
نشأة مجلس الخدمات المالية ا�سالمية

مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية هـو هيئـة دولية، 
مقرهـا كوااللمبـور، افتتحت رسـمي� في 3 مـن نوفمبر 
2002، وبـدأت عملهـا في 10 من مـارس 2003. يعمل 
مجلـس الخدمـات المالية ا�سـالمية، بوصفـه منظمة 
الهيئـات  بعمـل  الخاصـة  المعاييـر  وضـع  فـي  دوليـة، 
الرقابيـة وا�شـرافية، التـي لهـا مصلحـة مباشـرة فـي 
الماليـة  الخدمـات  صناعـة  واسـتقرار  متانـة  ضمـان 
ا�سالمية، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة، 
ا�سـالمي).  (التأميـن  والتكافـل  المـال،  رأس  وأسـواق 
الخدمـات  مجلـس  يعمـل  مهمتـه،  تأديـة  إطـار  وفـي 
المالية ا�سـالمية علـى تطوير صناعة الخدمات المالية 
ا�سـالمية علـى نحو قـوي وشـفاف، من خـالل تقديم 
القائمـة  الدوليـة  المعاييـر  مالئمـة  أَو  جديـدة،  معاييـر 

بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية.

بنـاًء علـى ذلـك، فـإن عمـل مجلـس الخدمـات الماليـة 
ل³شـراف  بـازل  لجنـة  لعمـل  متممـ�  يعـد  ا�سـالمية 
المصرفـي، والمنظمـة الدوليـة لهيئـات اµوراق الماليـة، 

والجمعية الدولية لهيئات ا�شراف على التأمين.

هـذا، وقـد سـنت ماليزيـا، البلـد المسـتضيف للمجلـس، 
قانونـ� يعـرف باسـم قانـون مجلـس الخدمـات المالية 
ا�سـالمية لعـام 2002، ويعطـي هـذا القانون مجلس 
الخدمات المالية ا�سـالمية الحصانات واالمتيازات التي 
والبعثـات  الدوليـة  للمنظمـات  العـادة  فـي  تمنـح 

الدبلوماسية.

مهمة المجلس

تتمثـل مهمة مجلس الخدمات المالية ا�سـالمية في 
ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  صناعـة  اسـتقرار  تعزيـز 
احترازيـة  معاييـر  إصـدار  خـالل  مـن  وذلـك  ومرونتهـا، 
ورقابيـة عالميـة، وتسـهيل تفعيلهـا، فضـًال عـن تبنـي 
المعرفـة  تبـادل  تعزيـز  إلـى  تهـدف  أخـرى  مبـادرات 

والتعاون.

أهداف المجلس

تتمثل أهداف مجلس الخدمات المالية ا�سالمية فيما يلي:

العمـل علـى تطويـر صناعـة خدمـات مالية إسـالمية   •
علـى نحـو قـوي وشـفاف، مـن خـالل تقديـم معاييـر 
جديـدة أو مالئمـة معاييـر دوليـة قائمـة، متسـقة مـع 

مبادئ الشريعة ا�سالمية.

تقديم ا�رشـاد حول آليات ا�شـراف والرقابة الفعالة   •

إسـالمية،  ماليـة  منتجـات  تقـدم  التـي  للمؤسسـات 
والعمـل على تطويـر معايير لصناعة الخدمـات المالية 
وإدارة  وقيـاس،  تحديـد،  فـي  للمسـاعدة  ا�سـالمية 
االعتبـار  فـي  اµخـذ  مـع  عنهـا،  وا�فصـاح  المخاطـر، 
الدخـل  حسـابات  السـيما  المعنيـة،  الدوليـة  المعاييـر 

والنفقات.

التواصـل والتعاون مع المنظمـات الدولية المختلفة،   •
اµنظمـة  وتقويـة  السـتقرار  معاييـر  حاليـ�  تضـع  التـي 
النقديـة والماليـة الدولية، فضًال عـن التواصل والتعاون 

مع منظمات الدول اµعضاء.

تحسين وتنسـيق المبادرات الرامية إلى تطوير اÁليات   •
وا�جراءات، التي تسـاعد على القيام بالعمليات، خاصة 

إدارة المخاطر.

تطويـر  فـي  اµعضـاء  الـدول  بيـن  التعـاون  تشـجيع   •
صناعة الخدمات المالية ا�سالمية.

العمـل علـى تدريـب وتنميـة مهارة المـوارد البشـرية،   •
فيمـا يتعلق بالرقابـة الفعالة لصناعة الخدمات المالية 

ا�سالمية.

إعـداد اµبحـاث، ونشـر الدراسـات، واالسـتطالعات عن   •
صناعة الخدمات المالية ا�سالمية.

ا�سـالمية  للمصـارف  بيانـات  قاعـدة  تأسـيس   •
والمؤسسـات الماليـة وخبـراء صناعة الخدمـات المالية 

ا�سالمية.

أي أهـداف أخـرى قـد توافق عليهـا الجمعيـة العامة   •
لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية من وقت Áخر.

عضوية بصفة مراقب

تتاح عضوية بصفة مراقب µي من:

أو  والوطنيـة  المهنيـة  والجمعيـات  المؤسسـات  أ- 
ا�قليمية أو الدولية.

ب- المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية؛ أو

ج- الشـركة أو المؤسسـة التـي تقدم خدمـات مهنية، 
أو  القانونيـة،  أو  المحاسـبية،  الخدمـات  فيهـا  بمـا 
التصنيفيـة، أو البحـث، أو التدريـب µي مـن المؤسسـات 

المذكورة في كل من (أ) و (ب).

اµعلـى  للمجلـس  يمكـن  ذكـره،  سـبق  مـا  وبخـالف 
لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية في حاالت خاصة، 
يقوم المجلس اµعلى بتحديدها حسـبما يراه مناسـب�، 
فئـات  مـن  فئـة  أي  فـي  للعضويـة  طلـب  قبـول  مـن 

العضوية. 

بلـغ عـدد أعضـاء مجلـس الخدمـات المالية ا�سـالمية 
 (70) يمثلـون   ،Êعضـو  (183)  2017 أبريـل  شـهر  فـي 
سـلطة إشـرافية ورقابية من (57) دولة، و(7) منظمات 
دولية، و(106) منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات 

المالية والشركات المهنية واالتحادات النقابية).

هذا، ويضم المجلس في عضويته سـت جهات أعضاء 
من دولة الكويت، والتي تعد من أحد الدول المؤسسة 

للمجلس، وهي: 

بنك الكويت المركزي - عضو  •

هيئة أسواق المال الكويتية - عضو منتسب  •

بنك بوبيان - عضو مراقب  •

بيت التمويل الكويتي - عضو مراقب  •

بنك الكويت الدولي - عضو مراقب  •

شركة المثنى لالستثمار - عضو مراقب  •

مزايا العضوية:

ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  أعضـاء  يتمتـع 
بالمزايا التالية:

أن يصبحـوا جـزءÊ مـن منظمـة دولية مرموقـة، تتميز   •
المشـاركين فـي صناعـة  اµعضـاء  بتمثيـل واسـع مـن 

الخدمات المالية ا�سالمية.

حضور جلسات الجمعية العمومية.  •

(اµعضـاء  العموميـة  الجمعيـة  فـي  التصويـت   •
الكاملين فقط).

تلقي المسـاعدة الفنية (اµعضاء الكاملين واµعضاء   •
المنتسبين فقط).

المشـاركة (بالدعـوة) في تطويـر المعاييـر االحترازية   •
لمجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية وذلـك من خالل 

مجموعات العمل بما فيها النقاشات المغلقة.

المشـاركة في برامج التوعية التي ينظمها المجلس   •
(مثـل ورش العمـل، والنـدوات، والمؤتمـرات)، مـن خـالل 

إعطاء اµولوية، وأسعار خاصة لÏعضاء.

الحصول على نسـخ مجانية من مسـودات المشاريع   •
ا�سـالمية،  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  عـن  الصـادرة 

والدعوة �رسال مالحظات عليها.

االسـتماع  وجلسـات  العمـل،  ورش  فـي  المشـاركة   •
ينظمهـا  والتـي  بالمسـودات  الخاصـة  العموميـة 

المجلس مجان�.

المجلـس  �صـدارات  مجانيـة  نسـخ  علـى  الحصـول   •
ا�رشـادية  والمبـادئ  المعاييـر  (مثـل  المطبوعـة 

واالستبيانات إلخ).

إتاحـة حصريـة للمواد الخاصة بفعاليـات واجتماعات   •
المجلس والخدمات ا�لكترونية اµخرى، من خالل بوابة 
اµعضـاء فـي الموقـع ا�لكترونـي لمجلـس الخدمـات 

المالية ا�سالمية.

وثائق تنظيم عمل المجلس

يخضـع تنظيم الوظائـف واµنشـطة الخاصة بمجلس 
الخدمات المالية ا�سالمية µربع وثائق رئيسة:

ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  ميثـاق  مـواد   •
(المعدل في أكتوبر 2013) 

لعـام  الماليـة ا�سـالمية  الخدمـات  قانـون مجلـس   •
 .2002

لوائح مجلس الخدمات المالية ا�سالمية.   •

والمبـادئ  المعاييـر  إعـداد  وإجـراءات  إرشـادات   •
ا�رشادية.

 الهيكل التنظيمي للمجلس

الجمعية العمومية

مجلـس  أعضـاء  لجميـع  التمثيلـي  المجلـس  هـي 
كاملـي  اµعضـاء  أي  ا�سـالمية،  الماليـة  الخدمـات 

العضوية، واµعضاء المنتسبين، واµعضاء المراقبين.

