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طيبُة في سطوٍر

وِق احملليِّ  َسْت طيبُة لالستشاراِت الّشرعيِة عام 2005م في الكويِت كمرحلٍة أولى لدارسِة السُّ تأسَّ
، واملشارَكِة  واإلقليميِّ وكمرحلٍة ثانيٍة للعمِل مبهنِة الّتدقيِق الّشرعيِّ بفرعيِه الّداخليِّ واخلارجيِّ
ة  في الهيئاِت الشرعيِة واملؤمتراِت الفقهيِة والّتخصصّيِة لتكويِن خبراٍت عمليٍة وعلميٍة نادرٍة مبعيِّ
ًا  َقْت طيبُة لالستشاراِت جناحًا واقعيَّ ، وقد حقَّ علماَء وخبراَء في مجاِل العمِل املاليِّ اإلسالميِّ
باكتساِب هذه اخلبراِت مع انضماِم علماَء وخبراَء لها يقودْوَن املؤسسَة باحتراٍف آخذيَن بعنِي 
االعتباِر املتغّيراِت اّلتْي ُيواجُهَها املجتمُع والعالُم بأسرِه من معاِمالٍت ماليٍة معاصرٍة، كما تقوُم 
يِة املنضبطِة للوصوِل إلى أحكاٍم شرعّيٍة  الّشركُة بخدمِة عمالِئَها ِوْفَق الّضواِبط واإلجراءاِت املرعِّ

َم - بفهِمِ سلِف األّمِة. موافقٍة لكتاِب اهلِل وسنِة رسولِه - صّلى اهلُل عليِه وسلَّ
ُع إلى تقدمِي  تعنُي طيبُة لالستشاراِت الّشرعّيِة العمالَء في الّسيِر على الّطريِق الّصحيح، َوتَتَطلَّ

أفضَل وأجود اخلدماِت لعمالِئهاَ بإتقاٍن ودقٍة وأَماٍن.  
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ِرَساَلُتَنا
ريادُة العمِل االستشاريِّ الشرعيِّ إقليميًا بإتقاٍن وأصالٍة شرّعيٍة فريدٍة.

ُم حلواًل شرعيًة للمؤسساِت املالّيِة محليًا وإقليميًا،  سُة استشاراٍت شرعيٍة ُتَقدِّ مؤسَّ
الِفقَه اإلسالميَّ  حتفُظ االقتصاَد اإلسالميَّ من املخاطِر بثوٍب شرعي أصيٍل وَتْربط ُ
وفَق  املاِلّيِة  للمعامالِت  الّشرعي  دقيِق  والّتً التدريِب  خللالِل  من  املعاصِر  بواقِعَنا 
رائدَة  لتصبَح  طيبَة  متيُز  عاليٍة  وجللودٍة  ومهنيٍة  وخبرٍة  أصيلٍة  شرعيٍة  ضوابَط 

العمِل االستشاريِّ اإلسالميِّ إقليميًا.

األصلللللالُة:  منهٌج شرعيٌّ أصيٌل يعتمُد على قواعَد أصولّيٍة وفقهّيٍة مستمٌد من الكتاِب والّسنِة وفَق فهِم علماِء األّمِة 
ِمَن الّصحابِة وَمْن َتِبَعُهْم.

اإلتقلللللللللاُن:  منلللللاذٌج وفلللحلللوصلللاٌت وتلللقلللاريلللٌر وإجللللللللراءاٌت عللاللليللُة اإلتللللقللللاِن ِوفلللللَق مللعللايلليللِر اجلللللللودِة وضلللوابلللط التدقيِق.

طيبُة تتمتُع مبسؤوليٍة شرعّيٍة َعْن جميِع ما تقّدمُه، وتتعامُل مع بيانات العمالِء مبسؤوليٍة وسريٍة تامٍة. املسؤولّية:  
املنتجاِت  وتطويِر  حلوٍل  وتللقللدمِي  اإلجنليزيِة  باللغِة  املالّيِة  املعامالِت  جميِع  تدقيِق  في  الّتميللللللللللللُز:  متخصصوَن 

واستراتيجياِت املؤسّساِت املالّيِة.

