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حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية اإلسالمية

اهتمــت العديــد مــن الســلطات الرقابيــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة واالســامية ومؤسســات المعاييــر الدوليــة 
كمجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية )IFSB(، والتــي تعنــى بالمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســامية، اهتمــت 
فــي موضــوع حوكمــة الرقابــة الشــرعية أو الضبــط الشــرعي فــي البنــوك االســامية، وذلــك لمــا لهــذا الموضــوع 
مــن أهميــة فــي تعزيــز ثقــة جمهــور المتعامليــن مــع تلــك المؤسســات، ومســاعدتها فــي االلتــزام فــي عملياتهــا 
ومعاماتهــا بأحــكام ومقاصــد الشــريعة اإلســامية الغــراء. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن فشــل البنــوك اإلســامية 
ــار  ــى انهي ــوال إل ــؤدي فــي أســوأ األح ــن أن ت ــرة يمك ــا لمخاطــر مؤث ــزام بالشــريعة اإلســامية يعرضه ــي االلت ف
البنــك بالكامــل نتيجــة الهتــزاز ثقــة العمــاء بــه وقــد يمتــد ذلــك إلــى البنــوك االســامية األخــرى وبالتالــي ســحب 
ــك، فــإن  ــة. ولذل ــات ســلبية ومخاطــر نظامي أموالهــم منهــا، وهــذا قــد يعــرض القطــاع المصرفــي ككل لتداعي
حوكمــة الرقابــة الشــرعية تعتبــر مهمــة لــكل بنــك إســامي وللقطــاع المصرفــي ككل، األمــر الــذي يجعــل مــن 

الحوكمــة الفعالــة للرقابــة الشــرعية إحــدى الركائــز المهمــة لاســتقرار المالــي.
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تعريف الحوكمة الشرعية

»حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية: نظـــام تســـعى مـــن خالـــه أي مؤسســـة مصرفيـــة وماليـــة إســـامية إلـــى أن 
ـــي  ـــراف المهن ـــال اإلش ـــن خ ـــك م ـــامية وذل ـــريعة اإلس ـــد الش ـــكام ومقاص ـــاس أح ـــى أس ـــطتها عل ـــوم أنش تق

الفعـــال والمســـتقل«.

ـــى  ـــا عل ـــن خاله ـــد م ـــم التأك ـــة يت ـــى أدوات فاعل ـــوي عل ـــذي يحت ـــام ال ـــك النظ ـــي ذل ـــرعية ه ـــة الش فالحوكم
عـــدم مخالفـــة المؤسســـة ألحـــكام الشـــريعة اإلســـامية فـــي جميـــع عملياتهـــا وأنشـــطتها المختلفـــة، وذلـــك 
بفحـــص ومراجعـــة مـــا تـــم مـــن عمليـــات، وباتبـــاع وتطبيـــق التعاليـــم الشـــرعية اإلســـامية فـــي العمليـــات 
المســـتمرة، وبـــإدارة حصيفـــة للمخاطـــر الشـــرعية المتوقعـــة فـــي المســـتقبل. فـــإن نظـــام الحوكمـــة الشـــرعية 
ـــن  ـــذي يطمئ ـــة، واإلفصـــاح الشـــرعي المســـتمر ال ـــة الشـــرعية الفاعل ـــى التشـــريع اإلســـامي، والرقاب يعتمـــد عل

ـــامية. ـــريعة اإلس ـــكام الش ـــع أح ـــة م ـــق المؤسس ـــدى تواف ـــن م ـــة ع ـــاب المصلح أصح

فإذا، للحوكمة الشرعية ثاثة مرتكزات أساسية وهي:

ــي  ــات. وهـ ــرعية للمعامـ ــة شـ ــة معياريـ ــع مرجعيـ ــا وضـ ــد بهـ ــريع: ويقصـ ــوى والتشـ ــة الفتـ 1 - حوكمـ
ــا  ــال تطبيقهـ ــن خـ ــامية مـ ــريعة اإلسـ ــكام الشـ ــم وأحـ ــة لتعاليـ ــاع المؤسسـ ــن اتبـ ــي تضمـ ــة التـ الحوكمـ

للفتـــاوى والقـــرارات الشـــرعية اإلســـامية. 