المجلس ا�على

وضـع  عـن  المسـؤولة  العليـا  التنفيذيـة  الهيئـة  هـو 
سياسـات مجلـس الخدمات المالية ا�سـالمية، ويتألف 
المجلـس اµعلـى من ممثل واحد عـن كل عضو كامل 
العضويـة، والـذي يجـب أن يكـون المسـؤول التنفيـذي 
الكبيـر لذلـك العضـو، أو أي شـخص آخـر يتـم ترشـيحه 

لتمثيله من وقت Áخر.

اللجنة الفنية

هـي اللجنة المسـؤولة عن تقديم المشـورة للمجلس 
اµعلـى)  المجلـس  يحـدده  الـذي  النحـو  (علـى  اµعلـى 
اختصاصاتهـا.  ضمـن  الداخلـة  الفنيـة  القضايـا  بشـأن 
الفنيـة مـن خمـس عشـرة عضـوÊ يتـم  اللجنـة  تتألـف 
اختيارهم من قبل المجلس اµعلى، وتكون فترة والية 

كل عضو ثالث سنوات.

مجموعة العمل

هـي لجنة يتم تشـكيلها، لتكون مسـؤولة عن صياغة 
المعايير و/ أو المبادئ ا�رشادية.

مجموعة المهام

هي لجنة تعهد إليها مهام مخصصة ومؤقتة.

لجنة الصياغة

هـي لجنـة شـكلت لتكون مسـؤولة عـن ترجمـة وثائق 
اللغـة  مـن  ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس 

ا�نجليزية إلى اللغة العربية.

ا�مانة العامة

هـي الهيئـة ا�داريـة الدائمة لمجلس الخدمـات المالية 
ا�سـالمية، ويرأسـها اµميـن العـام المعيـن مـن قبـل 
المجلس اµعلى، حسـب البنود والشروط التي يحددها 

المجلس اµعلى، ومقرها كوااللمبور بماليزيا.

إعداد المعايير

"يعمـل مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية علـى تطوير 
صناعة خدمات مالية إسالمية على نحو قوي وشفاف، من 
خـالل تقديـم معايير جديـدة، أَو مالئمـة المعاييـر الدولية 

القائمة بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية".

علمـ� أن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية 
ا�سـالمية تتبـع إجـراءات مفّصلـة، تـم تحديدهـا فـي 
والمبـادئ  المعاييـر  إعـداد  وإجـراءات  "إرشـادات  وثيقـة 
بيـن أمـور أخـرى، إصـدار  ا�رشـادية" والتـي تشـمل مـن 
مسـودة للمشـروع، وفي حالـة الضرورة، عقد جلسـات 

استماع عمومية.

هـذا، وقـد أصـدر مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية 
منـذ نشـأته وحتى مايـو 2017 عدد (19) معيـارÊ، منها 

على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:

ولالطـالع علـى جميـع المعايير الصـادرة مـن المجلس 
العام للخدمات ا�سـالمية، با�مكان زيارة الرابط التالي 

على الموقع ا�لكتروني للمجلس لتحميلها:

http://www.ifsb.org/ar_published.php

علم� أنها متوفرة باللغتين العربية وا�نجليزية، وكذلك 
باللغة الفرنسية لبعض المعايير.

أنشطة المجلس

يعقـد  كمـا  سـنوية،  قمـة  بعقـد  المجلـس  يقـوم 
منتديـات تنفيذيـة وبرامـج توعيـة، با�ضافـة إلـى ورش 

عمل لتسهيل تفعيل المعايير الصادرة عنه.

ووقائـع  والتقاريـر  البحثيـة  اµوراق  بإصـدار  يقـوم  كمـا 
الفعاليـات التـي يعقدهـا، إلى جانب النشـرات ا�خبارية 
تلـك  جميـع  وتتوفـر  عامـة،  محاضـرات  وسلسـلة 

ا�صدارات على الموقع ا�لكتروني للمجلس.

هذا، ويتيح الموقع ا�لكتروني للمجلس خدمة الشـراء 
عبـر ا�نترنـت لعـدد مـن ا�صـدارات والكتـب ذات الصلة 
بالخدمات المالية ا�سالمية، والتي يوفرها للمختصين 
بشـكل عـام وبسـعر مخفـض للمنظمـات اµعضـاء بـه 

بشكل خاص.

بتسـهيل  الخاصـة  ا�لكترونـي  التعليـم  بوابـة 
تفعيل المعايير الصادرة عن المجلس 

تفعيـل  بتسـهيل  الخاصـة  ا�لكترونـي  التعليـم  بوابـة 
الماليـة  الخدمـات  مجلـس  عـن  الصـادرة  المعاييـر 
ا�سـالمية هـي مجموعة شـاملة مـن المـواد التدريبية 
ا�لكترونية من المعايير الرئيسة الصادرة عن المجلس، 
تفعيـل  تسـهيل  أنشـطة  لزيـادة  خصيصـ�  صممـت 
البشـرية  المـوارد  تدريـب  إلـى  تهـدف  التـي  المعاييـر، 
بالرقابـة  المتعلقـة  المجـاالت  فـي  مهاراتهـا  وتنميـة 
ا�سـالمية.  الماليـة  الخدمـات  صناعـة  علـى  الفعالـة 
وبشـكل أساسـي، تعـد بوابـة التعليـم ا�لكترونـي أداة 
يعقدهـا  التـي  الحاليـة  التفعيـل  µنشـطة  مكملـة 
تفعيـل  تسـهيل  عمـل  ورش  سلسـة  مثـل  المجلـس، 
المعاييـر، والدعـم الفني بهـدف تعزيز فهـم المعايير، 

عضوية المجلس

دوليـة،  منظمـات  عضويتـه  فـي  المجلـس  يضـم 
بـه  تجمعهـم  الذيـن  والشـركاء  ووطنيـة،  وإقليميـة، 
أهـداف مشـتركة، ويرحـب مجلـس الخدمـات الماليـة 
المشـتركة  اµهـداف  ذات  بالمنظمـات  ا�سـالمية 
جوانـب  فـي  والمسـاهمة  للمجلـس،  لالنضمـام 

المعرفة، والخبرة، وتنمية الموارد البشرية.

تتألـف عضوية المجلس من ثالث فئـات هي: العضوية 
الكاملة، وعضوية ا�نتساب، وعضوية بصفة مراقب.

العضوية الكاملة

تتاح العضوية الكاملة للسـلطات ا�شرافية المسؤولة 
عن ا�شـراف علـى قطاعات المصـارف، واµوراق المالية، 
تعتـرف  التـي  الـدول  فـي  (التكافـل)  التأميـن  و/أو 
بالخدمات المالية ا�سـالمية، سـواًء من خـالل القوانين 
الحكوميـة  والمنظمـات  المتبـع،  العـرف  أو  أواللوائـح 
الدولية التي تعمل أساس� في تعزيز المالية ا�سالمية.

عضوية االنتساب

تتاح عضوية ا�نتسـاب µي بنك مركزي أو سـلطة نقد أو 
هيئـة إشـراف أو رقابـة ماليـة، أو منظمـة دوليـة تشـارك 
فـي وضـع أو تعزيـز معاييـر السـتقرار للنظـم الماليـة 
والنقديـة الدوليـة والوطنيـة ومتانتهـا، والتـي تعـد غيـر 
العضويـة  علـى  الحصـول  فـي  تطمـح  ال  أو  مؤهلـة 

الكاملة.

دوليـة  هيئـة  هـو  ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس 
واضعـة للمعاييـر، تهـدف إلى تطويـر وتعزيز متانـة صناعة 
بإصـدار  وذلـك  واسـتقرارها،  ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات 
معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم 
بصفـة عامة قطاعات الصيرفة ا�سـالمية، وأسـواق المال، 
مجلـس  يقـوم  كمـا  ا�سـالمي).  (التأميـن  والتكافـل 
وتنسـيق  بحثيـة،  بأنشـطة  ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات 
مبـادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضًال عن 
علميـة  ومؤتمـرات  ونـدوات  نقاشـية  حلقـات  تنظيـم 
المهتميـن بهـذه  المصالـح  الرقابيـة وأصحـاب  للسـلطات 

الصناعة.

مجلس الخدمات المالية ا�سالمية
Islamic Financial Services Board (IFSB)
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والمبادئ ا�رشادية، والمالحظات الفنية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية ا�سالمية وتطبيقها.

كمـا تـزود البوابـة المنظمـات اµعضـاء وغيـر اµعضـاء علـى حـد سـواء بتركيبـة شـاملة للتعليـم وإدارة 
المعرفـة للمعاييـر الصـادرة عـن المجلـس، حيـث يمكـن الوصـول للمـواد ا�لكترونيـة عبـر إرسـال طلب 

ifsb_fis@intuition.com :تسجيل على عنوان

اسـتضافة بنـك الكويـت المركـزي فعاليـات ورشـتّي عمـل حـول اثنيـن مـن معاييـر مجلـس 
الخدمات المالية ا�سالمية 

استضاف بنك الكويت المركزي فعاليات ورشتي عمل خالل الفترة 7 و  8 أكتوبر 2008 حول اثنين من معايير 
مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية بشـأن إدارة المخاطـر والحوكمـة فـي المؤسسـات التي تقـدم خدمات 
مالية إسـالمية، وذلك ضمن أنشـطة مجلس الخدمات المالية ا�سالمية التي تهدف إلى تنظيم ورش العمل 

المختلفة في الدول اµعضاء لنشر الوعي وتطبيق المعايير التي يعكف المجلس على تطويرها.

كما عكست استضافة بنك الكويت المركزي لمثل هذه الورش دور البنك في نشر الوعي بين العاملين 
فـي القطـاع المصرفـي والمالـي في دولـة الكويت ورفـع مسـتوى اµداء واالحترافية لديهـم، وضمان 
مواكبتهـم للتغيـرات والتطورات العالمية في المجاالت المصرفيـة والمالية، ودور دولة الكويت كأحد 

الدول اµعضاء المؤسسة للمجلس منذ نشأته.

