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الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَھُم بِاللَّْيِل َوالنَّھَاِر ِسّراً َوَعالَنِيَةً فَلَھُْم أَْجُرھُْم ِعنَد َربِِّھْم َوالَ {

بَا الَ يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الَّ  ∗َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ھُْم يَْحَزنُوَن  ِذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

مَ  بَا َوأََحلَّ ّهللاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا فََمن الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذلَِك بِأَنَّھُْم قَالُوْا إِنََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ  الرِّ

بِّ  ِه فَانتَھََى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى ّهللاِ َوَمْن َعاَد فَأُْولَـئَِك أَْصَحاُب َجاءهُ َمْوِعظَةٌ مِّن رَّ

َدقَاِت َوّهللاُ الَ يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم  ∗النَّاِر ھُْم فِيھَا َخالُِدوَن  بَا َويُْربِي الصَّ  ∗يَْمَحُق ّهللاُ اْلرِّ

َكاةَ لَھُْم أَْجُرھُْم ِعنَد َربِِّھْم َوالَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُ  الَةَ َوآتَُوْا الزَّ الَِحاِت َوأَقَاُموْا الصَّ وْا الصَّ

بَا إِن  ∗َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ھُْم يَْحَزنُوَن  يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوَذُروْا َما بَقَِي ِمَن الرِّ

ْؤِمنِينَ  َن ّهللاِ َوَرُسولِِه َوإِن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُؤوُس   ∗ ُكنتُم مُّ فَإِن لَّْم تَْفَعلُوْا فَأَْذنُوْا بَِحْرٍب مِّ

قُوْا  ∗أَْمَوالُِكْم الَ تَْظلُِموَن َوالَ تُْظلَُموَن  َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة َوأَن تََصدَّ

ا   ∗لَُموَن َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَعْ  ً تُْرَجُعوَن فِيِه إِلَى ّهللاِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس مَّ َواتَّقُوْا يَْوما
  .1}َكَسبَْت َوھُْم الَ يُْظلَُموَن 
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ط 

  الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية
  

  إعداد 

  لعفو مصطفى العلياتعبد اأحمد 
  

   المشرف

  عبد المنعم جابر أبو قاهوق.د
  

  الملخص

تعتبر المصارف اإلسالمية ثمرة من ثمار الصحوة اإلسالمية التي عمت أرجـاء العـالم   

  .اإلسالمي، ويعتبر وجودها ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع المسلم

اإلسالمية والربوية؛ لما لها مـن  تعتبر الرقابة الشرعية الميزة األساسية بين المصارف و

رف اإلسالمية من الناحيـة الشـرعية، خاصـة وأن تجربـة     دور هام في ضبط أنشطة المصا

المصارف اإلسالمية تعتبر تجربة حديثة نسبياً، وما زالت تتالطمهـا األمـواج وتحتـاج إلـى     

  .مخلصين يسيرونها إلى بر األمان، وهؤالء هم أعضاء جهاز الرقابة الشرعية

حتى تؤتي الرقابة الشرعية ُأكلها ال بد من توفر مكونات ومحـددات تضـبط وتـنظم    و

مهامها ومراحلها؛ فكانت هذه الدراسة لعرض صورة متكاملة عن الرقابة الشرعية على أعمـال  

  .المصارف اإلسالمية

 حـق، ومال فصول رئيسة، ثالثةو  ،وفصل تمهيدي ،مقدمة وقد جاءت هذه الرسالة في

  .وخاتمة

تحدثت في مقدمة هذا البحث عن مبرراته وأهدافـه، والدراسـات السـابقة فـي      حيث

  .موضوعه، وخطته ومنهجيته



ي 

 وبينت في الفصل التمهيدي مفهوم المصارف اإلسالمية، ونشأتها، وأهميتها، وخصائصها

والصـعوبات التـي تواجههـا،     ووظائفهـا ،  ، وأهدافها،التي تميزها عن غيرها من المصارف

  .يها، وعوامل نجاحهاوالمآخذ عل

ومسـمياتها، وحكمهـا،   .،وبينت في الفصل األول مفهوم الرقابة الشـرعية، وأهميتهـا  

  .وتكييفها الفقهي والقانوني

  .وأما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن مكونات الرقابة الشرعية، وضوابط العاملين فيها

يتها، وإلزامية قراراتهـا،  وتكلمت في الفصل الثالث عن دور الرقابة الشرعية، واستقالل

  .ها، وإيجابياتها، والمآخذ عليهاوالصعوبات التي تواجه

وعرضت في الملحق أربعة نماذج ألنظمة وقوانين الرقابـة الشـرعية علـى أعمـال     

  .المصارف اإلسالمية

  .في ختام الرسالة عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصياتو   

  

  .ه سميع مجيبأسأل اهللا الهداية والتوفيق، إن

  

  

  

  

  



 