ـــم وفقـــًا  ـــات وأنشـــطة المؤسســـة تت ـــي تضمـــن أن عملي ـــرعية: وهـــي الحوكمـــة الت ـــة الش ـــة الرقاب 2 - حوكم
ألحـــكام الشـــريعة اإلســـامية، مـــع كشـــفها عـــن أي مخالفـــات شـــرعية وقعـــت، والســـعي فـــي معالجتهـــا 

مالية ومصرفية

 حوكمة
 الرقابة
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ـــك  ـــط ذل ـــم ضب ـــددًا. ويت ـــا مج ـــدم وقوعه ـــان ع وضم
ـــي: ـــال اآلت ـــن خ م

أ ( الرقابـــة الشـــرعية المركزيـــة: بـــأن يكـــون هنالـــك 
ــة  ــوك المركزيـ ــدى البنـ ــرعي لـ ــي شـ ــاز رقابـ جهـ
يقـــوم بفحـــص مـــدى التـــزام المؤسســـة بأحـــكام 
إطـــار  توافـــق  ومـــدى  اإلســـامية،  الشـــريعة 
حوكمتهـــا الشـــرعي مـــع القوانيـــن والتعليمـــات 

ذات الصلـــة.

ب( الرقابـــة الشـــرعية الداخليـــة: بـــأن يكـــون 
للمؤسســـة جهـــاز رقابـــة شـــرعي داخلـــي يتأكـــد 
مـــن مـــدى التـــزام المؤسســـة بأحـــكام الشـــريعة 
أو  انحرافـــات  أي  عـــن  والكشـــف  اإلســـامية، 
مخالفـــات وقعـــت، مـــع اإلبـــاغ عنهـــا علـــى الفـــور.

ج( الرقابـــة الشـــرعية الخارجيـــة: بـــأن يكـــون 
هنالـــك جهـــاز شـــرعي خارجـــي مســـتقل تتعاقـــد 
معـــه المؤسســـة لفحـــص مـــدى التزامهـــا بأحـــكام 
الشـــريعة اإلســـامية، مـــع تقديـــم تقريـــر ســـنوي 
للجمعيـــة العامـــة حـــول مـــدى التـــزام المؤسســـة 

بذلـــك.

3 - حوكمـــة اإلفصـــاح الشـــرعي: وهـــي الحوكمـــة 
التـــي يتـــم مـــن خالهـــا طمأنـــة أصحـــاب المصلحـــة 
وأنشـــطتها  عملياتهـــا  جميـــع  أن  مـــا  لمؤسســـة 
ــع  ــامية، مـ ــريعة اإلسـ ــكام الشـ ــع أحـ ــة مـ متوافقـ
الكشـــف واإلفصـــاح عـــن جميـــع القضايـــا والفتـــاوى 
ـــة،  ـــاء والرقاب ـــة اإلفت ـــة، كمنهجي ـــرعية ذات الصل الش

ــا. ــزكاة ونحوهـ ــبة الـ ومحاسـ



التسلسل التاريخي لتطور تعليمات الحوكمة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي

التعليماتالتاريخ

المرحلة 
األولى

14 سبتمبر 1994  
ـــة  ـــه أهمي ـــرى في ـــتثمار اإلســـامية ي ـــركات االس ـــى ش ـــزي إل ـــك المرك ـــن البن ـــاب م صدورخط
ــاة البنـــك  ــرعية، مـــع الطلـــب بموافـ ــة الشـ ــة للرقابـ ــام هـــذه الشـــركات بتعييـــن هيئـ قيـ

المركـــزي بأســـماء أعضـــاء هـــذه الهيئـــة بأقـــرب وقـــت ممكـــن.

ـــات 4 يونيو 1997 ـــن واختصاص ـــأن تعيي ـــزي بش ـــك المرك ـــن البن ـــم )2/رس/1997/25( م ـــات رق ـــدور تعليم ص
ـــامية. ـــتثمار اإلس ـــركات االس ـــي ش ـــرعية ف ـــة الش ـــة الرقاب هيئ

12 مايو 1999

ــاء  ــأن إلغـ ــتثمار اإلســـامية بشـ ــركات االسـ ــزي إلـــى شـ ــن البنـــك المركـ صـــدور تعميـــم مـ
ـــول  ـــوب حص ـــي بوج ـــذي كان يقض ـــم )2/رس/1997/25( وال ـــات رق ـــن التعليم ـــًا( م ـــد )ثالث البن
الشـــركة علـــى موافقـــة وزارة األوقـــاف والشـــئون اإلســـامية علـــى أســـماء المرشـــحين 

لعضويـــة هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية.