المصادر:

 www.ifsb.org الموقع ا�لكتروني لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية   

 www.cbk.gov.kw الموقع ا�لكتروني لبنك الكويت المركزي   



مجلس الخدمات 
المالية ا�سالمية

نشأة مجلس الخدمات المالية ا�سالمية

مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية هـو هيئـة دولية، 
مقرهـا كوااللمبـور، افتتحت رسـمي� في 3 مـن نوفمبر 
2002، وبـدأت عملهـا في 10 من مـارس 2003. يعمل 
مجلـس الخدمـات المالية ا�سـالمية، بوصفـه منظمة 
الهيئـات  بعمـل  الخاصـة  المعاييـر  وضـع  فـي  دوليـة، 
الرقابيـة وا�شـرافية، التـي لهـا مصلحـة مباشـرة فـي 
الماليـة  الخدمـات  صناعـة  واسـتقرار  متانـة  ضمـان 
ا�سالمية، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة، 
ا�سـالمي).  (التأميـن  والتكافـل  المـال،  رأس  وأسـواق 
الخدمـات  مجلـس  يعمـل  مهمتـه،  تأديـة  إطـار  وفـي 
المالية ا�سـالمية علـى تطوير صناعة الخدمات المالية 
ا�سـالمية علـى نحو قـوي وشـفاف، من خـالل تقديم 
القائمـة  الدوليـة  المعاييـر  مالئمـة  أَو  جديـدة،  معاييـر 

بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية.

بنـاًء علـى ذلـك، فـإن عمـل مجلـس الخدمـات الماليـة 
ل³شـراف  بـازل  لجنـة  لعمـل  متممـ�  يعـد  ا�سـالمية 
المصرفـي، والمنظمـة الدوليـة لهيئـات اµوراق الماليـة، 

والجمعية الدولية لهيئات ا�شراف على التأمين.

هـذا، وقـد سـنت ماليزيـا، البلـد المسـتضيف للمجلـس، 
قانونـ� يعـرف باسـم قانـون مجلـس الخدمـات المالية 
ا�سـالمية لعـام 2002، ويعطـي هـذا القانون مجلس 
الخدمات المالية ا�سـالمية الحصانات واالمتيازات التي 
والبعثـات  الدوليـة  للمنظمـات  العـادة  فـي  تمنـح 

الدبلوماسية.

مهمة المجلس

تتمثـل مهمة مجلس الخدمات المالية ا�سـالمية في 
ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  صناعـة  اسـتقرار  تعزيـز 
احترازيـة  معاييـر  إصـدار  خـالل  مـن  وذلـك  ومرونتهـا، 
ورقابيـة عالميـة، وتسـهيل تفعيلهـا، فضـًال عـن تبنـي 
المعرفـة  تبـادل  تعزيـز  إلـى  تهـدف  أخـرى  مبـادرات 

والتعاون.

أهداف المجلس

تتمثل أهداف مجلس الخدمات المالية ا�سالمية فيما يلي:

العمـل علـى تطويـر صناعـة خدمـات مالية إسـالمية   •
علـى نحـو قـوي وشـفاف، مـن خـالل تقديـم معاييـر 
جديـدة أو مالئمـة معاييـر دوليـة قائمـة، متسـقة مـع 

مبادئ الشريعة ا�سالمية.

تقديم ا�رشـاد حول آليات ا�شـراف والرقابة الفعالة   •

إسـالمية،  ماليـة  منتجـات  تقـدم  التـي  للمؤسسـات 
والعمـل على تطويـر معايير لصناعة الخدمـات المالية 
وإدارة  وقيـاس،  تحديـد،  فـي  للمسـاعدة  ا�سـالمية 
االعتبـار  فـي  اµخـذ  مـع  عنهـا،  وا�فصـاح  المخاطـر، 
الدخـل  حسـابات  السـيما  المعنيـة،  الدوليـة  المعاييـر 

والنفقات.

التواصـل والتعاون مع المنظمـات الدولية المختلفة،   •
اµنظمـة  وتقويـة  السـتقرار  معاييـر  حاليـ�  تضـع  التـي 
النقديـة والماليـة الدولية، فضًال عـن التواصل والتعاون 

مع منظمات الدول اµعضاء.

تحسين وتنسـيق المبادرات الرامية إلى تطوير اÁليات   •
وا�جراءات، التي تسـاعد على القيام بالعمليات، خاصة 

إدارة المخاطر.

تطويـر  فـي  اµعضـاء  الـدول  بيـن  التعـاون  تشـجيع   •
صناعة الخدمات المالية ا�سالمية.

العمـل علـى تدريـب وتنميـة مهارة المـوارد البشـرية،   •
فيمـا يتعلق بالرقابـة الفعالة لصناعة الخدمات المالية 

ا�سالمية.

إعـداد اµبحـاث، ونشـر الدراسـات، واالسـتطالعات عن   •
صناعة الخدمات المالية ا�سالمية.

ا�سـالمية  للمصـارف  بيانـات  قاعـدة  تأسـيس   •
والمؤسسـات الماليـة وخبـراء صناعة الخدمـات المالية 

ا�سالمية.

أي أهـداف أخـرى قـد توافق عليهـا الجمعيـة العامة   •
لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية من وقت Áخر.

عضوية بصفة مراقب

تتاح عضوية بصفة مراقب µي من:

أو  والوطنيـة  المهنيـة  والجمعيـات  المؤسسـات  أ- 
ا�قليمية أو الدولية.

ب- المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية؛ أو

ج- الشـركة أو المؤسسـة التـي تقدم خدمـات مهنية، 
أو  القانونيـة،  أو  المحاسـبية،  الخدمـات  فيهـا  بمـا 
التصنيفيـة، أو البحـث، أو التدريـب µي مـن المؤسسـات 

المذكورة في كل من (أ) و (ب).

اµعلـى  للمجلـس  يمكـن  ذكـره،  سـبق  مـا  وبخـالف 
لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية في حاالت خاصة، 
يقوم المجلس اµعلى بتحديدها حسـبما يراه مناسـب�، 
فئـات  مـن  فئـة  أي  فـي  للعضويـة  طلـب  قبـول  مـن 

العضوية. 

بلـغ عـدد أعضـاء مجلـس الخدمـات المالية ا�سـالمية 
 (70) يمثلـون   ،Êعضـو  (183)  2017 أبريـل  شـهر  فـي 
سـلطة إشـرافية ورقابية من (57) دولة، و(7) منظمات 
دولية، و(106) منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات 

المالية والشركات المهنية واالتحادات النقابية).

هذا، ويضم المجلس في عضويته سـت جهات أعضاء 
من دولة الكويت، والتي تعد من أحد الدول المؤسسة 

للمجلس، وهي: 

بنك الكويت المركزي - عضو  •

هيئة أسواق المال الكويتية - عضو منتسب  •

بنك بوبيان - عضو مراقب  •

بيت التمويل الكويتي - عضو مراقب  •

بنك الكويت الدولي - عضو مراقب  •

شركة المثنى لالستثمار - عضو مراقب  •

مزايا العضوية:

ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  أعضـاء  يتمتـع 
بالمزايا التالية:

أن يصبحـوا جـزءÊ مـن منظمـة دولية مرموقـة، تتميز   •
المشـاركين فـي صناعـة  اµعضـاء  بتمثيـل واسـع مـن 

الخدمات المالية ا�سالمية.

حضور جلسات الجمعية العمومية.  •

(اµعضـاء  العموميـة  الجمعيـة  فـي  التصويـت   •
الكاملين فقط).

تلقي المسـاعدة الفنية (اµعضاء الكاملين واµعضاء   •
المنتسبين فقط).

المشـاركة (بالدعـوة) في تطويـر المعاييـر االحترازية   •
لمجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية وذلـك من خالل 

مجموعات العمل بما فيها النقاشات المغلقة.

المشـاركة في برامج التوعية التي ينظمها المجلس   •
(مثـل ورش العمـل، والنـدوات، والمؤتمـرات)، مـن خـالل 

إعطاء اµولوية، وأسعار خاصة لÏعضاء.

الحصول على نسـخ مجانية من مسـودات المشاريع   •
ا�سـالمية،  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  عـن  الصـادرة 

والدعوة �رسال مالحظات عليها.

االسـتماع  وجلسـات  العمـل،  ورش  فـي  المشـاركة   •
ينظمهـا  والتـي  بالمسـودات  الخاصـة  العموميـة 

المجلس مجان�.

المجلـس  �صـدارات  مجانيـة  نسـخ  علـى  الحصـول   •
ا�رشـادية  والمبـادئ  المعاييـر  (مثـل  المطبوعـة 

واالستبيانات إلخ).

إتاحـة حصريـة للمواد الخاصة بفعاليـات واجتماعات   •
المجلس والخدمات ا�لكترونية اµخرى، من خالل بوابة 
اµعضـاء فـي الموقـع ا�لكترونـي لمجلـس الخدمـات 

المالية ا�سالمية.

وثائق تنظيم عمل المجلس

يخضـع تنظيم الوظائـف واµنشـطة الخاصة بمجلس 
الخدمات المالية ا�سالمية µربع وثائق رئيسة:

ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  ميثـاق  مـواد   •
(المعدل في أكتوبر 2013) 

لعـام  الماليـة ا�سـالمية  الخدمـات  قانـون مجلـس   •
 .2002

لوائح مجلس الخدمات المالية ا�سالمية.   •

والمبـادئ  المعاييـر  إعـداد  وإجـراءات  إرشـادات   •
ا�رشادية.