 1

  ةــمقدمال

الحمد هللا مستحق الحمد، والصالة والسالم على رسوله محمد، أكرم نبي وأصدق عبـد،  

  وبعد،، وعلى آله وصحبه ذوي العال والمجد،
ال يخفى على أحد أهمية المصرف في حياة اإلنسان المعاصر، وهـذا يجعـل وجـود    

. يريد أفراده التعامل بالربـا أمـرا ضـروريا    المصارف اإلسالمية في المجتمع المسلم الذي ال

 –ووجود الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية أمر مهم جدا من أجل تحقيـق هـذه الغايـة   

، وذلك أن الهدف من وجود الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية هو -تجنب التعامل بالربا

  .غراءضمان التزام هذه المصارف بأحكام الشريعة اإلسالمية ال

  ):أهمية موضوع البحث(مبررات البحث 

ـ ووجوده في إن فقه المعامالت المالية المعاصرة هو فقه اجتهادي ظني في غالبه،  .1 ات أّم

 .قليل الكتب

إن العالم اليوم يشهد انتشارا سريعا للمؤسسات المالية اإلسالمية من مصارف وغيرهـا،   .2

إسالمية، وهـذا هـو دور الرقابـة     فيجب التأكد أن نشاطها المالي مطابق إلعالن أنها

 .الشرعية موضوع البحث

إن لموضوع الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية من األهمية مـا يبعـث    .3

على البحث والكتابة فيه، فهو يتعلق بالمال، والمال عصب الحياة، كما أن النظام المـالي  

 .اإلسالمي جزء ال يتجزأ من النظام االقتصادي

ع الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية ما زال حديثا والكتابة فيه إن موضو .4

 .إلى إثراء ةقليلة بحاج
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  :أهداف البحث

 .الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالميةالتوصل إلى صورة متكاملة عن  .1

 إن البحث والكتابة في موضوع الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية إنمـا  .2

يأتي بقصد تطوير هذا الجهاز المستحدث في الهيكـل التنظيمـي للمؤسسـات الماليـة     

اإلسالمية، وكل تطوير لهذا الجهاز يعني بالضرورة ومن باب اللزوم إحـداث تطـوير   

 .حقيقي في تلك المؤسسات

اإلجابة على كثير من األسئلة التي يطرحها الناس حول واقع الرقابـة الشـرعية فـي     .3

 .الميةالمصارف اإلس

  :الدراسات السابقة

  :تناولت بعض الدراسات موضوع الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، ومنها لقد

دراسة فقهيـة  ( االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية .1

مكتبـة وهبـة   : القاهرة. 1/ط. للدكتور عبد الحميد محمود البعلي ).وقانونية ومصرفية

 .م1991

: القاهرة. 1/ط .ألستاذ حسن يوسف داودل .الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية .2

 .م1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

  ). 16(ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة دراسات في االقتصاد اإلسالمي، ويحمل رقم 

من األساتذة إعداد لجنة  .تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية .3

المعهد العالمي للفكر : القاهرة. 1/ط. الخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين

 .م1996اإلسالمي 
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  .ويمثل هذا الكتاب الجزء الثاني من موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية

تناولت بعض المؤتمرات الفقهية موضوع الرقابة الشرعية، ومن هذه المؤتمرات  .4

  .هـ1425) جامعة أم القرى( لمي الثالث لالقتصاد اإلسالميالعا مؤتمرال

دراسة شرعية ( الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالمية .5

 . م2004. 1/ط. للدكتور محمد أمين علي القطان). تطبيقية

  :ما يميز هذا البحث

 .عرض صورة موجزة عن المصارف اإلسالمية .1

 .رقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالميةعرض صورة متكاملة عن ال .2

  .عرض نماذج ألنظمة الرقابة الشرعية في بعض المصارف اإلسالمية .3

  : منهجية البحث

  :يتلخص منهجي في البحث في النقاط اآلتية

القديمة  المراجعتتبعت بطريق االستقصاء ما كتب حول الموضوع من المصادر و .1

تمرات، والنشرات والصحف والمجالت، وقمت كذلك والحديثة، والدوريات ووقائع المؤ

 .توفير المادة ذات الصلة بالموضوعل) اإلنترنت(بالبحث في شبكة المعلومات الدولية 

، ذاكرا عناوين الصفحات في المواقع األقوال إلى أصحابها تونسب ،المعلومات وثقت .2

لموقع بهدف االختصار االلكترونية عند الرجوع إليها أول مرة، ثم االكتفاء بذكر اسم ا

  .وتقليل مساحة الهامش

عزوت اآليات إلى مكانها من السور في القرآن الكريم، وجعلت لذلك مسردا في نهاية  .3
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هذه الرسالة، ورتبت فيه اآليات بحسب ترتيب السور في القرآن الكريم ثم اآلية من 