المرحلة 
الثانية

صدور القانون رقم )30( لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسامية.25 مايو 2003  

صـــدور تعليمـــات رقـــم )2/رب أ/2003/100( مـــن البنـــك المركـــزي بشـــأن قواعـــد وشـــروط 15 يونيو 2003
تعييـــن واختصصـــات هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــوك اإلســـامية.

تـــم التعديـــل علـــى البنـــد )ثانيـــًا( مـــن التعليمـــات رقـــم )2/رب أ/2003/100( مـــن قِبـــل البنـــك 19 يونيو 2003
المركـــزي.

المرحلة 
الثالثة

18 يوليو 2016 
ــة  ــة الرقابـ ــأن »حوكمـ ــات بشـ ــروع تعليمـ ــودة مشـ ــال مسـ ــزي بإرسـ ــك المركـ ــام البنـ قـ
ـــت  ـــة الكوي ـــي دول ـــة ف ـــامية العامل ـــوك اإلس ـــى البن ـــامية« إل ـــوك اإلس ـــي البن ـــرعية ف الش

ألخـــذ رأيهـــا فـــي هـــذا الشـــأن.

20 ديسمبر 2016
صـــدور تعليمـــات »حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــوك الكويتيـــة اإلســـامية« مـــن البنـــك 
المركـــزي، علـــى أن تحـــل هـــذه التعليمـــات محـــل تعليمـــات رقـــم )2/رب أ/2003/100( بشـــأن 

قواعـــد وشـــروط تعييـــن واختصاصـــات هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــوك اإلســـامية.

بدأ العمل بتعليمات “حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية اإلسامية”.1 يناير 2018

1 يناير 2020
بـــدأ العمـــل بمتطلبـــات التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي الـــواردة فـــي تعليمـــات »حوكمـــة 

الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــوك الكويتيـــة اإلســـامية«.



ــة  ــة الرقاب ــار حوكم ــة إلط ــات العام المتطلب
ــالمية ــة اإلس ــوك الكويتي ــي البن ــرعية ف الش

1 -  يجـــب علـــى البنـــك التأكـــد مـــن أن أهدافـــه 
ـــامية  ـــريعة اإلس ـــكام الش ـــًا ألح ـــم وفق ـــه تت وعمليات
ـــة  ـــة مراقب ـــع األوقات.كمـــا يجـــب إنشـــاء آلي فـــي جمي
ــات  ــع جوانـــب العمليـ ــريعة فـــي جميـ ــزام بالشـ اإللتـ
ـــكام  ـــًا ألح ـــم وفق ـــطة تت ـــع األنش ـــن أن جمي ـــد م للتأك
الشـــريعة اإلســـامية طبقـــًا لقـــرارات هيئـــة الرقابـــة 

الشـــرعية بالبنـــك.

2 -  تتطلـــب حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية المتينـــة وذات 
ـــتقلة  ـــرعية مس ـــة ش ـــة رقاب ـــن هيئ ـــة تكوي المصداقي
الشـــرعي  البحـــث  يدعمهـــا  ومســـئولة،  مؤهلـــة 
الداخلـــي القـــوي، مـــع التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي 
للمخاطـــر  إدارة حصيفـــة  عـــن  والخارجـــي، فضـــاً 

ــرعية. الشـ

3 - يجـــب أن يشـــمل إطـــار حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية 
– فـــي الحـــد األدنى-األمـــور التاليـــة:

• اإلشـــراف الشـــامل مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة بشـــأن 
ــك  ــات البنـ ــي عمليـ ــريعة فـ ــزام بالشـ ــب االلتـ جوانـ
ـــن  ـــئول ع ـــو المس ـــس اإلدارة ه ـــام، ومجل ـــكل ع بش
ـــرعية،  ـــة الش ـــة الرقاب ـــب لحوكم ـــار مناس ـــاء إط إنش
ـــزام  ـــدم االلت ـــر ع ـــدرك مخاط ـــه أن ي ـــع من ـــث يتوق حي
ــا  ــك والقضايـ ــال البنـ ــط بأعمـ ــي ترتبـ ــريعة التـ بالشـ
المتعلقـــة بهـــذه المخاطـــر، فضـــاً  عـــن آثارهـــا 
خـــاص وعلـــى  بشـــكل  البنـــك  علـــى  المحتملـــة 

