضاء اللجنة اآلخرين من إبداء  تمكين .4

 وغيرهم إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك. 

بشكل كامل وفوري بأي مصلحة كانت مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب املصرف،  املجلسإبالغ  .5

  .أو مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال من شأنها منافسة املصرف

 عضويته في اللجنة.من خالل عليها  االطالعتم عدم إفشاء أي أسرار  .6

 

    (السادس)الباب                                                                                      

  االستقاللية وسرية املعلومات                                                                        

 االستقاللية  :ةعشر  ادة الثالثةامل

 ، حسب اآلتي: وموثوقةشرعية موضوعية  قراراتدار ممارسة مهامها إلصي ف بصفة دائمة مراعاة استقاللية اللجنةيجب 

موضوعية عند تداول قرارات شرعية وضمان عدم تعرضها ألي تأثير قد يعيقها عن إصدار  باستقاللية اللجنةإقرار املجلس   .1

 . املسائل املعروضة عليها

  .بشكل مباشر املجلسإلى  للجنة التنظيمييكون االرتباط  .2

 . الصادرة عن اللجنة دون موافقتهاالشرعية تجاهل القرارات تعديل أو  يجوز ال  .3

للجنة طلب معلومات إضافية من اإلدارة في حال حق وي. وكاملة من اإلدارةاللجنة على معلومات دقيقة يجب أن تحصل  .4

  . عدم كفاية املعلومات املقدمة

وعلى املجلس اتخاذ اإلجراء املناسب لتصحيح باألمر  املجلسفي حال عدم تزويد اللجنة باملعلومات املطلوبة، يتم إخطار  .5

  . الوضع

 سرية املعلومات: ةعشر  ادة الرابعةامل

وعدم إساءة  أثناء أدائهم ألعمالهمعلى سرية املعلومات الداخلية التي حصلوا عليها  املحافظةب لجنةأعضاء ال يلتزم .1

 ئه لعملهأثناء أدا في ال يجوز استخدام املعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة، كما استخدامها

 . بأي طريقة قد تضر باملصرف

عن ارتكاب املصرف ملخالفات  إحاطتهاإفصاح اللجنة عن معلومات للمؤسسة بغرض  د  عَ مع عدم اإلخالل بما ذكر أعاله، ال يُ  .2

 ملبدأ  ؛الشريعةومبادئ كام جسيمة ألح
 
 . املعلومات سريةتجاوزا
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 الشريعة ومبادئ تساق لضمان االلتزام بأحكاماألخالقيات واألحكام املهنية واالاملحافظة على  :ةاملادة الخامسة عشر 

 منظم إجراء   تعتمدأن  لجنةال على يجبالقرارات الشرعية، لضمان جودة واتساق 
 
واعتمادها توثيقها و  التخاذ القرارات الشرعية ا

وفي هذا الصدد، يمكن . بررةمغير  تـأثيرات محتملةأي من  لجنةعملية صنع القرار وحماية ال موثوقيةلضمان واملحافظة عليها 

يعة كما هو موضح في الباب التاسع من الرجوع إلى إجراءات عملية تطوير املنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام ومبادئ الشر 

  هذا اإلطار.
 

 )الباب السابع(

 الرقابة الداخلية                                                                                     
 

 الرقابة الداخلية  :ةعشر  املادة السادسة
 

: اال
ً
  الشرعي:لتزام أوال

 مع أحكام هاتوافقضمان  فدبه املصرفية اإلسالمية نشطة املصرف ومعامالتهألالتقييم املنتظم في  الشرعيااللتزام  تتمثل مهمة

  مهام االلتزام الشرعي ما يلي:تتضمن  . الشريعة ومبادئ

الرقابة  اتملعالجة حاالت عدم االلتزام وآليالشريعة، وإجراءات التصحيح  ومبادئمن مستوى التزام املصرف بأحكام  التأكد .1

 . القائمة لتجنب تكرارها

للمصرف، بما في ذلك عملية تطوير املنتجات  اإلسالميةاملصرفية  العملياتجميع  مهام االلتزام الشرعييشمل نطاق  أن .2