  .السورة، منسوبة إلى الصفحة التي وردت فيها

الحديث وجعلت لذلك مسردا في نهاية هذه الرسالة، ورتبت  عزوت األحاديث إلى كتب .4

  .فيه األحاديث حسب أرقام صفحات ورودها في هذه الرسالة

  .التي توصلت إليها في الخاتمةوالتوصيات تائج النسجلت أهم  .5

  :خطة البحث

تضمنت خطة البحث مقدمة، وفصال تمهيديا، وثالثة فصول رئيسة، ومالحق، وخاتمـة،  

  :النحو اآلتي ومسارد، على

تكلمت فيها عن مبررات البحث، وأهدافه، والدراسات السـابقة فيـه، ومنهجيتـه،     :المقدمة •

  .وخطته

  :، هيويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، المصارف اإلسالمية: الفصل التمهيدي •

  .مفهوم المصارف اإلسالمية ونشأتها: المبحث األول

  .ووظائفها ة وخصائصها وأهدافهاأهمية المصارف اإلسالمي :المبحث الثاني

 .الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تواجه المصارف اإلسالمية :المبحث الثالث

  .المآخذ على المصارف اإلسالمية وعوامل وأسباب نجاحها :رابعالمبحث ال

مسـمياتها، نشـأتها، مشـروعيتها،    أهميتها، مفهومها، : الرقابة الشرعية: الفصل األول •

  :، هيويتكون هذا الفصل من خمسة مباحث، وتكييفها

  .مفهوم الرقابة الشرعية :المبحث األول

 .أهمية الرقابة الشرعية :المبحث الثاني
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 .مسميات الرقابة الشرعية :الثالث المبحث

  .حكم الرقابة الشرعية :رابعالمبحث ال

 .التكييف الشرعي والقانوني للرقابة الشرعية :خامسالمبحث ال

  :، هيويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، تشكيل جهاز الرقابة الشرعية :الفصل الثاني •

  .مكونات الرقابة الشرعية وموقعها في الهيكل التنظيمي للمصرف :المبحث األول

 .عدد أعضاء الرقابة الشرعية وتخصصاتهم وشروطهم :المبحث الثاني

ومدة عملهم افآتهم وتحديد مك الرقابة الشرعية أعضاء تعيينكيفية  :الثالث المبحث

 .وإعفائهم ئهماستعفاو

ية القانونية لتقصير وخطأ أعضاء الرقابة الشرعية ومساهمتهم المسئول :رابعالمبحث ال

 .في المصرف

ويتكون هذا الفصل من ثالثة ، دور الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: الفصل الثالث •

  :، هيمباحث

 .الشرعيةمهام ومراحل الرقابة  :المبحث األول

 .استقاللية الرقابة الشرعية وإلزامية قراراتها :المبحث الثاني

  .صعوبات ومآخذ وإيجابيات الرقابة الشرعية :الثالث المبحث

  .نماذج ألنظمة الرقابة الشرعية في بعض المصارف اإلسالميةتضمنت : المالحق •

  .النتائج والتوصيات التي توصلت إليهاأهم تضمنت  :الخاتمة •

  .وهي مسارد اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة والمراجع :المسارد •
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  الفصل التمهيدي

  المصارف اإلسالمية

  

  :مباحثأربعة ويتكون هذا الفصل من 

  .ونشأتها مفهوم المصارف اإلسالمية: المبحث األول 

  .وخصائصها وأهدافها أهمية المصارف اإلسالمية :المبحث الثاني 

 لتحديات والمشاكل التي تواجه المصارفالصعوبات وا :المبحث الثالث 

 .اإلسالمية

  .وعوامل وأسباب نجاحها المآخذ على المصارف اإلسالمية :رابعالمبحث ال 
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  المبحث األول

  ونشأتها مفهوم المصارف اإلسالمية

  

  :لبينويتكون هذا المبحث من مط

  .ةرف اإلسالمياالمص مفهوم: ولالمطلب األ

  .إلسالميةنشأة المصارف ا: الثاني طلبالم

  

  المطلب األول

  ارف اإلسالميةالمص مفهوم

  :ويتكون هذا المطلب من ثالثة فروع

  .المصرف لغة مفهوم: األول الفرع

  .اصطالحاًالمصرف  مفهوم: الثاني الفرع

  .المصرف اإلسالمي مفهوم: الثالث الفرع

  .مفهوم المصرف لغة: الفرع األول

  .1وهو المكان الذي يتم فيه الصرفاسم مكان مشتق من الصرف، : الَمْصرِف لغة

                                                            
 .513ص: مادة صرف. المكتبة اإلسالمية: استانبول. 2/ط. المعجم الوسيط: وآخرون أنيس، إبراهيم 1
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وبيع النقد  ،2، ومبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية1َردُّ الشيء عن وجهه: لغة والصَّْرف

  .3بالنقد

  .اصطالحاًمفهوم المصرف : الفرع الثاني

ال يوجد له تعريف منضبط،  َهأهمية المصرف في حياتنا اليومية إال أنّعلى الرغم من 

المصرفية ليست ُمَحدََّدةً ثابتةً، بل هي متلونةٌ مع الحاجات والظروف، كالماء  نَّ األعمالألذلك و

