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حوكمــــة الرقابــــة الشرعيــــة فـي البنــــوك الكويتيــــة اإلسالميــــة
Governance of Sharia Supervision in Kuwaiti Islamic Banks

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 ( ،)IFSBوالتــي 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
ومعامالتهــا بأحــكام ومقاصــد الشــريعة اإلســامية الغــراء .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن فشــل البنــوك اإلســامية
فــي االلتــزام بالشــريعة اإلســامية يعرضهــا لمخاطــر مؤثــرة يمكــن أن تــؤدي فــي أســوأ األحــوال إلــى انهيــار
البنــك بالكامــل نتيجــة الهتــزاز ثقــة العمــاء بــه وقــد يمتــد ذلــك إلــى البنــوك االســامية األخــرى وبالتالــي ســحب
أموالهــم منهــا ،وهــذا قــد يعــرض القطــاع المصرفــي ككل لتداعيــات ســلبية ومخاطــر نظاميــة .ولذلــك ،فــإن
حوكمــة الرقابــة الشــرعية تعتبــر مهمــة لــكل بنــك إســامي وللقطــاع المصرفــي ككل ،األمــر الــذي يجعــل مــن
الحوكمــة الفعالــة للرقابــة الشــرعية إحــدى الركائــز المهمــة لالســتقرار المالــي.
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تعريف الحوكمة الشرعية
«حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية :نظـــام تســـعى مـــن خاللـــه أي مؤسســـة مصرفيـــة وماليـــة إســـامية إلـــى أن
تق ــوم أنش ــطتها عل ــى أس ــاس أح ــكام ومقاص ــد الش ــريعة اإلس ــامية وذل ــك م ــن خ ــال اإلش ــراف المهن ــي
الفع ــال والمس ــتقل».
فالحوكم ــة الش ــرعية ه ــي ذل ــك النظ ــام ال ــذي يحت ــوي عل ــى أدوات فاعل ــة يت ــم التأك ــد م ــن خالله ــا عل ــى
ع ــدم مخالف ــة المؤسس ــة ألح ــكام الش ــريعة اإلس ــامية ف ــي جمي ــع عملياته ــا وأنش ــطتها المختلف ــة ،وذل ــك
بفحـــص ومراجعـــة مـــا تـــم مـــن عمليـــات ،وباتبـــاع وتطبيـــق التعاليـــم الشـــرعية اإلســـامية فـــي العمليـــات
المســتمرة ،وبــإدارة حصيفــة للمخاطــر الشــرعية المتوقعــة فــي المســتقبل .فــإن نظــام الحوكمــة الشــرعية
يعتم ــد عل ــى التش ــريع اإلس ــامي ،والرقاب ــة الش ــرعية الفاعل ــة ،واإلفص ــاح الش ــرعي المس ــتمر ال ــذي يطمئ ــن
أصح ــاب المصلح ــة ع ــن م ــدى تواف ــق المؤسس ــة م ــع أح ــكام الش ــريعة اإلس ــامية.
فإذا ،للحوكمة الشرعية ثالثة مرتكزات أساسية وهي:
 - 1حوكمـــة الفتـــوى والتشـــريع :ويقصـــد بهـــا وضـــع مرجعيـــة معياريـــة شـــرعية للمعامـــات .وهـــي
الحوكمـــة التـــي تضمـــن اتبـــاع المؤسســـة لتعاليـــم وأحـــكام الشـــريعة اإلســـامية مـــن خـــال تطبيقهـــا
للفتـــاوى والقـــرارات الشـــرعية اإلســـامية.
 - 2حوكم ــة الرقاب ــة الش ــرعية :وه ــي الحوكم ــة الت ــي تضم ــن أن عملي ــات وأنش ــطة المؤسس ــة تت ــم وفق ـ ًا
ألح ــكام الش ــريعة اإلس ــامية ،م ــع كش ــفها ع ــن أي مخالف ــات ش ــرعية وقع ــت ،والس ــعي ف ــي معالجته ــا