 الشريعةومبادئ  أحكاماملصرفية املتوافقة مع 
 
الواردة في الباب  للعمالء تقديمهحتى مرحلة من مرحلة هيكلة املنتج  ، بدءا

  .التاسع من هذا اإلطار
 

 
ً
  مخاطر عدم االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة: إدارة : ثانيا

 املصرفية اإلسالمية الشريعة للمصرف؛ مواصلة عملياته وأنشطته مبادئو  تتيح اإلدارة املنهجية ملخاطر عدم االلتزام بأحكام

تحديد مخاطر عدم االلتزام في  املخاطر إدارة  وتتمثل مهام، مقبولة من املخاطرملستويات غير  املصرف انكشافبفاعلية دون 

 :مع مراعاة اآلتي ،عدم االلتزام املحتملةمن حاالت  للحدبشكل منهجي  ومراقبتها وإدارتهاوقياسها  ومبادئ الشريعة بأحكام

ل مهام إدارة  .1
ّ
 الشريعة جزءومبادئ عدم االلتزام بأحكام  خاطر مأن تشك

 
 . من إطار عمل إدارة املخاطر املتكامل للمصرف ا

  وذلك أن يتولى هذه املهمة مسؤول مخاطر يحمل مؤهالت مناسبة ولديه خبرة كافية في هذا املجال .2
 
للطبيعة الفنية  نظرا

  .الشريعةومبادئ وتعقيد عملية إدارة مخاطر عدم االلتزام بأحكام 
 

 
ً
 : الداخلي التدقيق الشرعي :ثالثا

 

من مستوى  َن ويحّس يحقق قيمة مضافة صمم موضوعي م تأكيدتقديم ل ةستقلامل املراجعة عمليةفي التدقيق الشرعي تتمثل مهمة 

ضمان سالمة وفاعلية نظام الرقابة  بهدفالشريعة  ومبادئ أحكاممع املصرفية اإلسالمية  أنشطة املصرف ومعامالته لتزاما

  : مع مراعاة اآلتي، الشريعةومبادئ الداخلية لاللتزام بأحكام 
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مرة واحدة في السنة على األقل بناء  على سجل  املجاالت ذات األهمية النسبيةفي  الداخلي إجراء عملية التدقيق الشرعي .1

التدقيق الشرعي كجزء من عملية التدقيق املحدد للمصرف في مجاالت متخصصة أخرى،  إجراءويمكن . مخاطر املصرف

 ملستوى املخاطر ونسبة تأثير عدم االلتزام في هذه املجاالت
 
 .وفقا

ويجب أن تتوافق . لجنةبعد التشاور مع ال الداخلي مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي للمجلسالتابعة  راجعةتحدد لجنة امل .2

  . واملتعارف عليها املقبولة الداخلي ت مع معايير التدقيقاملستهدفا

 ةعيالشر الجوانب في  والتدريب الكافياملعرفة الالزمة لديهم  ون داخلي ون مدقق مهمة التدقيق الشرعي الداخلييجب أن يتولى  .3

ريطة عدم تأثير لدى املصرف في عملية إجراء التدقيق ش ينالشرعي ختصيناالستعانة بخبرات امل ينداخليال ينمدققلليمكن و 

 .التدقيقذلك على موضوعية 

رفع نتائج ومالحظات التدقيق الشرعي .4
ُ
 . لجنةوال املجلسإلى كل من لجنة املراجعة في  الداخلي يجب أن ت

 
 

  (الثامن)الباب                                                                                              

 عمليات النوافذ اإلسالمية                                                                                   
 

 2عمليات النوافذ اإلسالمية : ةعشر  السابعةاملادة 

أدوات ضمان وجود أنظمة و  ،سالميةاإل  عمليات النوافذمن خالل عند ممارسة نشاط املصرفية اإلسالمية  رفيتعين على املص 

 جهة، من الشريعةومبادئ  أحكامبشكل سليم بين املوجودات ومصادر التمويل املتوافقة مع  للفصلكافية  داخلية رقابية

األخرى من هذا باإلضافة إلى املتطلبات ، أخرى  جهة من ومبادئها عةالشري مأحكا مع املتوافقة غير  التمويل ومصادر  واملوجودات

لتزام باملتطلبات ملصرف االيجب على ا ؛عمليات النوافذ اإلسالميةمن خالل عند ممارسة نشاط املصرفية اإلسالمية و  .اإلطار