  .كي كل لون حسب اإلناء الذي يوضع فيهاحليس له لون، وُي

مكان يقوم به أشخاص هم هيئة اعتبارية يؤسسون عمالً : (ويمكن تعريفه بما يأتي

أجرٍ في تسهيل المبادالت التجارية، تجارياً؛ في استثمار األموال وصرافة العمالت، وخدمياً؛ ب

  .4)وتقريب المتبايعين بضمانته وكفالته

  .العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي وبين كلمتي المصرف والبنك

، والتي )Banque( قد اشتقت من الكلمة الفرنسية) (Bank ون أن كلمةيذكر الباحث

المنضدة أو : ، والتي تعني)Banca(ية صندوق متين لحفظ النفائس، ومن الكلمة اإليطال :تعني

الطاولة، حيث كان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون في الموانئ واألمكنة العامة، للمتاجرة 

  .)بانكو(ون عليها النقود أطلق عليها اسم بالنقود، وأمامهم مقاعد خشبية طويلة يضع

لتجارية والماليـة تـتم   وفي اللغة العربية سمي المصرف مصرفا؛ ألن أكثر المعامالت ا

   مبادلة األثمان والنقود بعضها ببعض، لذلك سمي ذلك المكان الذي يقوم بهذه عن طريق

                                                            
مـادة   .م1955هـ1374 دار صادر: بيروت .1/ط .لسان العرب :ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 1

 .9/189: صرف
 .513ص: مادة صرف .المعجم الوسيط 2
 .2/4. دار الفكر: بيروت. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :محمد الخطيب ،الشربيني 3
  )اإلنترنت(على  شبكة  زعتريالموقع  .التجربة اإلسالمية في المعامالت المصرفية: الزعتري، عالء الدين 4

www.alzatari.org/show_art_details.php?id=147 
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  .1)المصرف(المعامالت بـ 

اللغات األوروبية الحديثة  العربية وكلمة بنك المستخدمة في في اللغة إن كلمة مصرف

فضل األ واألكثر انتشارا، إال أنتعماال، ومع أن كلمة بنك هي األقدم اس. لمسمى واحداسمان 

  .استخدام كلمة مصرف؛ وفاء للغة القرآن الكريم

  .مفهوم المصرف اإلسالمي: الفرع الثالث

مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معامالتها ونشاطاتها االستثمارية (: المصرف اإلسالمي

اإلسالمي داخليا  عمجتموإداراتها لجميع أعمالها بالشريعة اإلسالمية ومقاصدها وكذلك بأهداف ال

  .2)وخارجيا

  

  الثاني طلبالم

  نشأة المصارف اإلسالمية

  :ويتكون هذا المطلب من ثالثة فروع

  .الخلفية التاريخية للمصارف اإلسالمية :األول الفرع

  .المراحل التي مرت بها تجربة المصارف اإلسالمية :الثاني الفرع

  .سطيننشأة المصارف اإلسالمية في فل :الثالث الفرع

  

                                                            
 .المرجع السابق 1
: نقال عن. 21 -20ص. 2004منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت. 1/ط .المصارف اإلسالمية: الرفاعي، فادي محمد 2

 .168العدد .مجلة االقتصاد اإلسالمي .دور المصارف اإلسالمية في التنمية: يسري، عبد الرحمن
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  .الخلفية التاريخية للمصارف اإلسالمية: الفرع األول

يلمح الباحث في طيات التاريخ اإلسالمي نماذج من األعمال المصرفية، وإْن كانت لم 

 :ة التنظيم المصرفي القائم حالياً، ومن األمثلة على ذلكترق إلى درج

، كما كان عبد 1لى الكوفةبمكة على أْن يكتب بها إ -الفضة -يأخذ الَورِق كان ابن عباس .1

 ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير -وهي من الفضة -اهللا بن الزبير، يأخذ بمكة دراهم

أن يعطي : "، وكان يطلق على هذه المعاملة قديما السُّفْتََجة، وهي2بالعراق فيأخذونها منه

، وهـي  3"طريقآخر ماال، ولآلخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إّياه هناك، فيستفيد أمن ال

أمر : "لفظة فارسية األصل، والمصطلح المعاصر الذي يطلق عليها اليوم الحوالة، وهي

صادر من مصرف آلخر، أو لفرع من فروع نفس المصرف لدفع مبلغ معين لشـخص  

  .4"معين بناء على طلب عمالئه

ما همَّ بغداد، فسار متنكراً إلى دور بني خاقان، فخدموه، ول زار سيف الدولة الحمداني .2