وضم ــان ع ــدم وقوعه ــا مج ــدد ًا .ويت ــم ضب ــط ذل ــك
م ــن خ ــال اآلت ــي:
أ ) الرقابــة الشــرعية المركزيــة :بــأن يكــون هنالــك
جهـــاز رقابـــي شـــرعي لـــدى البنـــوك المركزيـــة
يق ــوم بفح ــص م ــدى الت ــزام المؤسس ــة بأح ــكام
الشـــريعة اإلســـامية ،ومـــدى توافـــق إطـــار
حوكمتهـــا الشـــرعي مـــع القوانيـــن والتعليمـــات
ذات الصلـــة.
ب) الرقابـــة الشـــرعية الداخليـــة :بـــأن يكـــون
للمؤسس ــة جه ــاز رقاب ــة ش ــرعي داخلـــي يتأك ــد
مـــن مـــدى التـــزام المؤسســـة بأحـــكام الشـــريعة
اإلســـامية ،والكشـــف عـــن أي انحرافـــات أو
مخالف ــات وقع ــت ،م ــع اإلب ــاغ عنه ــا عل ــى الف ــور.
ج) الرقابـــة الشـــرعية الخارجيـــة :بـــأن يكـــون
هنالـــك جهـــاز شـــرعي خارجـــي مســـتقل تتعاقـــد
مع ــه المؤسس ــة لفح ــص م ــدى التزامه ــا بأح ــكام
الشـــريعة اإلســـامية ،مـــع تقديـــم تقريـــر ســـنوي
للجمعي ــة العام ــة ح ــول م ــدى الت ــزام المؤسس ــة
بذلـــك.
 - 3حوكمـــة اإلفصـــاح الشـــرعي :وه ــي الحوكم ــة
التـــي يتـــم مـــن خاللهـــا طمأنـــة أصحـــاب المصلحـــة
لمؤسســـة مـــا أن جميـــع عملياتهـــا وأنشـــطتها
متوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـامية ،مـــع
الكشـــف واإلفصـــاح عـــن جميـــع القضايـــا والفتـــاوى
الش ــرعية ذات الصل ــة ،كمنهجي ــة اإلفت ــاء والرقاب ــة،
ومحاســـبة الـــزكاة ونحوهـــا.

التسلسل التاريخي لتطور تعليمات الحوكمة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي
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التعليمات

 14سبتمبر 1994

صدورخط ــاب م ــن البن ــك المرك ــزي إل ــى ش ــركات االس ــتثمار اإلس ــامية ي ــرى في ــه أهمي ــة
قيـــام هـــذه الشـــركات بتعييـــن هيئـــة للرقابـــة الشـــرعية ،مـــع الطلـــب بموافـــاة البنـــك
المركـــزي بأســـماء أعضـــاء هـــذه الهيئـــة بأقـــرب وقـــت ممكـــن.

 4يونيو 1997

ص ــدور تعليم ــات رق ــم (/2رس )1997/25/م ــن البن ــك المرك ــزي بش ــأن تعيي ــن واختصاص ــات
هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية ف ــي ش ــركات االس ــتثمار اإلس ــامية.

 12مايو 1999

صـــدور تعميـــم مـــن البنـــك المركـــزي إلـــى شـــركات االســـتثمار اإلســـامية بشـــأن إلغـــاء
البن ــد (ثالثــ ًا) م ــن التعليم ــات رق ــم (/2رس )1997/25/وال ــذي كان يقض ــي بوج ــوب حص ــول
الشـــركة علـــى موافقـــة وزارة األوقـــاف والشـــئون اإلســـامية علـــى أســـماء المرشـــحين
لعضويـــة هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية.

 25مايو 2003

صدور القانون رقم ( )30لسنة  2003بإضافة قسم خاص بالبنوك اإلسالمية.

 15يونيو 2003

ص ــدور تعليم ــات رق ــم (/2رب أ )2003/100/م ــن البن ــك المرك ــزي بش ــأن قواع ــد وش ــروط
تعيي ــن واختصص ــات هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية ف ــي البن ــوك اإلس ــامية.

 19يونيو 2003

تــم التعديــل علــى البنــد (ثاني ـ ًا) مــن التعليمــات رقــم (/2رب أ )2003/100/مــن قِبــل البنــك
المركــزي.

 18يوليو 2016

قـــام البنـــك المركـــزي بإرســـال مســـودة مشـــروع تعليمـــات بشـــأن «حوكمـــة الرقابـــة
الش ــرعية ف ــي البن ــوك اإلس ــامية» إل ــى البن ــوك اإلس ــامية العامل ــة ف ــي دول ــة الكوي ــت
ألخ ــذ رأيه ــا ف ــي هـــذا الش ــأن.