 الهيكل التنظيمي للمجلس

الجمعية العمومية

مجلـس  أعضـاء  لجميـع  التمثيلـي  المجلـس  هـي 
كاملـي  اµعضـاء  أي  ا�سـالمية،  الماليـة  الخدمـات 

العضوية، واµعضاء المنتسبين، واµعضاء المراقبين.

المجلس ا�على

وضـع  عـن  المسـؤولة  العليـا  التنفيذيـة  الهيئـة  هـو 
سياسـات مجلـس الخدمات المالية ا�سـالمية، ويتألف 
المجلـس اµعلـى من ممثل واحد عـن كل عضو كامل 
العضويـة، والـذي يجـب أن يكـون المسـؤول التنفيـذي 
الكبيـر لذلـك العضـو، أو أي شـخص آخـر يتـم ترشـيحه 

لتمثيله من وقت Áخر.

اللجنة الفنية

هـي اللجنة المسـؤولة عن تقديم المشـورة للمجلس 
اµعلـى)  المجلـس  يحـدده  الـذي  النحـو  (علـى  اµعلـى 
اختصاصاتهـا.  ضمـن  الداخلـة  الفنيـة  القضايـا  بشـأن 
الفنيـة مـن خمـس عشـرة عضـوÊ يتـم  اللجنـة  تتألـف 
اختيارهم من قبل المجلس اµعلى، وتكون فترة والية 

كل عضو ثالث سنوات.

مجموعة العمل

هـي لجنة يتم تشـكيلها، لتكون مسـؤولة عن صياغة 
المعايير و/ أو المبادئ ا�رشادية.

مجموعة المهام

هي لجنة تعهد إليها مهام مخصصة ومؤقتة.

لجنة الصياغة

هـي لجنـة شـكلت لتكون مسـؤولة عـن ترجمـة وثائق 
اللغـة  مـن  ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس 

ا�نجليزية إلى اللغة العربية.

ا�مانة العامة

هـي الهيئـة ا�داريـة الدائمة لمجلس الخدمـات المالية 
ا�سـالمية، ويرأسـها اµميـن العـام المعيـن مـن قبـل 
المجلس اµعلى، حسـب البنود والشروط التي يحددها 

المجلس اµعلى، ومقرها كوااللمبور بماليزيا.

إعداد المعايير

"يعمـل مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية علـى تطوير 
صناعة خدمات مالية إسالمية على نحو قوي وشفاف، من 
خـالل تقديـم معايير جديـدة، أَو مالئمـة المعاييـر الدولية 

القائمة بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية".

علمـ� أن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية 
ا�سـالمية تتبـع إجـراءات مفّصلـة، تـم تحديدهـا فـي 
والمبـادئ  المعاييـر  إعـداد  وإجـراءات  "إرشـادات  وثيقـة 
بيـن أمـور أخـرى، إصـدار  ا�رشـادية" والتـي تشـمل مـن 
مسـودة للمشـروع، وفي حالـة الضرورة، عقد جلسـات 

استماع عمومية.

هـذا، وقـد أصـدر مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية 
منـذ نشـأته وحتى مايـو 2017 عدد (19) معيـارÊ، منها 

على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:

ولالطـالع علـى جميـع المعايير الصـادرة مـن المجلس 
العام للخدمات ا�سـالمية، با�مكان زيارة الرابط التالي 

على الموقع ا�لكتروني للمجلس لتحميلها:

http://www.ifsb.org/ar_published.php

علم� أنها متوفرة باللغتين العربية وا�نجليزية، وكذلك 
باللغة الفرنسية لبعض المعايير.

أنشطة المجلس

يعقـد  كمـا  سـنوية،  قمـة  بعقـد  المجلـس  يقـوم 
منتديـات تنفيذيـة وبرامـج توعيـة، با�ضافـة إلـى ورش 

عمل لتسهيل تفعيل المعايير الصادرة عنه.

ووقائـع  والتقاريـر  البحثيـة  اµوراق  بإصـدار  يقـوم  كمـا 
الفعاليـات التـي يعقدهـا، إلى جانب النشـرات ا�خبارية 
تلـك  جميـع  وتتوفـر  عامـة،  محاضـرات  وسلسـلة 

ا�صدارات على الموقع ا�لكتروني للمجلس.

هذا، ويتيح الموقع ا�لكتروني للمجلس خدمة الشـراء 
عبـر ا�نترنـت لعـدد مـن ا�صـدارات والكتـب ذات الصلة 
بالخدمات المالية ا�سالمية، والتي يوفرها للمختصين 
بشـكل عـام وبسـعر مخفـض للمنظمـات اµعضـاء بـه 

بشكل خاص.

بتسـهيل  الخاصـة  ا�لكترونـي  التعليـم  بوابـة 
تفعيل المعايير الصادرة عن المجلس 

تفعيـل  بتسـهيل  الخاصـة  ا�لكترونـي  التعليـم  بوابـة 
الماليـة  الخدمـات  مجلـس  عـن  الصـادرة  المعاييـر 
ا�سـالمية هـي مجموعة شـاملة مـن المـواد التدريبية 
ا�لكترونية من المعايير الرئيسة الصادرة عن المجلس، 
تفعيـل  تسـهيل  أنشـطة  لزيـادة  خصيصـ�  صممـت 
البشـرية  المـوارد  تدريـب  إلـى  تهـدف  التـي  المعاييـر، 
بالرقابـة  المتعلقـة  المجـاالت  فـي  مهاراتهـا  وتنميـة 
ا�سـالمية.  الماليـة  الخدمـات  صناعـة  علـى  الفعالـة 
وبشـكل أساسـي، تعـد بوابـة التعليـم ا�لكترونـي أداة 
يعقدهـا  التـي  الحاليـة  التفعيـل  µنشـطة  مكملـة 
تفعيـل  تسـهيل  عمـل  ورش  سلسـة  مثـل  المجلـس، 
المعاييـر، والدعـم الفني بهـدف تعزيز فهـم المعايير، 

عضوية المجلس

دوليـة،  منظمـات  عضويتـه  فـي  المجلـس  يضـم 
بـه  تجمعهـم  الذيـن  والشـركاء  ووطنيـة،  وإقليميـة، 
أهـداف مشـتركة، ويرحـب مجلـس الخدمـات الماليـة 
المشـتركة  اµهـداف  ذات  بالمنظمـات  ا�سـالمية 
جوانـب  فـي  والمسـاهمة  للمجلـس،  لالنضمـام 

المعرفة، والخبرة، وتنمية الموارد البشرية.

تتألـف عضوية المجلس من ثالث فئـات هي: العضوية 
الكاملة، وعضوية ا�نتساب، وعضوية بصفة مراقب.

العضوية الكاملة

تتاح العضوية الكاملة للسـلطات ا�شرافية المسؤولة 
عن ا�شـراف علـى قطاعات المصـارف، واµوراق المالية، 
تعتـرف  التـي  الـدول  فـي  (التكافـل)  التأميـن  و/أو 
بالخدمات المالية ا�سـالمية، سـواًء من خـالل القوانين 
الحكوميـة  والمنظمـات  المتبـع،  العـرف  أو  أواللوائـح 
الدولية التي تعمل أساس� في تعزيز المالية ا�سالمية.

عضوية االنتساب

تتاح عضوية ا�نتسـاب µي بنك مركزي أو سـلطة نقد أو 
هيئـة إشـراف أو رقابـة ماليـة، أو منظمـة دوليـة تشـارك 
فـي وضـع أو تعزيـز معاييـر السـتقرار للنظـم الماليـة 
والنقديـة الدوليـة والوطنيـة ومتانتهـا، والتـي تعـد غيـر 
العضويـة  علـى  الحصـول  فـي  تطمـح  ال  أو  مؤهلـة 

الكاملة.

والمبادئ ا�رشادية، والمالحظات الفنية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية ا�سالمية وتطبيقها.

كمـا تـزود البوابـة المنظمـات اµعضـاء وغيـر اµعضـاء علـى حـد سـواء بتركيبـة شـاملة للتعليـم وإدارة 
المعرفـة للمعاييـر الصـادرة عـن المجلـس، حيـث يمكـن الوصـول للمـواد ا�لكترونيـة عبـر إرسـال طلب 

ifsb_fis@intuition.com :تسجيل على عنوان

اسـتضافة بنـك الكويـت المركـزي فعاليـات ورشـتّي عمـل حـول اثنيـن مـن معاييـر مجلـس 
الخدمات المالية ا�سالمية 

استضاف بنك الكويت المركزي فعاليات ورشتي عمل خالل الفترة 7 و  8 أكتوبر 2008 حول اثنين من معايير 
مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية بشـأن إدارة المخاطـر والحوكمـة فـي المؤسسـات التي تقـدم خدمات 
مالية إسـالمية، وذلك ضمن أنشـطة مجلس الخدمات المالية ا�سالمية التي تهدف إلى تنظيم ورش العمل 

المختلفة في الدول اµعضاء لنشر الوعي وتطبيق المعايير التي يعكف المجلس على تطويرها.

كما عكست استضافة بنك الكويت المركزي لمثل هذه الورش دور البنك في نشر الوعي بين العاملين 
فـي القطـاع المصرفـي والمالـي في دولـة الكويت ورفـع مسـتوى اµداء واالحترافية لديهـم، وضمان 
مواكبتهـم للتغيـرات والتطورات العالمية في المجاالت المصرفيـة والمالية، ودور دولة الكويت كأحد 

الدول اµعضاء المؤسسة للمجلس منذ نشأته.