لهم وتركها فيها، فلما فتحوا الرقعة وجدوا ) شيكا(باالنصراف طلب الدواة وكتب رقعة 

أنَّها موجهة لبعض الصيارفة في بغداد بألف دينار، وعندما عرضوا الرقعة على 

ذلك سيف الدولة : الصيرفي أعطاهم الدنانير في الحال والوقت، فسألوا عن الرجل، فقال

  .5المعاصر الذي يطلق على هذه العملية اليوم االئتمان بن حمدان، والمصطلح

                                                            
 .14/37 .هـ1406دار المعرفة  :بيروت .مبسوطال: محمد بن أبي سهل أبو بكر ،السرخسي 1
 .السابقالمرجع  2
  .432ص: مادة سفتج .المعجم الوسيط 3
 .1/37. القاهرة. الموسوعة العلمية للبنوك اإلسالمية: االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية 4
  ).اإلنترنت(. التجربة اإلسالمية في المعامالت المصرفية: الزعتري، عالء الدين 5
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لألغراض التجارية في مدينة البصرة، وصار لها  - الشيكات - شاع استعمال الصكوك .3

قواعد وأصول معروفة من حيث طريقة الختم والشهود، وأصبح وجود الصراف ليس 

  .1م1010/هـ400عنه غنًى في سوق البصرة في حوالي عام 

  .المراحل التي مرت بها تجربة المصارف اإلسالمية :الفرع الثاني

  :آلتيةمرت تجربة المصارف اإلسالمية بالمراحل ا

ظهرت إلى الوجود فكرة المصارف اإلسالمية بال فائدة على أسس إسالمية في إحدى  :أوالً

  .2ميالمناطق الريفية في الباكستان في أواخر الخمسينات، ثم انتشرت بعد ذلك إلى العالم اإلسال

كانت التجربة الثانية في مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية بدلتا النيل بمصر سنة  :ثانياً

م بسبب اإلشاعات المغرضة التي 1967م، ولكن تعطلت هذه التجربة وتوقفت نهائيا سنة 1963

  .3أشيعت ضدها بعد أن حققت نجاحا دام أربعة أعوام من العمل

 في السودان، ريس مادة االقتصاد اإلسالمي في جامعة أم درمانم بدأ تد1966وفي عام  :ثالثاً

  .4ولكن حدثت ظروف حالت دون تنفيذه) بنك بال فوائد(وخرجوا منها بمشروع 

م تم إنشاء  بنك ناصر االجتماعي، الذي يعد أول بنك ينص في قانون 1971وفي عام  :رابعاً

وقد كانت طبيعة معامالت هذا , طاءإعإنشائه على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو 

 .5النشاط االجتماعي وليس المصرفي بالدرجة  األولى مصرفال

                                                            
 .لمرجع السابقا 1
 .64ص. م2002. فلسطين .مقدمة في إدارة المصارف اإلسالمية: عاشور، يوسف حسين 2
المعـامالت  : شبير، محمـد عثمـان  . 349ص. م2002دار وائل : األردن. 1/ط .المصارف اإلسالمية: شيخون، محمد 3

 .256ص. م1999/هـ1419دار النفائس : األردن. 4/ط. المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي
دار : األردن. 1/ط .الشـامل فـي معـامالت وعمليـات المصـارف اإلسـالمية      : ارشيد، محمد عبد الكـريم أحمـد   4

  .13 -12ص. م2001/هـ1421النفائس
 www.bltagi.com/manaheg_elmasaref.htm ). اإلنترنت(موقع المصارف اإلسالمية على شبكة  5
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البنك اإلسالمي : م قامت محاولتان رسميتان للمصرف اإلسالمي هما1975وفي عام  :خامساً

ويهدف إلى دعم التنمية االقتصادية، والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء  ،للتنمية بجدة

في فقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، وبنك دبي اإلسالمي الذي أسس بموجب مرسوم حكومة دبي و

تقوم  مصرفالدولة اإلمارات العربية المتحدة، وينص نظامه األساسي على أن جميع أعمال 

  .1على أساس الشريعة اإلسالمية

سالمي السوداني، بنك فيصل اإل: إسالمية، هي مصارفم تأسست ثالثة 1977وفي عام  :سادساً

الدولي للبنوك اإلسالمية  دوبنك فيصل اإلسالمي المصري، وبيت التمويل الكويتي، وتكون اإلتحا

اإلسالمية، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق  مصارفالذي يهدف إلى دعم الروابط بين ال

ا في تحقيق قواعد ونظم تحقيقا لمصالحها، ودعما ألهدافه ؛بين أنشطتها، وتأكيد طابعها اإلسالمي

  .2المعامالت اإلسالمية

في مختلف البالد اإلسالمية والعربية، حيث بلغ  رثم بدأت المصارف اإلسالمية باالنتشا :سابعاً

عدد المؤسسات المالية اإلسالمية على مستوى العالم وفقا آلخر إحصائية صادرة عن المجلس 

 يصل حجم ؛مصرفا إسالميا) 284(م 2004ام العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ع

ربوية لها نوافذ بنوك ) 310(باإلضافة إلى أكثر من  ،مليار دوالر) 261(أعمالها إلى أكثر من 