صــدور تعليمــات «حوكمــة الرقابــة الشــرعية فــي البنــوك الكويتيــة اإلســامية» مــن البنــك
 20ديسمبر  2016المركــزي ،علــى أن تحــل هــذه التعليمــات محــل تعليمــات رقــم (/2رب أ )2003/100/بشــأن
قواع ــد وش ــروط تعيي ــن واختصاص ــات هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية ف ــي البن ــوك اإلس ــامية.
 1يناير 2018

بدأ العمل بتعليمات “حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية اإلسالمية”.

 1يناير 2020

بـــدأ العمـــل بمتطلبـــات التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي الـــواردة فـــي تعليمـــات «حوكمـــة
الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــوك الكويتيـــة اإلســـامية».

المتطلبــات العامــة إلطــار حوكمــة الرقابــة
الشــرعية فــي البنــوك الكويتيــة اإلســامية
 - 1يجـــب علـــى البنـــك التأكـــد مـــن أن أهدافـــه
وعمليات ــه تت ــم وفقــ ًا ألح ــكام الش ــريعة اإلس ــامية
ف ــي جمي ــع األوقات.كم ــا يج ــب إنش ــاء آلي ــة مراقب ــة
اإللتـــزام بالشـــريعة فـــي جميـــع جوانـــب العمليـــات
للتأك ــد م ــن أن جمي ــع األنش ــطة تت ــم وفقــ ًا ألح ــكام
الش ــريعة اإلس ــامية طبقــ ًا لق ــرارات هيئ ــة الرقاب ــة
الشـــرعية بالبنـــك.
 - 2تتطلــب حوكمــة الرقابــة الشــرعية المتينــة وذات
المصداقي ــة تكوي ــن هيئ ــة رقاب ــة ش ــرعية مس ــتقلة
مؤهلـــة ومســـئولة ،يدعمهـــا البحـــث الشـــرعي
الداخل ــي الق ــوي ،م ــع التدقي ــق الش ــرعي الداخل ــي
والخارجـــي ،فضـــاً عـــن إدارة حصيفـــة للمخاطـــر
الشـــرعية.
 - 3يج ــب أن يش ــمل إط ــار حوكم ــة الرقاب ــة الش ــرعية
– ف ــي الح ــد األدنى-األم ــور التالي ــة:
• اإلش ــراف الش ــامل م ــن قب ــل مجل ــس اإلدارة بش ــأن
جوانـــب االلتـــزام بالشـــريعة فـــي عمليـــات البنـــك
بش ــكل ع ــام ،ومجل ــس اإلدارة ه ــو المس ــئول ع ــن
إنش ــاء إط ــار مناس ــب لحوكم ــة الرقاب ــة الش ــرعية،
حي ــث يتوق ــع من ــه أن ي ــدرك مخاط ــر ع ــدم االلت ــزام
بالشـــريعة التـــي ترتبـــط بأعمـــال البنـــك والقضايـــا
المتعلقـــة بهـــذه المخاطـــر ،فضـــاً عـــن آثارهـــا
المحتملـــة علـــى البنـــك بشـــكل خـــاص وعلـــى
القطـــاع المصرفـــي بشـــكل عـــام.
• تكويـــن هيئـــة رقابـــة شـــرعية مؤهلـــة وقـــادرة
عل ــى مناقش ــة المس ــائل المعروض ــة عليه ــا وم ــن