المصادر:

 www.ifsb.org الموقع ا�لكتروني لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية   

 www.cbk.gov.kw الموقع ا�لكتروني لبنك الكويت المركزي   



نشأة مجلس الخدمات المالية ا�سالمية

مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية هـو هيئـة دولية، 
مقرهـا كوااللمبـور، افتتحت رسـمي� في 3 مـن نوفمبر 
2002، وبـدأت عملهـا في 10 من مـارس 2003. يعمل 
مجلـس الخدمـات المالية ا�سـالمية، بوصفـه منظمة 
الهيئـات  بعمـل  الخاصـة  المعاييـر  وضـع  فـي  دوليـة، 
الرقابيـة وا�شـرافية، التـي لهـا مصلحـة مباشـرة فـي 
الماليـة  الخدمـات  صناعـة  واسـتقرار  متانـة  ضمـان 
ا�سالمية، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة، 
ا�سـالمي).  (التأميـن  والتكافـل  المـال،  رأس  وأسـواق 
الخدمـات  مجلـس  يعمـل  مهمتـه،  تأديـة  إطـار  وفـي 
المالية ا�سـالمية علـى تطوير صناعة الخدمات المالية 
ا�سـالمية علـى نحو قـوي وشـفاف، من خـالل تقديم 
القائمـة  الدوليـة  المعاييـر  مالئمـة  أَو  جديـدة،  معاييـر 

بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية.

بنـاًء علـى ذلـك، فـإن عمـل مجلـس الخدمـات الماليـة 
ل³شـراف  بـازل  لجنـة  لعمـل  متممـ�  يعـد  ا�سـالمية 
المصرفـي، والمنظمـة الدوليـة لهيئـات اµوراق الماليـة، 

والجمعية الدولية لهيئات ا�شراف على التأمين.

هـذا، وقـد سـنت ماليزيـا، البلـد المسـتضيف للمجلـس، 
قانونـ� يعـرف باسـم قانـون مجلـس الخدمـات المالية 
ا�سـالمية لعـام 2002، ويعطـي هـذا القانون مجلس 
الخدمات المالية ا�سـالمية الحصانات واالمتيازات التي 
والبعثـات  الدوليـة  للمنظمـات  العـادة  فـي  تمنـح 

الدبلوماسية.

مهمة المجلس

تتمثـل مهمة مجلس الخدمات المالية ا�سـالمية في 
ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  صناعـة  اسـتقرار  تعزيـز 
احترازيـة  معاييـر  إصـدار  خـالل  مـن  وذلـك  ومرونتهـا، 
ورقابيـة عالميـة، وتسـهيل تفعيلهـا، فضـًال عـن تبنـي 
المعرفـة  تبـادل  تعزيـز  إلـى  تهـدف  أخـرى  مبـادرات 

والتعاون.

أهداف المجلس

تتمثل أهداف مجلس الخدمات المالية ا�سالمية فيما يلي:

العمـل علـى تطويـر صناعـة خدمـات مالية إسـالمية   •
علـى نحـو قـوي وشـفاف، مـن خـالل تقديـم معاييـر 
جديـدة أو مالئمـة معاييـر دوليـة قائمـة، متسـقة مـع 

مبادئ الشريعة ا�سالمية.

تقديم ا�رشـاد حول آليات ا�شـراف والرقابة الفعالة   •

إسـالمية،  ماليـة  منتجـات  تقـدم  التـي  للمؤسسـات 
والعمـل على تطويـر معايير لصناعة الخدمـات المالية 
وإدارة  وقيـاس،  تحديـد،  فـي  للمسـاعدة  ا�سـالمية 
االعتبـار  فـي  اµخـذ  مـع  عنهـا،  وا�فصـاح  المخاطـر، 
الدخـل  حسـابات  السـيما  المعنيـة،  الدوليـة  المعاييـر 

والنفقات.

التواصـل والتعاون مع المنظمـات الدولية المختلفة،   •
اµنظمـة  وتقويـة  السـتقرار  معاييـر  حاليـ�  تضـع  التـي 
النقديـة والماليـة الدولية، فضًال عـن التواصل والتعاون 

مع منظمات الدول اµعضاء.

تحسين وتنسـيق المبادرات الرامية إلى تطوير اÁليات   •
وا�جراءات، التي تسـاعد على القيام بالعمليات، خاصة 

إدارة المخاطر.

تطويـر  فـي  اµعضـاء  الـدول  بيـن  التعـاون  تشـجيع   •
صناعة الخدمات المالية ا�سالمية.

العمـل علـى تدريـب وتنميـة مهارة المـوارد البشـرية،   •
فيمـا يتعلق بالرقابـة الفعالة لصناعة الخدمات المالية 

ا�سالمية.

إعـداد اµبحـاث، ونشـر الدراسـات، واالسـتطالعات عن   •
صناعة الخدمات المالية ا�سالمية.

ا�سـالمية  للمصـارف  بيانـات  قاعـدة  تأسـيس   •
والمؤسسـات الماليـة وخبـراء صناعة الخدمـات المالية 

ا�سالمية.

أي أهـداف أخـرى قـد توافق عليهـا الجمعيـة العامة   •
لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية من وقت Áخر.

عضوية بصفة مراقب

تتاح عضوية بصفة مراقب µي من:

أو  والوطنيـة  المهنيـة  والجمعيـات  المؤسسـات  أ- 
ا�قليمية أو الدولية.

ب- المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية؛ أو

ج- الشـركة أو المؤسسـة التـي تقدم خدمـات مهنية، 
أو  القانونيـة،  أو  المحاسـبية،  الخدمـات  فيهـا  بمـا 
التصنيفيـة، أو البحـث، أو التدريـب µي مـن المؤسسـات 

المذكورة في كل من (أ) و (ب).

اµعلـى  للمجلـس  يمكـن  ذكـره،  سـبق  مـا  وبخـالف 
لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية في حاالت خاصة، 
يقوم المجلس اµعلى بتحديدها حسـبما يراه مناسـب�، 
فئـات  مـن  فئـة  أي  فـي  للعضويـة  طلـب  قبـول  مـن 

العضوية. 

بلـغ عـدد أعضـاء مجلـس الخدمـات المالية ا�سـالمية 
 (70) يمثلـون   ،Êعضـو  (183)  2017 أبريـل  شـهر  فـي 
سـلطة إشـرافية ورقابية من (57) دولة، و(7) منظمات 
دولية، و(106) منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات 

المالية والشركات المهنية واالتحادات النقابية).

هذا، ويضم المجلس في عضويته سـت جهات أعضاء 
من دولة الكويت، والتي تعد من أحد الدول المؤسسة 

للمجلس، وهي: 

بنك الكويت المركزي - عضو  •

هيئة أسواق المال الكويتية - عضو منتسب  •

بنك بوبيان - عضو مراقب  •

بيت التمويل الكويتي - عضو مراقب  •

بنك الكويت الدولي - عضو مراقب  •

شركة المثنى لالستثمار - عضو مراقب  •

مزايا العضوية:

ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  أعضـاء  يتمتـع 
بالمزايا التالية:

أن يصبحـوا جـزءÊ مـن منظمـة دولية مرموقـة، تتميز   •
المشـاركين فـي صناعـة  اµعضـاء  بتمثيـل واسـع مـن 

الخدمات المالية ا�سالمية.

حضور جلسات الجمعية العمومية.  •

(اµعضـاء  العموميـة  الجمعيـة  فـي  التصويـت   •
الكاملين فقط).

تلقي المسـاعدة الفنية (اµعضاء الكاملين واµعضاء   •
المنتسبين فقط).

المشـاركة (بالدعـوة) في تطويـر المعاييـر االحترازية   •
لمجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية وذلـك من خالل 

مجموعات العمل بما فيها النقاشات المغلقة.

المشـاركة في برامج التوعية التي ينظمها المجلس   •
(مثـل ورش العمـل، والنـدوات، والمؤتمـرات)، مـن خـالل 

إعطاء اµولوية، وأسعار خاصة لÏعضاء.

الحصول على نسـخ مجانية من مسـودات المشاريع   •
ا�سـالمية،  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  عـن  الصـادرة 

والدعوة �رسال مالحظات عليها.

االسـتماع  وجلسـات  العمـل،  ورش  فـي  المشـاركة   •
ينظمهـا  والتـي  بالمسـودات  الخاصـة  العموميـة 

المجلس مجان�.

المجلـس  �صـدارات  مجانيـة  نسـخ  علـى  الحصـول   •
ا�رشـادية  والمبـادئ  المعاييـر  (مثـل  المطبوعـة 

واالستبيانات إلخ).

إتاحـة حصريـة للمواد الخاصة بفعاليـات واجتماعات   •
المجلس والخدمات ا�لكترونية اµخرى، من خالل بوابة 
اµعضـاء فـي الموقـع ا�لكترونـي لمجلـس الخدمـات 

المالية ا�سالمية.

وثائق تنظيم عمل المجلس

يخضـع تنظيم الوظائـف واµنشـطة الخاصة بمجلس 
الخدمات المالية ا�سالمية µربع وثائق رئيسة:

ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  ميثـاق  مـواد   •
(المعدل في أكتوبر 2013) 

لعـام  الماليـة ا�سـالمية  الخدمـات  قانـون مجلـس   •
 .2002

لوائح مجلس الخدمات المالية ا�سالمية.   •

والمبـادئ  المعاييـر  إعـداد  وإجـراءات  إرشـادات   •
ا�رشادية.

 الهيكل التنظيمي للمجلس

الجمعية العمومية

مجلـس  أعضـاء  لجميـع  التمثيلـي  المجلـس  هـي 
كاملـي  اµعضـاء  أي  ا�سـالمية،  الماليـة  الخدمـات 

العضوية، واµعضاء المنتسبين، واµعضاء المراقبين.