 اآلتية:
 

سجالت محاسبية مستقلة للعمليات وكذلك ضمان وجود بسجل حسابات مستقل للعمليات املصرفية اإلسالمية  االحتفاظ .1

 .املصرفية اإلسالمية بشكل مالئم

قوائم مالية مستقلة لعملياته املصرفية اإلسالمية عالوة على القوائم املالية  -بصفة شهرية على األقل-املصرف  د  ُيعيجب أن  .2

 . للمصرف الدورية

املصرف باملتطلبات املذكورة في الفقرة رقم لتقييم درجة التزام  يكون مرة واحدة في السنة على األقلإجراء تدقيق داخلي  .3

 ( من هذه املادة. 2( والفقرة رقم )1)

 

 

 م.10/10/2023 املادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء  من  2
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 )الباب التاسع(                                                                                        

  الشريعةأحكام ومبادئ املصرفية املتوافقة مع  املنتجاتتطوير عملية  إجراءات
 

 الشريعة ومبادئ إجراءات عملية تطوير املنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام :ةعشر  الثامنةاملادة 

تهدف هذه اإلجراءات إلى ضمان أن تكون عملية تطوير املنتجات املصرفية اإلسالمية للمصرف شاملة وكافية وذلك للحد من 

نتيجة للهيكلة غير السليمة لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة وذلك  للمنتجات املصرفية اإلسالميةرفض اللجنة احتمالية 

ثية التي لدى املصرف وقصورها عن استيعاب املفاهيم الشرعية أو العرض غير العادل للمنتج للمنتج أو عدم كفاية الجهود البح

   في مرحلة اإلصدار أو التسويق. وفي هذا الشأن يجب على املصرف اتباع اإلجراءات اآلتية:

ويجب أن يتم توضيح موضوع طلب . اللجنةإلى  إجراءاتهوتصميم  املنتج عملية تطوير  خالل الشرعيةاملسائل جميع إحالة  .1

ويشمل هذا شرح العمليات ذات الصلة، والوثائق . بفعالية دراستها للجنةأو القرار بصورة مفصلة ليتسنى  االستشارة

 . املستخدمة، وجميع املعلومات الضرورية األخرى 

  املصرفية اإلسالميةعلى جميع املنتجات  اللجنةموافقة  يجب .2
ُ
 وأي مها راد تقديُ امل

 
راجع أن يجب و  ،تعديالت تطرأ عليها الحقا

ُ
ت

   . ملنتجات والعملياتتفاصيل العقود القانونية والوثائق األخرى املتعلقة با اللجنة

( مثل، عملية هيكلة وتطوير املنتج قبل طرحه في السوق )قبل اعتماد املنتج  إجراءات عملية تطوير املنتجاتتضمن تأن  .3

 : اآلتي املتضمنة، (بعد طرح املنتج وعرضه على العمالء وتنفيذ عمليات عليه) هبعد اعتمادإجراءات ملا و 

  قبل اعتماد املنتج: ما إجراءات .أ

 تصميم عملياته املدعومة باألبحاثإصدار القرارات الشرعية، وهيكلة املنتج أو على املوافقة قبل اعتماد املنتج  شمول   (1

 . العقود واالتفاقيات قبل عرضه على العمالء مراجعةالشرعية الشاملة، و 

  ،أخرى  جوانبأي عالوة على  اد املنتجأن تشمل عملية املوافقة قبل اعتم ضمان  (2
َ
ووثيقة املفاهيم، والهيكل،  مراجعة

عتمد . الشروط واألحكام، والوثائق، والسياسات، واإلجراءات، والنشرات والكتيبات، واملواد اإلعالنية
ُ
 هذهويجب أن ت

  .  اللجنةالوثائق من 

 :بعد اعتماد املنتجما  إجراءات .ب

 . الداخلي الشرعيالتدقيق االلتزام و والتي تتضمن  بعد اعتماد املنتج إجراءات ماعلى الحوكمة الشرعية  أن تشتمل ضمان  (1

 . بشأنها للدارة، واقتراح اإلجراءات املناسبة للمنتجالشريعة أحكام ومبادئ تحديد مواطن املخاطر املحتملة لعدم االلتزام ب (2

 

 