َيــُتَنا ْؤ ُر

ِقَيُمـــَنَا
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ُس - املديُر العامُّ املؤسِّ

ى الّنفَس مع إخالِص العمِل هلل  كلُّ جناٍح يتحّقُق بتوفيِق اهلِل سبحانُه وَتعاَلى، وعلينا أَْن نتحدَّ
َق لنا التوفيَق والنجاَح للوصوِل إلى الهدِف، والهدُف املنشوُد هو احملافظُة على االقتصاِد  ِليَتحقَّ
ُمكَتسبٍة،  الشرعيِّ من خالِل خبراٍت  االستشاريِّ  العمِل  بريادِة  والّنجاُح  وتطبيقاِتِه   اإلسالميِّ 
وقد حمَلْت طيبُة لالستشاراِت الشرعّيِة على  عاِتِقها ِإتقاَن العمِل للوصوِل إلى هدِفهِا في مهنِة 
الرقابِة الّشرعّيِة، وقد احتَوْت على خبراٍت ُمنُذ تأسْيِسَها عام 2005م قبَل ثمانيِة أعواٍم  مبمارسٍة 
واِبِط وأصوِل املهنِة،  فّعالٍة واّطالٍع على املستجداِت وحتليلهاَ، والّتدقيِق واالستشاراِت وْفَق الضَّ
ُم لعمالئها أفَضَل وأجوَد اخلدمات من خالِل فريِق عمِلَهاَ  ِلُتساِهَم في ضبِط العمِل وإتقاِنِه َفُتَقدِّ
وَن العموَد الفقري للمؤسسِة، آملنَي تطويَر وضبَط العمِل  وهيئِتَها الّشرعّيِة املتميزِة والذيَن ُيَعدُّ

املاليِّ اإلسالميِّ محليًا وإقليميًا.
وأتقِنهاَ  أفضِل اخلدماِت  لعمالِئَنا كل ما هو متاٌح للحصوِل على  َم  نقدِّ أْن  ونتشرُف في طيبَة 

وأميِزهاَ آخذيَن بأمِر النبيِّ � »إّن اهلَل يحبُّ إذا عمَل أحدُكْم عماًل أْن يتقَنُه«. 
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أعضاُء هيئِة الرقابِة الشرعيِة

الشيخ الدكتور/ خالد شجاع العتيبي

بوضاية مــــراد   / الللللدكللللتللللور  اللللشللليلللخ 

عيسى ــن  ب ســلــمــان  داود   / اللللشللليلللخ 
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الّشرعّية، وفي مرحلِة الّتحضيِر لدرجِة املاجستيِر في االقتصاِد  العلوم  يحمُل بكالوريوس في 
اإلسالمي، عمَل في التدقيِق والرقابِة الّشرعّيِة في العديِد من املؤسّساِت املالّيِة اإلسالمّيِة داخل 
سي شركاِت االستشاراِت الّشرعّية احمللّيِة، َشارَك في عضّويِة  الكويِت ُمنُذ عاِم 2005م، وأحد مؤسَّ
ِة  ة ِوالّتخُصصيَّ الهيئِة الّشرعّية لبعِض الشركاِت في الكويِت وشارَك في كثيٍر من املؤمتراِت الفقهيِّ

 . في الّتدقيِق الّشرعيِّ

ِة بدولِة الكويِت ويعمُل  حاصٌل على شهادِة الدكتوراة في الفقِه وأصولِه، باحٌث باملوسوعِة الفقهيِّ
ةِ جلاٍن علمّيٍة وشرعّيٍة بدولِة  مدرسًا متعاونًا بجامعة الكويِت - كليُة الشريعِة -، وعضٌو في عدَّ
قطَر، وفي العديد من اللجاِن الشّرعّية والعلمّية ِبللوزارِة األوقاِف بدولِة الكويِت، َشارَك في عّدِة 

مؤمترات ودوراٍت علمّيٍة داخَل الكويِت وخارِجَها، وَلُه العديُد من البحوِث والّدراساِت الّشرعّيِة.