المجلس ا�على

وضـع  عـن  المسـؤولة  العليـا  التنفيذيـة  الهيئـة  هـو 
سياسـات مجلـس الخدمات المالية ا�سـالمية، ويتألف 
المجلـس اµعلـى من ممثل واحد عـن كل عضو كامل 
العضويـة، والـذي يجـب أن يكـون المسـؤول التنفيـذي 
الكبيـر لذلـك العضـو، أو أي شـخص آخـر يتـم ترشـيحه 

لتمثيله من وقت Áخر.

اللجنة الفنية

هـي اللجنة المسـؤولة عن تقديم المشـورة للمجلس 
اµعلـى)  المجلـس  يحـدده  الـذي  النحـو  (علـى  اµعلـى 
اختصاصاتهـا.  ضمـن  الداخلـة  الفنيـة  القضايـا  بشـأن 
الفنيـة مـن خمـس عشـرة عضـوÊ يتـم  اللجنـة  تتألـف 
اختيارهم من قبل المجلس اµعلى، وتكون فترة والية 

كل عضو ثالث سنوات.

مجموعة العمل

هـي لجنة يتم تشـكيلها، لتكون مسـؤولة عن صياغة 
المعايير و/ أو المبادئ ا�رشادية.

مجموعة المهام

هي لجنة تعهد إليها مهام مخصصة ومؤقتة.

لجنة الصياغة

هـي لجنـة شـكلت لتكون مسـؤولة عـن ترجمـة وثائق 
اللغـة  مـن  ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس 

ا�نجليزية إلى اللغة العربية.

ا�مانة العامة

هـي الهيئـة ا�داريـة الدائمة لمجلس الخدمـات المالية 
ا�سـالمية، ويرأسـها اµميـن العـام المعيـن مـن قبـل 
المجلس اµعلى، حسـب البنود والشروط التي يحددها 

المجلس اµعلى، ومقرها كوااللمبور بماليزيا.

إعداد المعايير

"يعمـل مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية علـى تطوير 
صناعة خدمات مالية إسالمية على نحو قوي وشفاف، من 
خـالل تقديـم معايير جديـدة، أَو مالئمـة المعاييـر الدولية 

القائمة بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية".

علمـ� أن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية 
ا�سـالمية تتبـع إجـراءات مفّصلـة، تـم تحديدهـا فـي 
والمبـادئ  المعاييـر  إعـداد  وإجـراءات  "إرشـادات  وثيقـة 
بيـن أمـور أخـرى، إصـدار  ا�رشـادية" والتـي تشـمل مـن 
مسـودة للمشـروع، وفي حالـة الضرورة، عقد جلسـات 

استماع عمومية.

هـذا، وقـد أصـدر مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية 
منـذ نشـأته وحتى مايـو 2017 عدد (19) معيـارÊ، منها 

على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:

ولالطـالع علـى جميـع المعايير الصـادرة مـن المجلس 
العام للخدمات ا�سـالمية، با�مكان زيارة الرابط التالي 

على الموقع ا�لكتروني للمجلس لتحميلها:

http://www.ifsb.org/ar_published.php

علم� أنها متوفرة باللغتين العربية وا�نجليزية، وكذلك 
باللغة الفرنسية لبعض المعايير.

أنشطة المجلس

يعقـد  كمـا  سـنوية،  قمـة  بعقـد  المجلـس  يقـوم 
منتديـات تنفيذيـة وبرامـج توعيـة، با�ضافـة إلـى ورش 

عمل لتسهيل تفعيل المعايير الصادرة عنه.

ووقائـع  والتقاريـر  البحثيـة  اµوراق  بإصـدار  يقـوم  كمـا 
الفعاليـات التـي يعقدهـا، إلى جانب النشـرات ا�خبارية 
تلـك  جميـع  وتتوفـر  عامـة،  محاضـرات  وسلسـلة 

ا�صدارات على الموقع ا�لكتروني للمجلس.

هذا، ويتيح الموقع ا�لكتروني للمجلس خدمة الشـراء 
عبـر ا�نترنـت لعـدد مـن ا�صـدارات والكتـب ذات الصلة 
بالخدمات المالية ا�سالمية، والتي يوفرها للمختصين 
بشـكل عـام وبسـعر مخفـض للمنظمـات اµعضـاء بـه 

بشكل خاص.

بتسـهيل  الخاصـة  ا�لكترونـي  التعليـم  بوابـة 
تفعيل المعايير الصادرة عن المجلس 

تفعيـل  بتسـهيل  الخاصـة  ا�لكترونـي  التعليـم  بوابـة 
الماليـة  الخدمـات  مجلـس  عـن  الصـادرة  المعاييـر 
ا�سـالمية هـي مجموعة شـاملة مـن المـواد التدريبية 
ا�لكترونية من المعايير الرئيسة الصادرة عن المجلس، 
تفعيـل  تسـهيل  أنشـطة  لزيـادة  خصيصـ�  صممـت 
البشـرية  المـوارد  تدريـب  إلـى  تهـدف  التـي  المعاييـر، 
بالرقابـة  المتعلقـة  المجـاالت  فـي  مهاراتهـا  وتنميـة 
ا�سـالمية.  الماليـة  الخدمـات  صناعـة  علـى  الفعالـة 
وبشـكل أساسـي، تعـد بوابـة التعليـم ا�لكترونـي أداة 
يعقدهـا  التـي  الحاليـة  التفعيـل  µنشـطة  مكملـة 
تفعيـل  تسـهيل  عمـل  ورش  سلسـة  مثـل  المجلـس، 
المعاييـر، والدعـم الفني بهـدف تعزيز فهـم المعايير، 

عضوية المجلس

دوليـة،  منظمـات  عضويتـه  فـي  المجلـس  يضـم 
بـه  تجمعهـم  الذيـن  والشـركاء  ووطنيـة،  وإقليميـة، 
أهـداف مشـتركة، ويرحـب مجلـس الخدمـات الماليـة 
المشـتركة  اµهـداف  ذات  بالمنظمـات  ا�سـالمية 
جوانـب  فـي  والمسـاهمة  للمجلـس،  لالنضمـام 

المعرفة، والخبرة، وتنمية الموارد البشرية.

تتألـف عضوية المجلس من ثالث فئـات هي: العضوية 
الكاملة، وعضوية ا�نتساب، وعضوية بصفة مراقب.

العضوية الكاملة

تتاح العضوية الكاملة للسـلطات ا�شرافية المسؤولة 
عن ا�شـراف علـى قطاعات المصـارف، واµوراق المالية، 
تعتـرف  التـي  الـدول  فـي  (التكافـل)  التأميـن  و/أو 
بالخدمات المالية ا�سـالمية، سـواًء من خـالل القوانين 
الحكوميـة  والمنظمـات  المتبـع،  العـرف  أو  أواللوائـح 
الدولية التي تعمل أساس� في تعزيز المالية ا�سالمية.

عضوية االنتساب

تتاح عضوية ا�نتسـاب µي بنك مركزي أو سـلطة نقد أو 
هيئـة إشـراف أو رقابـة ماليـة، أو منظمـة دوليـة تشـارك 
فـي وضـع أو تعزيـز معاييـر السـتقرار للنظـم الماليـة 
والنقديـة الدوليـة والوطنيـة ومتانتهـا، والتـي تعـد غيـر 
العضويـة  علـى  الحصـول  فـي  تطمـح  ال  أو  مؤهلـة 

الكاملة.

مجلس الخدمات 
المالية ا�سالمية

الجمعية العمومية

المجلس ا�على

مجموعة العمل

مجموعة المهام

لجنة الصياغة

ا�مانة العامةاللجنة الفنية

والمبادئ ا�رشادية، والمالحظات الفنية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية ا�سالمية وتطبيقها.

كمـا تـزود البوابـة المنظمـات اµعضـاء وغيـر اµعضـاء علـى حـد سـواء بتركيبـة شـاملة للتعليـم وإدارة 
المعرفـة للمعاييـر الصـادرة عـن المجلـس، حيـث يمكـن الوصـول للمـواد ا�لكترونيـة عبـر إرسـال طلب 

ifsb_fis@intuition.com :تسجيل على عنوان

اسـتضافة بنـك الكويـت المركـزي فعاليـات ورشـتّي عمـل حـول اثنيـن مـن معاييـر مجلـس 
الخدمات المالية ا�سالمية 

استضاف بنك الكويت المركزي فعاليات ورشتي عمل خالل الفترة 7 و  8 أكتوبر 2008 حول اثنين من معايير 
مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية بشـأن إدارة المخاطـر والحوكمـة فـي المؤسسـات التي تقـدم خدمات 
مالية إسـالمية، وذلك ضمن أنشـطة مجلس الخدمات المالية ا�سالمية التي تهدف إلى تنظيم ورش العمل 

المختلفة في الدول اµعضاء لنشر الوعي وتطبيق المعايير التي يعكف المجلس على تطويرها.

كما عكست استضافة بنك الكويت المركزي لمثل هذه الورش دور البنك في نشر الوعي بين العاملين 
فـي القطـاع المصرفـي والمالـي في دولـة الكويت ورفـع مسـتوى اµداء واالحترافية لديهـم، وضمان 
مواكبتهـم للتغيـرات والتطورات العالمية في المجاالت المصرفيـة والمالية، ودور دولة الكويت كأحد 

الدول اµعضاء المؤسسة للمجلس منذ نشأته.