ــاع المصرفـــي بشـــكل عـــام. القطـ

ــادرة  ــة وقـ ــرعية مؤهلـ ــة شـ ــة رقابـ ــن هيئـ • تكويـ
علـــى مناقشـــة المســـائل المعروضـــة عليهـــا ومـــن 



ـــرعية  ـــة ش ـــة رقاب ـــن هيئ ـــك تكوي ـــى البن ـــن عل ـــدد، يتعي ـــذا الص ـــي ه ـــليمة. وف ـــرعية الس ـــرارات الش ـــذ الق ـــم أخ ث
ـــرة المناســـبة فـــي الشـــريعة اإلســـامية وفقـــه المعامـــات، وتكـــون  ـــة والخب ـــف مـــن أعضـــاء مـــن ذوي الخلفي تتأل

ـــة. ـــإدارة التنفيذي ـــة ل ـــا ملزم قراراته

ـــة  ـــوى العامل ـــم الق ـــى دع ـــادرة عل ـــة وق ـــوارد كافي ـــر م ـــي توفي ـــل ف ـــة تتمث ـــة الفعال ـــئولية اإلدارة التنفيذي • مس
ـــال  ـــذ ألعم ـــن أن تنفي ـــد م ـــرعية وللتأك ـــة الش ـــة الرقاب ـــات حوكم ـــذ تعليم ـــي تنفي ـــتركة ف ـــة مش ـــي كل وظيف ف

ـــامية. ـــريعة اإلس ـــكام الش ـــًا ألح ـــم وفق يت

ــريعة  ــات الشـ ــًا بمتطلبـ ــم إلتزامـ ــات تتـ ــات والمنتجـ ــى أن العمليـ ــد علـ ــي دوري للتأكيـ ــرعي داخلـ ــق شـ •  تدقيـ
ــك. ــرعية بالبنـ ــة الشـ ــة الرقابـ ــرره هيئـ ــا تقـ ــًا لمـ ــامية وفقـ اإلسـ

ـــا  ـــًا لم ـــامية وفق ـــريعة اإلس ـــكام الش ـــق وأح ـــك تتف ـــال البن ـــن أن أعم ـــد م ـــنوي للتأك ـــي س ـــرعي خارج ـــق ش • تدقي
ـــرعية. ـــة الش ـــة الرقاب ـــرره هيئ تق

ـــة  ـــر العاجي ـــزام بأحـــكام الشـــريعة واتخـــاذ التدابي ـــد مخاطـــر عـــدم االلت • إدارة حصيفـــة للمخاطـــر الشـــرعية لتحدي
ـــك المخاطـــر. ـــف تل ـــة لتخفي المطلوب

• إصدار ونشر قرارات هيئة الرقابة الشرعية.

ــات  ــن السياسـ ــة مـ ــال مجموعـ ــن خـ ــًا مـ ــك مطبقـ ــرعية للبنـ ــة الشـ ــة الرقابـ ــار حوكمـ ــون إطـ ــب أن يكـ 4 - يجـ
واإلجـــراءات التـــي توضـــح الهيـــكل واألدوار والمســـئوليات والمســـاءلة ونطـــاق مهـــام الوظائـــف المختلفـــة 

ــف الوظائـــف. ــن مختلـ ــال بيـ ــات االتصـ ــا  ترتيبـ ــات واجراءاتهـ ــح السياسـ ــك أن توضـ ــب كذلـ ــك. ويجـ ــل البنـ داخـ

5 - يجـــب علـــى البنـــك أن يقـــوم بإنشـــاء قنـــوات اتصـــال إلبـــاغ التقاريـــر الشـــرعية بشـــكل فعـــال وفـــي خـــال 
ــا إلـــى  ــع تقريرهـ ــرعية أن ترفـ ــة الشـ ــة الرقابـ ــدد، يجـــب علـــى هيئـ ــذا الصـ ــبة. وفـــي هـ ــة مناسـ ــرة زمنيـ فتـ
الجمعيـــة العامـــة للتأكـــد مـــن تطبيـــق القـــرارات الصـــادرة عنهـــا ممـــا عـــرض عليهـــا مـــن أعمـــال وأنشـــطة اإلدارة 
ـــة الشـــرعية  ـــة الرقاب ـــى هيئ التنفيذيـــة. كمـــا يجـــب علـــى إدارة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي تقديـــم تقاريرهـــا إل

ـــك. ـــي البن ـــق ف ـــة التدقي ـــى لجن وال



مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية 

المبدأ األول: اإلشراف والمساءلة والمسئولية 

يبيـــن هـــذا المبـــدأ أدوار كل مـــن مجلـــس اإلدارة 
ـــة الشـــرعية  ـــة الرقاب ـــة وهيئ ـــه، اإلدارة التنفيذي ولجان

فـــي إطـــار مبـــادئ حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية.