ث ــم أخ ــذ الق ــرارات الش ــرعية الس ــليمة .وف ــي ه ــذا الص ــدد ،يتعي ــن عل ــى البن ــك تكوي ــن هيئ ــة رقاب ــة ش ــرعية
تتأل ــف م ــن أعض ــاء م ــن ذوي الخلفي ــة والخب ــرة المناس ــبة ف ــي الش ــريعة اإلس ــامية وفق ــه المعام ــات ،وتك ــون
قراراته ــا ملزم ــة ل ــإدارة التنفيذي ــة.
• مس ــئولية اإلدارة التنفيذي ــة الفعال ــة تتمث ــل ف ــي توفي ــر م ــوارد كافي ــة وق ــادرة عل ــى دع ــم الق ــوى العامل ــة
ف ــي كل وظيف ــة مش ــتركة ف ــي تنفي ــذ تعليم ــات حوكم ــة الرقاب ــة الش ــرعية وللتأك ــد م ــن أن تنفي ــذ ألعم ــال
يت ــم وفقــ ًا ألح ــكام الش ــريعة اإلس ــامية.
• تدقيـــق شـــرعي داخلـــي دوري للتأكيـــد علـــى أن العمليـــات والمنتجـــات تتـــم إلتزامـــ ًا بمتطلبـــات الشـــريعة
اإلســـامية وفقـــ ًا لمـــا تقـــرره هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية بالبنـــك.
• تدقي ــق ش ــرعي خارج ــي س ــنوي للتأك ــد م ــن أن أعم ــال البن ــك تتف ــق وأح ــكام الش ــريعة اإلس ــامية وفقــ ًا لم ــا
تق ــرره هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية.
• إدارة حصيف ــة للمخاط ــر الش ــرعية لتحدي ــد مخاط ــر ع ــدم االلت ــزام بأح ــكام الش ــريعة واتخ ــاذ التدابي ــر العالجي ــة
المطلوب ــة لتخفي ــف تل ــك المخاط ــر.
• إصدار ونشر قرارات هيئة الرقابة الشرعية.
 - 4يجـــب أن يكـــون إطـــار حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية للبنـــك مطبقـــ ًا مـــن خـــال مجموعـــة مـــن السياســـات
واإلجـــراءات التـــي توضـــح الهيـــكل واألدوار والمســـئوليات والمســـاءلة ونطـــاق مهـــام الوظائـــف المختلفـــة
داخـــل البنـــك .ويجـــب كذلـــك أن توضـــح السياســـات واجراءاتهـــا ترتيبـــات االتصـــال بيـــن مختلـــف الوظائـــف.
 - 5يج ــب عل ــى البن ــك أن يق ــوم بإنش ــاء قن ــوات اتص ــال إلب ــاغ التقاري ــر الش ــرعية بش ــكل فع ــال وف ــي خ ــال
فتـــرة زمنيـــة مناســـبة .وفـــي هـــذا الصـــدد ،يجـــب علـــى هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية أن ترفـــع تقريرهـــا إلـــى
الجمعي ــة العام ــة للتأك ــد م ــن تطبي ــق الق ــرارات الص ــادرة عنه ــا مم ــا ع ــرض عليه ــا م ــن أعم ــال وأنش ــطة اإلدارة
التنفيذي ــة .كم ــا يج ــب عل ــى إدارة التدقي ــق الش ــرعي الداخل ــي تقدي ــم تقاريره ــا إل ــى هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية
وال ــى لجن ــة التدقي ــق ف ــي البن ــك.

مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية
المبدأ األول :اإلشراف والمساءلة والمسئولية
يبيـــن هـــذا المبـــدأ أدوار كل مـــن مجلـــس اإلدارة
ولجان ــه ،اإلدارة التنفيذي ــة وهيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية
فـــي إطـــار مبـــادئ حوكمـــة الرقابـــة الشـــرعية.
المبدأ الثاني :االستقاللية
ويقص ــد باالس ــتقاللية ،ف ــي س ــياق ه ــذه التعليم ــات،
إفس ــاح المج ــال أم ــام هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية ف ــي
البنـــك إلصـــدار الفتـــاوى واألحـــكام الشـــرعية وفـــق
مـــا تقتضيـــه ضوابـــط االجتهـــاد وشـــروط اإلفتـــاء
دون مؤث ــرات عل ــى أعض ــاء هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية،
وبمـــا يكفـــل تعزيـــز الثقـــة لـــدى المســـاهمين
وأصحـــاب المصالـــح فـــي ســـامة المعامـــات مـــن
الناحيـــة الشـــرعية.
وتضمـــن هـــذا المبـــدأ الضوابـــط والشـــروط التـــي
ينبغ ــي مراعاته ــا لضم ــان اس ــتقاللية أعض ــاء هيئ ــة
الرقابـــة الشـــرعية كحـــد أدنـــى.
المبدأ الثالث :الكفاءة والمالءمة
ويقصـــد بهـــا المؤهـــات األكاديميـــة ،والخبـــرات
العمليـــة ،والســـمعة الحســـنة والتاريـــخ الجيـــد
ألعضـــاء هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية.
وفيمـــا يتعلـــق بالمؤهـــات األكاديميـــة والخبـــرات
والكفـــاءة ،يجـــب أن يكـــون عضـــو هيئـــة الرقابـــة
الشـــرعية حاصـــاً علـــى بكالوريـــوس فـــي الشـــريعة
اإلســـامية وباألخـــص فـــي فقـــه المعامـــات مـــن
إحـــدى الجامعـــات المعتمـــدة لـــدى وزارة التعليـــم