المصادر:

 www.ifsb.org الموقع ا�لكتروني لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية   

 www.cbk.gov.kw الموقع ا�لكتروني لبنك الكويت المركزي   



نشأة مجلس الخدمات المالية ا�سالمية

مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية هـو هيئـة دولية، 
مقرهـا كوااللمبـور، افتتحت رسـمي� في 3 مـن نوفمبر 
2002، وبـدأت عملهـا في 10 من مـارس 2003. يعمل 
مجلـس الخدمـات المالية ا�سـالمية، بوصفـه منظمة 
الهيئـات  بعمـل  الخاصـة  المعاييـر  وضـع  فـي  دوليـة، 
الرقابيـة وا�شـرافية، التـي لهـا مصلحـة مباشـرة فـي 
الماليـة  الخدمـات  صناعـة  واسـتقرار  متانـة  ضمـان 
ا�سالمية، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة، 
ا�سـالمي).  (التأميـن  والتكافـل  المـال،  رأس  وأسـواق 
الخدمـات  مجلـس  يعمـل  مهمتـه،  تأديـة  إطـار  وفـي 
المالية ا�سـالمية علـى تطوير صناعة الخدمات المالية 
ا�سـالمية علـى نحو قـوي وشـفاف، من خـالل تقديم 
القائمـة  الدوليـة  المعاييـر  مالئمـة  أَو  جديـدة،  معاييـر 

بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية.

بنـاًء علـى ذلـك، فـإن عمـل مجلـس الخدمـات الماليـة 
ل³شـراف  بـازل  لجنـة  لعمـل  متممـ�  يعـد  ا�سـالمية 
المصرفـي، والمنظمـة الدوليـة لهيئـات اµوراق الماليـة، 

والجمعية الدولية لهيئات ا�شراف على التأمين.

هـذا، وقـد سـنت ماليزيـا، البلـد المسـتضيف للمجلـس، 
قانونـ� يعـرف باسـم قانـون مجلـس الخدمـات المالية 
ا�سـالمية لعـام 2002، ويعطـي هـذا القانون مجلس 
الخدمات المالية ا�سـالمية الحصانات واالمتيازات التي 
والبعثـات  الدوليـة  للمنظمـات  العـادة  فـي  تمنـح 

الدبلوماسية.

مهمة المجلس

تتمثـل مهمة مجلس الخدمات المالية ا�سـالمية في 
ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  صناعـة  اسـتقرار  تعزيـز 
احترازيـة  معاييـر  إصـدار  خـالل  مـن  وذلـك  ومرونتهـا، 
ورقابيـة عالميـة، وتسـهيل تفعيلهـا، فضـًال عـن تبنـي 
المعرفـة  تبـادل  تعزيـز  إلـى  تهـدف  أخـرى  مبـادرات 

والتعاون.

أهداف المجلس

تتمثل أهداف مجلس الخدمات المالية ا�سالمية فيما يلي:

العمـل علـى تطويـر صناعـة خدمـات مالية إسـالمية   •
علـى نحـو قـوي وشـفاف، مـن خـالل تقديـم معاييـر 
جديـدة أو مالئمـة معاييـر دوليـة قائمـة، متسـقة مـع 

مبادئ الشريعة ا�سالمية.

تقديم ا�رشـاد حول آليات ا�شـراف والرقابة الفعالة   •

إسـالمية،  ماليـة  منتجـات  تقـدم  التـي  للمؤسسـات 
والعمـل على تطويـر معايير لصناعة الخدمـات المالية 
وإدارة  وقيـاس،  تحديـد،  فـي  للمسـاعدة  ا�سـالمية 
االعتبـار  فـي  اµخـذ  مـع  عنهـا،  وا�فصـاح  المخاطـر، 
الدخـل  حسـابات  السـيما  المعنيـة،  الدوليـة  المعاييـر 

والنفقات.

التواصـل والتعاون مع المنظمـات الدولية المختلفة،   •
اµنظمـة  وتقويـة  السـتقرار  معاييـر  حاليـ�  تضـع  التـي 
النقديـة والماليـة الدولية، فضًال عـن التواصل والتعاون 

مع منظمات الدول اµعضاء.

تحسين وتنسـيق المبادرات الرامية إلى تطوير اÁليات   •
وا�جراءات، التي تسـاعد على القيام بالعمليات، خاصة 

إدارة المخاطر.

تطويـر  فـي  اµعضـاء  الـدول  بيـن  التعـاون  تشـجيع   •
صناعة الخدمات المالية ا�سالمية.

العمـل علـى تدريـب وتنميـة مهارة المـوارد البشـرية،   •
فيمـا يتعلق بالرقابـة الفعالة لصناعة الخدمات المالية 

ا�سالمية.

إعـداد اµبحـاث، ونشـر الدراسـات، واالسـتطالعات عن   •
صناعة الخدمات المالية ا�سالمية.

ا�سـالمية  للمصـارف  بيانـات  قاعـدة  تأسـيس   •
والمؤسسـات الماليـة وخبـراء صناعة الخدمـات المالية 

ا�سالمية.

أي أهـداف أخـرى قـد توافق عليهـا الجمعيـة العامة   •
لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية من وقت Áخر.

عضوية بصفة مراقب

تتاح عضوية بصفة مراقب µي من:

أو  والوطنيـة  المهنيـة  والجمعيـات  المؤسسـات  أ- 
ا�قليمية أو الدولية.

ب- المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية؛ أو

ج- الشـركة أو المؤسسـة التـي تقدم خدمـات مهنية، 
أو  القانونيـة،  أو  المحاسـبية،  الخدمـات  فيهـا  بمـا 
التصنيفيـة، أو البحـث، أو التدريـب µي مـن المؤسسـات 

المذكورة في كل من (أ) و (ب).

اµعلـى  للمجلـس  يمكـن  ذكـره،  سـبق  مـا  وبخـالف 
لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية في حاالت خاصة، 
يقوم المجلس اµعلى بتحديدها حسـبما يراه مناسـب�، 
فئـات  مـن  فئـة  أي  فـي  للعضويـة  طلـب  قبـول  مـن 

العضوية. 

بلـغ عـدد أعضـاء مجلـس الخدمـات المالية ا�سـالمية 
 (70) يمثلـون   ،Êعضـو  (183)  2017 أبريـل  شـهر  فـي 
سـلطة إشـرافية ورقابية من (57) دولة، و(7) منظمات 
دولية، و(106) منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات 

المالية والشركات المهنية واالتحادات النقابية).

هذا، ويضم المجلس في عضويته سـت جهات أعضاء 
من دولة الكويت، والتي تعد من أحد الدول المؤسسة 

للمجلس، وهي: 

بنك الكويت المركزي - عضو  •

هيئة أسواق المال الكويتية - عضو منتسب  •

بنك بوبيان - عضو مراقب  •

بيت التمويل الكويتي - عضو مراقب  •

بنك الكويت الدولي - عضو مراقب  •

شركة المثنى لالستثمار - عضو مراقب  •

مزايا العضوية:

ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  أعضـاء  يتمتـع 
بالمزايا التالية:

أن يصبحـوا جـزءÊ مـن منظمـة دولية مرموقـة، تتميز   •
المشـاركين فـي صناعـة  اµعضـاء  بتمثيـل واسـع مـن 

الخدمات المالية ا�سالمية.

حضور جلسات الجمعية العمومية.  •

(اµعضـاء  العموميـة  الجمعيـة  فـي  التصويـت   •
الكاملين فقط).

تلقي المسـاعدة الفنية (اµعضاء الكاملين واµعضاء   •
المنتسبين فقط).

المشـاركة (بالدعـوة) في تطويـر المعاييـر االحترازية   •
لمجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية وذلـك من خالل 

مجموعات العمل بما فيها النقاشات المغلقة.

المشـاركة في برامج التوعية التي ينظمها المجلس   •
(مثـل ورش العمـل، والنـدوات، والمؤتمـرات)، مـن خـالل 

إعطاء اµولوية، وأسعار خاصة لÏعضاء.

الحصول على نسـخ مجانية من مسـودات المشاريع   •
ا�سـالمية،  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  عـن  الصـادرة 

والدعوة �رسال مالحظات عليها.

االسـتماع  وجلسـات  العمـل،  ورش  فـي  المشـاركة   •
ينظمهـا  والتـي  بالمسـودات  الخاصـة  العموميـة 

المجلس مجان�.

المجلـس  �صـدارات  مجانيـة  نسـخ  علـى  الحصـول   •
ا�رشـادية  والمبـادئ  المعاييـر  (مثـل  المطبوعـة 

واالستبيانات إلخ).

إتاحـة حصريـة للمواد الخاصة بفعاليـات واجتماعات   •
المجلس والخدمات ا�لكترونية اµخرى، من خالل بوابة 
اµعضـاء فـي الموقـع ا�لكترونـي لمجلـس الخدمـات 

المالية ا�سالمية.

وثائق تنظيم عمل المجلس

يخضـع تنظيم الوظائـف واµنشـطة الخاصة بمجلس 
الخدمات المالية ا�سالمية µربع وثائق رئيسة:

ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس  ميثـاق  مـواد   •
(المعدل في أكتوبر 2013) 

لعـام  الماليـة ا�سـالمية  الخدمـات  قانـون مجلـس   •
 .2002

لوائح مجلس الخدمات المالية ا�سالمية.   •

والمبـادئ  المعاييـر  إعـداد  وإجـراءات  إرشـادات   •
ا�رشادية.

 الهيكل التنظيمي للمجلس

الجمعية العمومية

مجلـس  أعضـاء  لجميـع  التمثيلـي  المجلـس  هـي 
كاملـي  اµعضـاء  أي  ا�سـالمية،  الماليـة  الخدمـات 

العضوية، واµعضاء المنتسبين، واµعضاء المراقبين.

المجلس ا�على

وضـع  عـن  المسـؤولة  العليـا  التنفيذيـة  الهيئـة  هـو 
سياسـات مجلـس الخدمات المالية ا�سـالمية، ويتألف 
المجلـس اµعلـى من ممثل واحد عـن كل عضو كامل 
العضويـة، والـذي يجـب أن يكـون المسـؤول التنفيـذي 
الكبيـر لذلـك العضـو، أو أي شـخص آخـر يتـم ترشـيحه 

لتمثيله من وقت Áخر.