المبدأ الثاني: االستقاللية

ويقصـــد باالســـتقالية، فـــي ســـياق هـــذه التعليمـــات، 
ـــي  ـــرعية ف ـــة الش ـــة الرقاب ـــام هيئ ـــال أم ـــاح المج إفس
البنـــك إلصـــدار الفتـــاوى واألحـــكام الشـــرعية وفـــق 
مـــا تقتضيـــه ضوابـــط االجتهـــاد وشـــروط اإلفتـــاء 
ـــة الشـــرعية،  ـــة الرقاب ـــى أعضـــاء هيئ ـــرات عل دون مؤث
المســـاهمين  لـــدى  الثقـــة  تعزيـــز  يكفـــل  وبمـــا 
وأصحـــاب المصالـــح فـــي ســـامة المعامـــات مـــن 

ــرعية. ــة الشـ الناحيـ

وتضمـــن هـــذا المبـــدأ الضوابـــط والشـــروط التـــي 
ينبغـــي مراعاتهـــا لضمـــان اســـتقالية أعضـــاء هيئـــة 

ــد أدنـــى. ــرعية كحـ ــة الشـ الرقابـ

المبدأ الثالث: الكفاءة والمالءمة

ويقصـــد بهـــا المؤهـــات األكاديميـــة، والخبـــرات 
الجيـــد  والتاريـــخ  الحســـنة  والســـمعة  العمليـــة، 

الرقابـــة الشـــرعية. ألعضـــاء هيئـــة 

ــرات  ــة والخبـ ــات األكاديميـ ــق بالمؤهـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــة  ــة الرقابـ ــو هيئـ ــون عضـ ــب أن يكـ ــاءة، يجـ والكفـ
الشـــرعية حاصـــاً علـــى بكالوريـــوس فـــي الشـــريعة 
اإلســـامية وباألخـــص فـــي فقـــه المعامـــات مـــن 
إحـــدى الجامعـــات المعتمـــدة لـــدى وزارة التعليـــم 

الوطنـــي  الجهـــاز  أو  الكويـــت  بدولـــة  العالـــي 
التعليـــم  جـــودة  وضمـــان  األكاديمـــي  لاعتمـــاد 
ـــون  ـــت، أو يك ـــة الكوي ـــارج دول ـــات خ ـــبة للجامع بالنس
مـــن العلمـــاء المشـــهود لهـــم بالكفـــاءة والخبـــرة 
وبخاصـــة فـــي فقـــه المعامـــات، وأن يكـــون علـــى 
والتمويـــل  عـــام  بشـــكل  بالتمويـــل  كافٍ  إلمـــام 
اإلســـامي بشـــكل خـــاص، ومـــن المهـــم أن يكـــون 

ــي: ــا يلـ ــرعية مـ ــة الشـ ــة الرقابـ ــاء هيئـ ــدى أعضـ لـ

• مهـــارات عاليـــة فـــي الفقـــه وأصولـــه، إذ يجـــب 
أن يعـــرف بدقـــة المناهـــج الفقهيـــة الســـتنباط 

الفتـــاوى.

• الشـــرعية، مـــع إلمـــام ودرايـــة بأحـــكام ومقاصـــد 
الشـــريعة اإلســـامية التـــي تنطبـــق علـــى أنشـــطة 

البنـــك.

ــي  ــنوات فـ ــة سـ ــن خمسـ ــل عـ ــة ال تقـ ــرة عمليـ • خبـ
ــرعية. ــة الشـ ــال الرقابـ مجـ

ــك  ــي لبنـ ــي والرقابـ ــار القانونـ ــام كافٍ باإلطـ •  إلمـ
الكويـــت المركـــزي الـــذي يتعلـــق بالمهـــام المكلـــف 

بأدائهـــا.