العالـــي بدولـــة الكويـــت أو الجهـــاز الوطنـــي
لالعتمـــاد األكاديمـــي وضمـــان جـــودة التعليـــم
بالنس ــبة للجامع ــات خ ــارج دول ــة الكوي ــت ،أو يك ــون
مـــن العلمـــاء المشـــهود لهـــم بالكفـــاءة والخبـــرة
وبخاصـــة فـــي فقـــه المعامـــات ،وأن يكـــون علـــى
إلمـــام كافٍ بالتمويـــل بشـــكل عـــام والتمويـــل
اإلســـامي بشـــكل خـــاص ،ومـــن المهـــم أن يكـــون
لـــدى أعضـــاء هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية مـــا يلـــي:
• 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.
• خبـــرة عمليـــة ال تقـــل عـــن خمســـة ســـنوات فـــي
مجـــال الرقابـــة الشـــرعية.
• إلمـــام كافٍ باإلطـــار القانونـــي والرقابـــي لبنـــك
الكوي ــت المرك ــزي ال ــذي يتعل ــق بالمه ــام المكل ــف
بأدائه ــا.
• معرفــة جيــدة باللغــة العربيــة ،إذ يحتــاج أن يكــون
لـــه إلمـــام كاف بالمصـــادر الشـــرعية األساســـية.
وم ــن المستحس ــن أن يك ــون عض ــو هيئ ــة الرقاب ــة
الش ــرعية ق ــادر ًا عل ــى التح ــدث باللغ ــة اإلنجليزي ــة،
إذ يمكـــن أن يســـاعد ذلـــك فـــي تحســـين التواصـــل
بين ــه وبي ــن أصح ــاب المصال ــح ف ــي البن ــك.
• اســـتيعاب الجوانـــب الفنيـــة واآلثـــار االقتصاديـــة
للخدم ــات والمنتج ــات المالي ــة اإلس ــامية ف ــي إط ــار
مقاصـــد الشـــريعة اإلســـامية.

المبدأ الرابع :السرية
ق ــد يحص ــل أعض ــاء هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية عن ــد أدائه ــم واجباته ــم عل ــى ملف ــات ،ومس ــتندات ،ومس ــودات،
وم ــداوالت تعتب ــر س ــرية وف ــق اإلج ــراءات الداخلي ــة للبن ــك ووف ــق ممارس ــات الس ــوق .والمقص ــود بالمعلوم ــات
الس ــرية :ه ــي المعلوم ــات الت ــي يحص ــل عليه ــا أعض ــاء هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية غي ــر المتاح ــة للجمه ــور وغي ــر
المســموح باإلعــان عنهــا ،وتشــمل المعلومــات التــي عليهــا ختــم أو عالمــة مــن قبــل البنــك تشــيرإلى ســريتها،
أو تتعل ــق بالم ــداوالت الت ــي تج ــري ف ــي البن ــك.
المبدأ الخامس :التناسق
يقص ــد بذل ــك تواف ــق أعض ــاء هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية ف ــي تقدي ــم اآلراء والفت ــاوى المقدم ــة للبن ــك ،والح ــرص
ق ــدر المس ــتطاع ف ــي تقدي ــم الق ــرارات عل ــى اإلجم ــاع وال يلج ــأ للتصوي ــت باألغلبي ــة إال إذا ل ــم يتمك ــن األعض ــاء
ف ــي م ــدة زمني ــة معقول ــة م ــن الوص ــول إل ــى اإلجم ــاع .ويرتب ــط التناس ــق بالكف ــاءة واالس ــتقاللية ،وه ــو أيضــ ًا
م ــن مس ــائل أخالقي ــات المهن ــة.

التدقيق الشرعي

المحور الثاني :التدقيق الشرعي الخارجي

المحور األول :التدقيق الشرعي الداخلي

فـــي ظـــل التنامـــي الكبيـــر لقطـــاع الصناعـــة الماليـــة
اإلســـامية ،وعـــدم تفـــرغ الكثيـــر مـــن أعضـــاء هيئـــات
الرقابــة الشــرعية وتوزعهــم علــى العديــد مــن الهيئــات
(محليــ ًا وخارجيــ ًا) وغيابه ــم ع ــن يومي ــات األعم ــال ف ــي
البن ــوك والمؤسس ــات ،باإلضاف ــة إل ــى ترك ــز جهوده ــم
فـــي الفتـــوى أكثـــر مـــن الرقابـــة الشـــرعية ،لذلـــك كان
م ــن الض ــروري أن يعه ــد ألش ــخاص متفرغي ــن (مدقق ــون
ش ــرعيون خارجي ــون) القي ــام بمه ــام التدقي ــق الش ــرعي.