 .3مليار دوالر )200(تقدم عمليات مصرفية إسالمية بحجم أعمال يصل إلى أكثر من  إسالمية؛

  .4سنويا %)20-15(بنحو يةاإلسالمقطاع المصارف  فيقدر الخبراء معدل النمو يو

  

                                                            
 .258 -257ص .ة في الفقه اإلسالميالمعامالت المالية المعاصر: شبير، محمد 1
 .259 -258ص. المرجع السابق 2
 www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2005/9/89666.htm) اإلنترنت(موقع إيالف على شبكة  3
  )اإلنترنت(على شبكة  صحيفة الشعب اليومية على الخط موقع 4

www.arabic.people.com.cn/200403/04/ara20040304_76947.html  
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  .1نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين: الفرع الثالث

م، فقد 1995أت المصارف اإلسالمية أعمالها بعد تأسيس سلطة النقد الفلسطينية عام بد  

م، 1997م، ثم تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني عام 1995تأسس البنك اإلسالمي العربي عام 

عمان قد افتتح قسما للمعامالت /م، وكان بنك القاهرة1998سالمي عام ثم تأسس بنك األقصى اإل

  .- وقد بيع هذا القسم للبنك اإلسالمي الفلسطيني مؤخرا –م 1995اإلسالمية عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .4ص. م2000كانون األول  29عدد  .النشرة اإلحصائية: سلطة النقد الفلسطينية 1
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  المبحث الثاني

  وخصائصها وأهدافها ووظائفها أهمية المصارف اإلسالمية

  :مطالب ثالثةويتكون هذا المبحث من 

  .المصارف اإلسالميةأهمية : ألولالمطلب ا

  .خصائص المصارف اإلسالمية: المطلب الثاني

  .المصارف اإلسالميةأهداف : المطلب الثالث

  .وظائف وخدمات المصارف اإلسالمية: المطلب الرابع

  

  المطلب األول

  1أهمية المصارف اإلسالمية

ل، وتحركها، ، ألنها تحفظ األمواستعدُّ المصارف عصب االقتصاد ومحركه الرئي

ر الدور اإليجابي الذي يلعبه النشاط نكَوال ُي .وتنميها، وتسّهل تداولها، وتخطط في استثمارها

  .المصرفي في الخدمات والتمويل واالستثمار

وتعتبر المصارف في إطار التشريع اإلسالمي في ظل متطلبات العصر ضرورة 

وذلك لما  ؛طبق شريعة اهللا ويحكم بهااقتصادية لكل مجتمع مسلم يرفض الربا واالستغالل، وي

وتعزيز  ،اإلنتاج زيادةو ،لهذه المصارف من وظائف أساسية تتمثل في تيسير التبادل والمعامالت

  .طاقة رأس المال في إطار الشريعة اإلسالمية بما يرفع الحرج عن المسلمين

                                                            
 ).اإلنترنت(. التجربة اإلسالمية في المعامالت المصرفية: الزعتري، عالء الدين 1
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ادة من النشاط ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرون في هذا العصر ضرورة االستف

  .ولكن بوسائل مشروعة ،المصرفي

وتَُعدُّ المصارف اإلسالمية ثمرة من ثمار الصحوة اإلسالمية التي عمت أرجاء الوطن 

عدم لها اإلسالمية جربت كل الحلول الغربية واتضح  العربية اإلسالمي، وخاصة أن البالد

  .مالءمتها

دية واالجتماعية التي يعاني منها وتسعى المصارف اإلسالمية لحل المشكالت االقتصا

مع مالحظة أننا نظلم المصارف  .المجتمع في جميع الدول العربية واإلسالمية، وحتى العالمية

 .اإلسالمية عندما نحملها كل مهام وأعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية

 :وترجع أهمية وجود المصارف اإلسالمية إلى ما يلي

ا عن استخدام إلسالمية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيدتلبية رغبة المجتمعات ا .1

 .أسعار الفائدة

 .إيجاد مجال لتطبيق فقه المعامالت في األنشطة المصرفية .2

 .تعد المصارف اإلسالمية التطبيق العملي ألسس االقتصاد اإلسالمي .3

  

  

  

  

  



 

 16

  المطلب الثاني

  1ارفوما يميزها عن غيرها من المص خصائص المصارف اإلسالمية

تعمل المصارف اإلسالمية على تلبية متطلبات العصر، ومتطلبات التنمية في المجتمعات 

  .اإلسالمية، وتلتزم باألسس االقتصادية السليمة التي تتفق مع المبادئ اإلسالمية

  :، أهمهاتميزها عن غيرها من المصارف وتمتاز المصارف اإلسالمية بخصائص وميزات

، وذلك يحقق يعة اإلسالمية في كافة المعامالت المصرفية واالستثماريةتطبيق أحكام الشر :أوالً

االنسجام بين العقيدة والشريعة، والدين والدنيا، واإليمان والمعامالت والسلوك، فيشعر المؤمن 