حاصٌل على شهادة الدكتوراة في الفقِه وأصوِله وعضُو هيئِة الّتدريِس بكلّيِة الّشريعِة والّدراساِت 
اإلسالّميِة – قسم الفقِه وأصوِلِه وأستاٌذ مساعٌد بكلّيِة الترّبيةِ األساسّية سابقًا 

، وعضو  مشارٌك بعضويات جلاٍن وهيئات عدة ، منها : عضُو الهيئة الشرعية لبيِت الزكاِة الكويتيِّ
اللجنة  وعضُو  سابقًا،  املساجِد  مصرِف  إدارِة  مجلِس  وعضُو  بأمريكا  الّشرعّيِة  فقهاِء  مبجّمِع 
الّشرعّيِة باألماَنِة العاّمِة لألوقاِف سابقًا ، وعضُو الهيَئِة الّشرعّيِة لشركِة االمتياِز، وعضٌو سابٌق 
رعيِة لشركة  في الهيئِة الّشرعّيِة للبنِك الّدوليِّ املتِحِد بالبحريِن سابقًا، وعضٌو سابٌق للهيئِة الشَّ

مشاعَر خلدماِت احلجِّ والعمرِة، وعضٌو سابق للهيئِة الشرعّيِة ِلشركِة عني للتأمنِي الّتكافليِّ .

الشيخ الدكتور / مراد بوضاية

الشيخ / داود سلمان بن عيسى

الشيخ الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
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تقدُم طيبُة لالستشاراِت الّشرعّيِة خدماِتَها جلميع الّشركاِت واملؤّسسات احمللية واإلقليمّيِة 
التي يخضُع ِنظاُمها األساسيُّ وعقدهاَ التأسيسيُّ لتطبيِق أحكاِم الشريعِةِ اإلسالمّيِة، وكذلك 
الّشركاُت التي ترغُب بأْن يكوَن جميُع أعماَلها متوافقًة مع أحكاِم الشريعِة اإلسالمّيِةِ دون الّنظِر 
، من خالِل تفعيِل أدواِت الرقابِة الّشرعّيِة في املؤّسسة لتجنِب الوقوع في  إلى نظاِمها األساسيِّ
مهنِة  على  حتافُظ  وإجلللراءات  ضوابط  وفللَق  واإلستثماريَة  املللالللّيللِةَ  البيئَة  تعتري  التي  املخاطِر 

التدقيِق وتضبُط التزاَم الشركِة بقراراِت هيئِة الرقابِة الّشرعّيِة لدْيَها.

الهيئاُت الّشرعّيِةُ واالستشارات. 	•
تشّكُل الهيئُة الّشرعّيِة في طيبَة محورًا رئيسيًا في بناء القراراِت وإصداِر الفتاوى وتقدمِي 
بها  اخلاّصِة  الّشرعّيِة  األحكاِم  وبياُن  العقوِد  مراجعُة  مهاِمَها  ومن  لعمالِئها،  االستشاراِت 
واعتماُدها، وإيجاُد احللوِل وتطويُر املنتجاِت وفَق املعاييِر الّشرعّيِة في مهنِة الرقابِة الّشرعّيِة 

إلصداِر التقارير النهائّيِة مبدى مطابقِة أعماِل الّشركاِت ألحكام الشريعِة اإلسالمّيِة.
أمانة سرِّ الهيئاِت.  	•