جـــزء ال يتجـــزأ مـــن
يعتبـــر التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي
ً
نظ ــام الرقاب ــة الش ــرعية ف ــي البن ــك ككل .وف ــي إط ــار
تعزي ــز الت ــزام البن ــوك اإلس ــامية ف ــي جمي ــع عملياته ــا
ومنتجاتهـــا وخدماتهـــا بأحـــكام الشـــريعة اإلســـامية،
فإن ــه يتعي ــن عل ــى البن ــوك مراع ــاة م ــا يل ــي:
أو ًال :إنشــاء إدارة داخليــة مســتقلة عــن اإلدارة التنفيذيــة
للبنــك تختــص بالتدقيــق الشــرعي الداخلــي.
ثانيــ ًا :يك ــون مدي ــر اإلدارة مس ــئو ًال م ــن الناحي ــة الفني ــة
أم ــام هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية ،ومس ــئو ًال م ــن الناحي ــة
اإلداري ــة (فيم ــا يتعل ــق باألم ــور الهام ــة مث ــل التقيي ــم،
والترقيـــات ،والعـــاوات والحوافـــز والمكافـــآت) أمـــام
رئيـــس مجلـــس اإلدارة مـــن خـــال لجنـــة التدقيـــق.
وتقـــوم اإلدارة التنفيذيـــة بعـــرض األســـماء المرشـــحة
لوظيفـــة مديـــر إدارة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي
وتعـــرض علـــى هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية إلبـــداء الـــرأي
ويت ــم التعيي ــن بق ــرار م ــن رئي ــس مجل ــس اإلدارة .ويك ــون
تعيي ــن المدققي ــن الش ــرعيين بع ــد موافق ــة مدي ــر إدارة
التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي.
ثالثــا :يجــب أن تكــون اإلدارة فــي وضــع تنظيمــي يحقــق
لهـــا أعلـــى درجـــات االســـتقاللية والموضوعيـــة فـــي
مهامه ــا .حي ــث تتب ــع اإلدارة م ــن الناحي ــة الفني ــة لهيئ ــة
الرقاب ــة الش ــرعية وم ــن الناحي ــة اإلداري ــة لرئي ــس مجل ــس
اإلدارة مـــن خـــال لجنـــة التدقيـــق ،وترفـــع تقاريرهـــا
الدوريـــة إلـــى هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية وإلـــى لجنـــة
التدقيـــق (تقاريـــر ربـــع ســـنوية ،وســـنوية).

وتأسيســـ ًا علـــى مـــا ســـبق ،يجـــب أن تســـتعين هيئـــات
الرقابـــة الشـــرعية فـــي البنـــوك اإلســـامية بمكاتـــب
التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي.
مكتـــب التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي :هـــو مؤسســـة
مســـتقلة تختـــص بالرقابـــة علـــى جميـــع المعامـــات
للتأكــد مــن مــدى التزامهــا بأحــكام الشــريعة اإلســامية
وفقــ ًا لق ــرارات وفت ــاوى هيئ ــة الرقاب ــة الش ــرعية للبن ــك،
بنـــاء
يتـــم تعيينـــه مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة للبنـــك
ً
عل ــى ترش ــيح مجل ــس اإلدارة ،ويرف ــع مكت ــب التدقي ــق
الش ــرعي الخارج ــي تقاري ــره به ــذا الش ــأن إل ــى الجمعي ــة
العام ــة للبن ــك م ــع تقدي ــم نس ــخة م ــن التقري ــر لهيئ ــة
الرقاب ــة الش ــرعية .ولحداث ــة مهن ــة التدقي ــق الش ــرعي
الخارجـــي فـــي دولـــة الكويـــت فســـوف يتـــم العمـــل
بمتطلبـــات التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي اعتبـــار ًا مـــن
تاريـــخ  ،2020/1/1بمـــا يســـمح لمكاتـــب التدقيـــق
الشـــرعي الخارجـــي بالتعـــرف علـــى متطلبـــات التدقيـــق
علـــى البنـــوك اإلســـامية والســـعي للتأهيـــل والتطويـــر
للكـــوادر البشـــرية فـــي مجـــال التدقيـــق الشـــرعي
الخارجـــي.
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