اللجنة الفنية

هـي اللجنة المسـؤولة عن تقديم المشـورة للمجلس 
اµعلـى)  المجلـس  يحـدده  الـذي  النحـو  (علـى  اµعلـى 
اختصاصاتهـا.  ضمـن  الداخلـة  الفنيـة  القضايـا  بشـأن 
الفنيـة مـن خمـس عشـرة عضـوÊ يتـم  اللجنـة  تتألـف 
اختيارهم من قبل المجلس اµعلى، وتكون فترة والية 

كل عضو ثالث سنوات.

مجموعة العمل

هـي لجنة يتم تشـكيلها، لتكون مسـؤولة عن صياغة 
المعايير و/ أو المبادئ ا�رشادية.

مجموعة المهام

هي لجنة تعهد إليها مهام مخصصة ومؤقتة.

لجنة الصياغة

هـي لجنـة شـكلت لتكون مسـؤولة عـن ترجمـة وثائق 
اللغـة  مـن  ا�سـالمية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس 

ا�نجليزية إلى اللغة العربية.

ا�مانة العامة

هـي الهيئـة ا�داريـة الدائمة لمجلس الخدمـات المالية 
ا�سـالمية، ويرأسـها اµميـن العـام المعيـن مـن قبـل 
المجلس اµعلى، حسـب البنود والشروط التي يحددها 

المجلس اµعلى، ومقرها كوااللمبور بماليزيا.

إعداد المعايير

"يعمـل مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية علـى تطوير 
صناعة خدمات مالية إسالمية على نحو قوي وشفاف، من 
خـالل تقديـم معايير جديـدة، أَو مالئمـة المعاييـر الدولية 

القائمة بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية".

علمـ� أن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية 
ا�سـالمية تتبـع إجـراءات مفّصلـة، تـم تحديدهـا فـي 
والمبـادئ  المعاييـر  إعـداد  وإجـراءات  "إرشـادات  وثيقـة 
بيـن أمـور أخـرى، إصـدار  ا�رشـادية" والتـي تشـمل مـن 
مسـودة للمشـروع، وفي حالـة الضرورة، عقد جلسـات 

استماع عمومية.

هـذا، وقـد أصـدر مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية 
منـذ نشـأته وحتى مايـو 2017 عدد (19) معيـارÊ، منها 

على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:

ولالطـالع علـى جميـع المعايير الصـادرة مـن المجلس 
العام للخدمات ا�سـالمية، با�مكان زيارة الرابط التالي 

على الموقع ا�لكتروني للمجلس لتحميلها:

http://www.ifsb.org/ar_published.php

علم� أنها متوفرة باللغتين العربية وا�نجليزية، وكذلك 
باللغة الفرنسية لبعض المعايير.

أنشطة المجلس

يعقـد  كمـا  سـنوية،  قمـة  بعقـد  المجلـس  يقـوم 
منتديـات تنفيذيـة وبرامـج توعيـة، با�ضافـة إلـى ورش 

عمل لتسهيل تفعيل المعايير الصادرة عنه.

ووقائـع  والتقاريـر  البحثيـة  اµوراق  بإصـدار  يقـوم  كمـا 
الفعاليـات التـي يعقدهـا، إلى جانب النشـرات ا�خبارية 
تلـك  جميـع  وتتوفـر  عامـة،  محاضـرات  وسلسـلة 

ا�صدارات على الموقع ا�لكتروني للمجلس.

هذا، ويتيح الموقع ا�لكتروني للمجلس خدمة الشـراء 
عبـر ا�نترنـت لعـدد مـن ا�صـدارات والكتـب ذات الصلة 
بالخدمات المالية ا�سالمية، والتي يوفرها للمختصين 
بشـكل عـام وبسـعر مخفـض للمنظمـات اµعضـاء بـه 

بشكل خاص.

بتسـهيل  الخاصـة  ا�لكترونـي  التعليـم  بوابـة 
تفعيل المعايير الصادرة عن المجلس 

تفعيـل  بتسـهيل  الخاصـة  ا�لكترونـي  التعليـم  بوابـة 
الماليـة  الخدمـات  مجلـس  عـن  الصـادرة  المعاييـر 
ا�سـالمية هـي مجموعة شـاملة مـن المـواد التدريبية 
ا�لكترونية من المعايير الرئيسة الصادرة عن المجلس، 
تفعيـل  تسـهيل  أنشـطة  لزيـادة  خصيصـ�  صممـت 
البشـرية  المـوارد  تدريـب  إلـى  تهـدف  التـي  المعاييـر، 
بالرقابـة  المتعلقـة  المجـاالت  فـي  مهاراتهـا  وتنميـة 
ا�سـالمية.  الماليـة  الخدمـات  صناعـة  علـى  الفعالـة 
وبشـكل أساسـي، تعـد بوابـة التعليـم ا�لكترونـي أداة 
يعقدهـا  التـي  الحاليـة  التفعيـل  µنشـطة  مكملـة 
تفعيـل  تسـهيل  عمـل  ورش  سلسـة  مثـل  المجلـس، 
المعاييـر، والدعـم الفني بهـدف تعزيز فهـم المعايير، 

عضوية المجلس

دوليـة،  منظمـات  عضويتـه  فـي  المجلـس  يضـم 
بـه  تجمعهـم  الذيـن  والشـركاء  ووطنيـة،  وإقليميـة، 
أهـداف مشـتركة، ويرحـب مجلـس الخدمـات الماليـة 
المشـتركة  اµهـداف  ذات  بالمنظمـات  ا�سـالمية 
جوانـب  فـي  والمسـاهمة  للمجلـس،  لالنضمـام 

المعرفة، والخبرة، وتنمية الموارد البشرية.

تتألـف عضوية المجلس من ثالث فئـات هي: العضوية 
الكاملة، وعضوية ا�نتساب، وعضوية بصفة مراقب.

العضوية الكاملة

تتاح العضوية الكاملة للسـلطات ا�شرافية المسؤولة 
عن ا�شـراف علـى قطاعات المصـارف، واµوراق المالية، 
تعتـرف  التـي  الـدول  فـي  (التكافـل)  التأميـن  و/أو 
بالخدمات المالية ا�سـالمية، سـواًء من خـالل القوانين 
الحكوميـة  والمنظمـات  المتبـع،  العـرف  أو  أواللوائـح 
الدولية التي تعمل أساس� في تعزيز المالية ا�سالمية.

عضوية االنتساب

تتاح عضوية ا�نتسـاب µي بنك مركزي أو سـلطة نقد أو 
هيئـة إشـراف أو رقابـة ماليـة، أو منظمـة دوليـة تشـارك 
فـي وضـع أو تعزيـز معاييـر السـتقرار للنظـم الماليـة 
والنقديـة الدوليـة والوطنيـة ومتانتهـا، والتـي تعـد غيـر 
العضويـة  علـى  الحصـول  فـي  تطمـح  ال  أو  مؤهلـة 

الكاملة.

مجلس الخدمات 
المالية ا�سالمية

رقم
عنوان المعيارالمعيار

المبادئ ا�رشادية �دارة المخاطر للمؤسسات 1
التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية.

معيار كفاية رأس المال للمؤسسات  التي 2
تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية.

المبادئ ا�رشادية لضوابط برامج االستثمار 6
الجماعي.

المبادئ ا�رشادية لنظم الضوابط الشرعية 10
للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية.

المبادئ ا�رشادية �دارة مخاطر السيولة 12
للمَؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية.

المبادئ اµساسية للرقابة على التمويل 17
ا�سالمي (القطاع المصرفي)

والمبادئ ا�رشادية، والمالحظات الفنية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية ا�سالمية وتطبيقها.

كمـا تـزود البوابـة المنظمـات اµعضـاء وغيـر اµعضـاء علـى حـد سـواء بتركيبـة شـاملة للتعليـم وإدارة 
المعرفـة للمعاييـر الصـادرة عـن المجلـس، حيـث يمكـن الوصـول للمـواد ا�لكترونيـة عبـر إرسـال طلب 

ifsb_fis@intuition.com :تسجيل على عنوان

اسـتضافة بنـك الكويـت المركـزي فعاليـات ورشـتّي عمـل حـول اثنيـن مـن معاييـر مجلـس 
الخدمات المالية ا�سالمية 

استضاف بنك الكويت المركزي فعاليات ورشتي عمل خالل الفترة 7 و  8 أكتوبر 2008 حول اثنين من معايير 
مجلـس الخدمـات الماليـة ا�سـالمية بشـأن إدارة المخاطـر والحوكمـة فـي المؤسسـات التي تقـدم خدمات 
مالية إسـالمية، وذلك ضمن أنشـطة مجلس الخدمات المالية ا�سالمية التي تهدف إلى تنظيم ورش العمل 

المختلفة في الدول اµعضاء لنشر الوعي وتطبيق المعايير التي يعكف المجلس على تطويرها.

كما عكست استضافة بنك الكويت المركزي لمثل هذه الورش دور البنك في نشر الوعي بين العاملين 
فـي القطـاع المصرفـي والمالـي في دولـة الكويت ورفـع مسـتوى اµداء واالحترافية لديهـم، وضمان 
مواكبتهـم للتغيـرات والتطورات العالمية في المجاالت المصرفيـة والمالية، ودور دولة الكويت كأحد 

الدول اµعضاء المؤسسة للمجلس منذ نشأته.

المصادر:

 www.ifsb.org الموقع ا�لكتروني لمجلس الخدمات المالية ا�سالمية   

 www.cbk.gov.kw الموقع ا�لكتروني لبنك الكويت المركزي   

المـادة 4 ـ مـن مـواد ميثـاق مجلـس الخدمـات الماليـة
 ا�سالمية.