  .بالراحة النفسية، والطمأنينة الذاتية

كما تعدها عبادة تتقرب وتَُعدُّ المصارف اإلسالمية أعمالَها رسالةً تؤديها في هذه الحياة، 

بها إلى اهللا سبحانه وتعالى في إقامة شرعه في األرض، وتطبيق دينه، وتجنب المعاصي 

  .األمة اإلسالمية من عذابي الدنيا واآلخرة الكبائر، لتنقذوالمحرمات و

  .تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعامالت :ثانياً

تحرص المصارف اإلسالمية : الثقافي ومراعاة القيم واألخالق، فمثالالنشاط االجتماعي و :ثالثاً

على التعامل مع أصحاب المهن الصغيرة، والحرف الفردية، وصغار التجار بنفس الحرص على 

التعامل مع كبار التجار، ألن المصارف اإلسالمية تؤدي رسالة، وتفتح المجال للمواطن في تنمية 

  .الفرد موارده المحلية، وزيادة دخل

                                                            
الشامل فـي معـامالت   : ارشيد، محمد .367-365ص. المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي: شبير، محمد 1

  ).اإلنترنت(. التجربة اإلسالمية في المعامالت المصرفية: الزعتري، عالء الدين. 15ص .ات المصارف اإلسالميةوعملي

 .مجلـة االقتصـاد اإلسـالمي    ).الحلقة الثانيـة ( البنوك اإلسالمية والمشكالت االقتصادية المعاصرة: سيف الدين، محمود
  .18-12ص  .م18/1983
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تقديم مجموعة من الخدمات ال تقدمها المصارف الربوية، كالقرض الحسن وصندوق  :رابعاً

  .الزكاة

واإلدارية  المالية باإلضافة إلى الرقابات - ابة الشرعيةخضوع المصارف اإلسالمية للرق :خامساً

ي المصارف ، وهذه الرقابة تنفرد بها المصارف اإلسالمية وال نجد لها مثيال ف- والمصرفية 

الربوية، وهي الميزة الرئيسة للمصارف اإلسالمية، والفارق الجوهري بين المصارف اإلسالمية 

والربوية، وبدون هذه الرقابة تصبح المصارف اإلسالمية اسما على غير مسمى، بل تعتبر نوعا 

ية اإلسالمية كبق المصارفمن الخداع الذي ال ينبغي وال يجوز، وبدون هذا الجهاز تصبح 

  .لم وليس لها ما يميزها عن غيرهافي العا ربويةال المصارف

  

  المطلب الثالث

  1أهداف المصارف اإلسالمية

مع أحكام الشريعة، وأْن يجد البديل اإلسالمي ممارسة األعمال المصرفية بما يتفق  .1

َر أَفََغيْ  {: من أجل رفع الحرج عن المسلمين، واهللا عزَّ وجلَّ يقول المحرمة؛ للمعامالت

ِ أَْبتَِغي َحَكًما وَ    .2}اْلِكتَاَب ُمفَصَّالً  ھَُو الَِّذي أَنَزَل إِلَْيُكمُ هللاَّ

ورعاية مصالح  ،المالك الحقيقي للمالألنه الحرص على رعاية حقوق اهللا عزَّ وجلَّ؛  .2

  .العباد، وتأمين احتياجاتهم، وإشباع رغباتهم، وتقديم الخدمات لهم

                                                            
-73ص. البنك اإلسالمي العربي. م2001. 1/ط ).أصولها العلمية والعملية(سالمية إدارة المصارف اإل: جبر، هشام 1

مقدمة في إدارة : عاشور، يوسف). اإلنترنت(. التجربة اإلسالمية في المعامالت المصرفية: الزعتري، عالء الدين. 74

 .94- 93ص . المصارف اإلسالمية
 .114سورة األنعام، آية 2
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ائدية وتثبيت المبادئ السلوكية اإلسالمية لدى العاملين السعي إلى تنمية القيم العق .3

والمتعاملين مع المصرف اإلسالمي، وذلك لتطهير هذا النشاط االقتصادي الحيوي من 

ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمنْ {: قال اهللا تعالى. الفساد أَسََّس  أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمْن هللاَّ

ُ اَل يَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ  بُْنيَانَهُ    .1}َعلَى َشفَا ُجُرٍف ھَاٍر فَاْنھَاَر بِِه فِي نَاِر َجھَنََّم َوهللاَّ

 العمل على تنمية الوعي االدخاري، وتشجيع االستثمار وعدم االكتناز، وذلك بإيجاد .4

 وعيةلمؤسسات المختلفة، ودليل مشرتتناسب مع األفراد وافرصٍ وصيغٍ لالستثمار 

ُ اْلبَْيعَ {: استثمار األموال قول اهللا تعالى يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اَل {: تعالى ولهوق. 2}َوأََحلَّ هللاَّ