•  معرفـــة جيـــدة باللغـــة العربيـــة، إذ يحتـــاج أن يكـــون 
لـــه إلمـــام كاف بالمصـــادر الشـــرعية األساســـية. 
ومـــن المستحســـن أن يكـــون عضـــو هيئـــة الرقابـــة 
ـــة،  ـــة اإلنجليزي ـــدث باللغ ـــى التح ـــادرًا عل ـــرعية ق الش
إذ يمكـــن أن يســـاعد ذلـــك فـــي تحســـين التواصـــل 

بينـــه وبيـــن أصحـــاب المصالـــح فـــي البنـــك.

•  اســـتيعاب الجوانـــب الفنيـــة واآلثـــار االقتصاديـــة 
ـــة اإلســـامية فـــي إطـــار  للخدمـــات والمنتجـــات المالي

مقاصـــد الشـــريعة اإلســـامية.



المبدأ الرابع: السرية 

ـــودات،  ـــتندات، ومس ـــات، ومس ـــى ملف ـــم عل ـــم واجباته ـــد أدائه ـــرعية عن ـــة الش ـــة الرقاب ـــاء هيئ ـــل أعض ـــد يحص ق
ـــات  ـــود بالمعلوم ـــوق. والمقص ـــات الس ـــق ممارس ـــك ووف ـــة للبن ـــراءات الداخلي ـــق اإلج ـــرية وف ـــر س ـــداوالت تعتب وم
ـــر  ـــور وغي ـــة للجمه ـــر المتاح ـــرعية غي ـــة الش ـــة الرقاب ـــاء هيئ ـــا أعض ـــل عليه ـــي يحص ـــات الت ـــي المعلوم ـــرية: ه الس
المســـموح باإلعـــان عنهـــا، وتشـــمل المعلومـــات التـــي عليهـــا ختـــم أو عامـــة مـــن قبـــل البنـــك تشـــيرإلى ســـريتها، 

ـــك.   ـــي البن ـــري ف ـــي تج ـــداوالت الت ـــق بالم أو تتعل

المبدأ الخامس: التناسق 

ـــرص  ـــك، والح ـــة للبن ـــاوى المقدم ـــم اآلراء والفت ـــي تقدي ـــرعية ف ـــة الش ـــة الرقاب ـــاء هيئ ـــق أعض ـــك تواف ـــد بذل يقص
ـــاء  ـــن األعض ـــم يتمك ـــة إال إذا ل ـــت باألغلبي ـــأ للتصوي ـــاع وال يلج ـــى اإلجم ـــرارات عل ـــم الق ـــي تقدي ـــتطاع ف ـــدر المس ق
ـــًا  ـــو أيض ـــتقالية، وه ـــاءة واالس ـــق بالكف ـــط التناس ـــاع. ويرتب ـــى اإلجم ـــول إل ـــن الوص ـــة م ـــة معقول ـــدة زمني ـــي م ف

ـــة. ـــات المهن ـــائل أخاقي ـــن مس م



التدقيق الشرعي

المحور األول: التدقيق الشرعي الداخلي

يعتبـــر التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي جـــزًء ال يتجـــزأ مـــن 
نظـــام الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــك ككل. وفـــي إطـــار 
ـــا  ـــع عملياته ـــي جمي ـــامية ف ـــوك اإلس ـــزام البن ـــز الت تعزي
ــامية،  ــريعة اإلسـ ــكام الشـ ــا بأحـ ــا وخدماتهـ ومنتجاتهـ

فإنـــه يتعيـــن علـــى البنـــوك مراعـــاة مـــا يلـــي:

أواًل: إنشـــاء إدارة داخليـــة مســـتقلة عـــن اإلدارة التنفيذيـــة 
للبنـــك تختـــص بالتدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي.