خالل  من  للشركاِت  الّشرعّيِة  الهيئاِت  أعللمللاِل  ترتيَب  الّشرعّيِة  لالستشاراِت  طيبُة  تتولى 
االجتماعاِت التي تعقُدها هيئُة الرقابِة الّشرعّيِة فتقوُم بتنسيِق عقد االجتماعاِت مع أعضاِء 
الهيئِة، وإعداِد جدوِل أعمالِهاَ وجمِع العقوِد املراِد اعتماُدها، وعرِض جميِع األسئلِة والعقوِد 
على الهئيِة وصياغِة احملاضِر وفصِل الفتاوى والقراراِت بترتيِبها وحفظِها، مع إفادِة العمالِء 

بفتاوى وقراراِت الهيئِة.
الّتدريُب. 	•

تسعى طيبُة لالستشارات الّشرعّيِة على تطوير أفراِد عمالِئَها في فقه املعامالت املالّية املعاصرِة 
مِن خالِل دوراٍت شرعّيٍة تدريبيٍة وورِش عمٍل يَقّدمها خبراُء وعلماُءَ في فقِه املعامالِت املالّيِةِ  

وفق املعاييِر املّتبعِة.

خدماُتَنا
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 . الّتدقيُق الّشرعيُّ الداخليُّ 	•
ِق  ُم طيبُة لالستشارات الّشرعّيِة خدماِت الّتدقيق الّشرعيِّ الداخليِّ لعمالئَها عبَر املدقِّ ُتقدِّ
الّشرعيِِّّ لديَها الّذي يهدُف إلى مساعدِة هيئِة الرقابِة الّشرعّيِة للّشركِة في القياِم بوظائفِها 

على أكمل وجٍه عن طريِق األعماِل التي يقوُم بها ومنها :
املخالفاِت  من  املؤّسسُة  التي متارُسَها  والتعامالِت  العقوِد  مدى سالمِة  وتقييُم  فحُص  1 .

الّشرعّيِة.
الّتأكُد من التزاِم الّشركِة بقراراِت وفتاوى الهيئِة الّشرعّيِة لديها. 2 .

عرُض األسئلِة واإلشكاالِت على هيئِة الرقابِة الّشرعّيِة التي حتتاُجها إدارُة الّشركِة. 3 .
. 4 إعداُد الّتقارير الّشرعّيِة لهيئِة الرقابِة الّشرعّيِة مبدى سالمِة تطبيِق النظاِم الّشرعيِّ 

كة. في تعامالِت الشرَّ

 . الّتدقيُق الّشرعيُّ اخلارجيُّ 	•
ق  ُم طيبُة لالستشاراِت الّشرعّيِة خدماِت الّتدقيق الّشرعيِّ اخلارجيِّ لعمالئهاَ عبر املدقِّ ُتقدِّ
الّشرعيِّ لديها الذي يهدُف إلى فحِص نظاِم الرقابِة الّشرعّيِة الذي يقوم بِه املدّقُق الّشرعيُِّ 
الداخليُّ ومدى التزامِه بقراراِت الهيئِة الّشرعّيِة للشركِة، من خالل دراسِة العقوِد وسالمِة 
النهائيِة  التقاريِر  الذي تعتني شركُة طيبة بتحقيقِه، وتقدمِي  املهمُّ  العنصُر  تطبيقَها وهو 

. للشركِة عن مدى التزاِم الشركِة من الناحيِة املهنيِة والعمليِة لعمليِة التدقيِق الّشرعيِّ

خطٌط استراتيجّيٌة. 	•
التخطيُط االِستراتيجيُّ هو أساُس جناح كلِّ مؤسسة حيُث يجعُلَها على ُخطًا واضحٍة لتحقيِق 
االستراتيجّيِة من  املالّيِة باخلطِط  املؤّسساِت  تدعُمَ طيبُة  لذا  املستقبلّية  ورؤيتها  أهداِفَها 

.ILM ممارسني ومخططنَي استراتيجنَي معتمديَن من
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