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  لمحافظ بنك الكويت المركزي  تصريح صحفي

 المعتمد  المدقق الشرعي شهادةبشأن 
 

 

احلوكمة يف أعمال الرقابة الشرعية يف  تعزيزحرص بنك الكويت املركزي على يف إطار 
على أعمال تلك  التدقيق الشرعيإىل ترسيخ أسس  البنوك اإلسالمية يف الكويت، وسعيا  

البنوك، تنطلق الدورة الثانية من برانمج شهادة املدقق الشرعي املعتمد، وهو أحد برامج مبادرة 
وإدارة معهد الدراسات كفاءة اليت أطلقها بنك الكويت املركزي ابلتعاون مع البنوك الكويتية 

 املصرفية. 
 

ورئيس بنك الكويت املركزي  فظحممد يوسف اهلاشل حما لدكتورلجاء ذلك يف تصريح 
أساسيا  عمال  وكونه التدقيق الشرعي أشار فيه إىل أمهية جملس إدارة معهد الدراسات املصرفية، 

خاصة يف ظل التغيريات اليت يشهدها القطاع املصريف  ،الرقابة الشرعية وحوكمتها أعمالمن 
دراسة مدى املركزي حنو  األمر الذي حدا ببنك الكويتاإلسالمي والصناعة املصرفية عامة، 

 اجةاحل وبي نت الدراسةر املدققني الشرعيني يف السوق الكوييت وأتهيلهم العلمي واملهين، ف  تو 
 مزيد منكما بي نت حاجة الكوادر العاملة يف اجملال حاليا  إىل ،  املؤهلة الكوادر مزيد منإىل 

التدقيق  رفع قدرات كوادريف  همتساليت  واملبادراتاجلهود  مضاعفة ضرورةالتأهيل، وابلتايل 
 .الكويت دولة الشرعي يف

 

ة مؤهلة فنيا  ومهنيا  يف أصول ـــــــبشري وادرـــــــكر  ـــويـــــالسعي حنو تطأضاف احملافظ أن و 
ة ـــــــواملؤسسات املالييات البنوك ي على عملـــــــي واخلارجـــالداخل يـــــالتدقيق الشرعالرقابة و 
أييت ضمن التوجه االسرتاتيجي لبنك الكويت املركزي حنو رفد القطاع املصريف ة، ــــالميــــساإل

واملايل يف الكويت ابلكفاءات املدربة واملؤهلة على أعلى املستوايت يف اجملاالت الضرورية 
دفع الصناعة املصرفية يف الكويت لعمل اجلهاز املصريف، وتنمية رأس املال البشري القادر على 
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ضرورة حرص  مؤكدا   ،والرايدةمية إىل مزيد من التطور ومن ضمنها الصناعة املصرفية اإلسال
الكوادر الوطنية على االستمرار يف اكتساب املعارف واملهارات وتطوير قدراهتا والتحلي برؤية 

 يف اإلسالمي.بعيدة ونظرة مستقبلية لرتسيخ رايدة الكويت يف العمل املصر 
 

حوكمة الرقابة تعليماته بشأن " 20/12/2016بتاريخ وكان بنك الكويت املركزي قد أصدر 
"، متضم نة جمموعة العناصر املنظمة حلوكمة الرقابة الشرعية يف البنوك الكويتية اإلسالمية

كل من   الشرعية، ومشل ذلك املتطلبات العامة إلطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار
جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضال  عن التدقيق الشرعي الداخلي 
واخلارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه، ابإلضافة إىل الشروط واملؤهالت الالزمة للقيام 

اإللزامية  ، ويعترب اجتياز شهادة املدقق الشرعي املعتمد أحد املتطلباتأبعمال التدقيق الشرعي
الشريعة  املتوافقة مع ،وهيئة أسواق املال للجهات اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي

 اإلسالمية. 
 

أهنا تويل اجلوانب العملية موضــــــــــــح ا الشــــــــــــهادة  هذه أبرز مميزاتافظ احملبني  ختاما، و 
نصـــــــــــف وقت الربانمج  ُخصـــــــــــ  التطبيقية يف جمال التدقيق الشـــــــــــرعي اهتماما  كبريا ، حي  

لجوانب املعرفية النصـف اخخر من سـاعات الربانمج ل وُخصـ   إلجراءات التدقيق الشـرعي،
يف إعداد برانمج  داسرتش التأسيسية واملعايري الشرعية اخلاصة ابلصناعة املالية اإلسالمية. وقد

شـــــهادة  ، كما تتمتعوأحدث املواد العلمية يف هذا اخلصـــــوصاملمارســـــات أبفضـــــل  الشـــــهادة
ومركز الكويت لالقتصـــــاد هيئة أســــــواق املال بنك الكويت املركزي و املدقق الشــــــرعي ابعتماد 

 اإلسالمي.
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