ـــة  ـــة الفني ـــن الناحي ـــئواًل م ـــر اإلدارة مس ـــون مدي ـــًا: يك ثاني
أمـــام هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية، ومســـئواًل مـــن الناحيـــة 
ـــم،  ـــل التقيي ـــة مث ـــور الهام ـــق باألم ـــا يتعل ـــة  )فيم اإلداري
والترقيـــات، والعـــاوات والحوافـــز والمكافـــآت( أمـــام 
التدقيـــق.  لجنـــة  خـــال  مـــن  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
ــحة  ــماء المرشـ ــرض األسـ ــة بعـ ــوم اإلدارة التنفيذيـ وتقـ
الداخلـــي  الشـــرعي  التدقيـــق  إدارة  مديـــر  لوظيفـــة 
ــرأي  ــداء الـ ــرعية إلبـ ــة الشـ ــة الرقابـ وتعـــرض علـــى هيئـ
ويتـــم التعييـــن بقـــرار مـــن رئيـــس مجلـــس اإلدارة. ويكـــون 
ـــر إدارة  ـــة مدي ـــد موافق ـــرعيين بع ـــن الش ـــن المدققي تعيي

ــي. ــرعي الداخلـ ــق الشـ التدقيـ

ثالثـــا: يجـــب أن تكـــون اإلدارة فـــي وضـــع تنظيمـــي يحقـــق 
لهـــا أعلـــى درجـــات االســـتقالية والموضوعيـــة فـــي 
ـــة  ـــة الفنيـــة لهيئ مهامهـــا. حيـــث تتبـــع اإلدارة مـــن الناحي
ـــة اإلداريـــة لرئيـــس مجلـــس  ـــة الشـــرعية ومـــن الناحي الرقاب
اإلدارة مـــن خـــال لجنـــة التدقيـــق، وترفـــع تقاريرهـــا 
الدوريـــة إلـــى هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية وإلـــى لجنـــة 

التدقيـــق  )تقاريـــر ربـــع ســـنوية، وســـنوية(. 

المحور الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي

فـــي ظـــل التنامـــي الكبيـــر لقطـــاع الصناعـــة الماليـــة 
ــات  ــاء هيئـ ــن أعضـ ــر مـ ــرغ الكثيـ اإلســـامية، وعـــدم تفـ
الرقابـــة الشـــرعية وتوزعهـــم علـــى العديـــد مـــن الهيئـــات 
ـــي  ـــال ف ـــات األعم ـــن يومي ـــم ع ـــًا( وغيابه ـــًا وخارجي )محلي
البنـــوك والمؤسســـات، باإلضافـــة إلـــى تركـــز جهودهـــم 
فـــي الفتـــوى أكثـــر مـــن الرقابـــة الشـــرعية، لذلـــك كان 
ـــون  ـــن  )مدقق ـــخاص متفرغي ـــد ألش ـــروري أن يعه ـــن الض م
ـــرعي. ـــق الش ـــام التدقي ـــام بمه ـــون( القي ـــرعيون خارجي ش

ــات  ــتعين هيئـ ــب أن تسـ ــبق، يجـ ــا سـ ــى مـ ــًا علـ وتأسيسـ
الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــوك اإلســـامية بمكاتـــب 

التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي.

مكتـــب التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي: هـــو مؤسســـة 
مســـتقلة تختـــص بالرقابـــة علـــى جميـــع المعامـــات 
للتأكـــد مـــن مـــدى التزامهـــا  بأحـــكام الشـــريعة اإلســـامية 
ـــك،  ـــرعية للبن ـــة الش ـــة الرقاب ـــاوى هيئ ـــرارات وفت ـــًا لق وفق
ــاًء  ــة للبنـــك بنـ ــة العامـ ــل الجمعيـ ــن قبـ ــه مـ يتـــم تعيينـ
علـــى ترشـــيح مجلـــس اإلدارة، ويرفـــع مكتـــب التدقيـــق 
ـــة  ـــى الجمعي ـــره بهـــذا الشـــأن إل الشـــرعي الخارجـــي تقاري
العامـــة للبنـــك مـــع تقديـــم نســـخة مـــن التقريـــر لهيئـــة 
الرقابـــة الشـــرعية. ولحداثـــة مهنـــة التدقيـــق الشـــرعي 
الخارجـــي فـــي دولـــة الكويـــت فســـوف يتـــم العمـــل 
بمتطلبـــات التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي اعتبـــارًا مـــن 
التدقيـــق  لمكاتـــب  يســـمح  بمـــا   ،2020/1/1 تاريـــخ 
الشـــرعي الخارجـــي بالتعـــرف علـــى متطلبـــات التدقيـــق 
علـــى البنـــوك اإلســـامية والســـعي للتأهيـــل والتطويـــر 
الشـــرعي  التدقيـــق  مجـــال  فـــي  البشـــرية  للكـــوادر 

ــي. الخارجـ
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