َ تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم َواَل تَْقتُلُوا أَنفُسَ   ُكْم إِنَّ هللاَّ

  .3}َكاَن بُِكْم َرِحيًما

ألغراض  ؛صحاب األعمال من أفراد ومؤسساتتوفير رؤوس األموال الالزمة أل .5

 .وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالميةالمشروعات االقتصادية 

إيجاد التنسيق والتعاون والتكامل بين الوحدات االقتصادية داخل المجتمع اإلسالمي،  .6

قُواَوا{: عمالً بقول اهللا تعالى ِ َجِميًعا َواَل تَفَرَّ : قوله تعالىب، و4}ْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ

ْثِم َواْلُعْدَوانِ {  .5}وتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعلَى اإْلِ

السبل عوب األمة اإلسالمية، بكل المساعدة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لش .7

  . ن االقتصادي، والتكافل االجتماعي، ودعم التعاون اإلسالمي، وتحقيق التضامالمشروعة

  

                                                            
 .109سورة التوبة، آية1
 .275سورة البقرة، آية 2
 .29سورة النساء، آية 3
 .103سورة آل عمران، آية 4
 .2سورة المائدة، آية 5
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  المطلب الرابع

  وظائف وخدمات المصارف اإلسالمية

باالستفادة من أبواب المعامالت في الفقه  وظائفهاتمارس المصارف اإلسالمية 

، اإلسالميةف الشريعة ال يخال بما ربويةاإلسالمي، واالستفادة من التجارب العملية للمصارف ال

المصرفية عن طريق  ثم باستقراء األحكام الفقهية في الجوانب المستحدثة والجديدة من المعامالت

  .1االجتهاد واالستنباط

  :2ويمكن إجمال الوظائف والخدمات التي تقدمها المصارف اإلسالمية فيما يأتي

ي مصرف، وهناك نوعان من الودائع تعتبر الودائع أهم مصادر األموال أل :قبول الودائع :أوالً

  :في المصارف اإلسالمية، هما

وهي األموال التي يودعها أصحابها في المصرف ): غير االستثمارية(االئتمانية  الودائع .1

على شكل أمانة؛ بغرض حفظها أو ألغراض التعامل اليومي والتجاري، وليس لغـرض  

  .االستثمار

تي يودعهـا أصـحابها فـي المصـرف بغـرض      وهي األموال ال: الودائع االستثمارية .2

االستثمار، حيث يقوم المصرف باستثمار هذه األموال بطرق شرعية، والعقد الموقع بين 

 .المودع والمصرف هو عقد مضاربة تشترك فيه األموال في األرباح والخسائر

                                                            
  ).اإلنترنت(. التجربة اإلسالمية في المعامالت المصرفية: الزعتري، عالء الدين 1
، سليمان العبادي. 82-77ص .إدارة المصارف اإلسالمية: جبر، هشام. 85ص .المصارف اإلسالمية: شيخون، محمد 2

أداء البنوك  ).رام اهللا: م2/4/2001: ندوة بتاريخ(البنوك اإلسالمية، مالحظات على التجربة الفلسطينية : وآخرون

  .10 – 3ص. م2001مركز تطوير القطاع الخاص حزيران : نابلس. -تقييم أولي -اإلسالمية في فلسطين
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أو  ، أو مؤجلة آلجال معلومة، قصيرة)تحت الطلب(والودائع االستثمارية قد تكون حالَّة  .3

متوسطة أو طويلة، وقد تكون عامَّة في جميع أوجه االستثمار، أو مخصصة في استثمار 

  .معين، وتكون حصة األرباح مختلفة بحسب كل نوع

  :ومن أهم صيغ التمويل التي تمارسها المصارف اإلسالمية، ما يأتي :التمويل: ثانياً

األرباح حسب االتفـاق   حيث يقدم المصرف المال، والعميل العمل، وتوزع: المضاربة .1

  .والخسارة على المصرف

أن القرض الربوي ُيَحدَّد له فائدة ربوية تبعـاً   ،والفرق بين القرض الربوي والمضاربة

للمبلغ والزمن، أما المضاربة فالربح الفعلي يقسم بين صاحب المال والعامل بنسبة متفق 

  .هعليها، والخسارة على رأس المال وحده، ويخسر العامل عمل

وتسمى أيضا المرابحة المركبة، وهي بيع المؤسسة إلى عميلها : المرابحة لآلمر بالشراء .2

ربـح  (سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة ) اآلمر بالشراء(

، 1في الوعد، وتسمى المرابحة المصرفية لتمييزها عـن المرابحـة العاديـة   ) المرابحة

المصرفية بتأجيل الثمن، مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهنـاك  وتقترن المرابحة 

 . 2مرابحة حالة أيضا، وحينئذ يقتصر البائع على الربح األصلي دون مقابل األجل

                                                            
والمشتري، بحيث تكون السلعة لدى البائع في وقت عملية البائع : المرابحة العادية أو البسيطة يدخل فيها طرفان 1

 .التفاوض
  .139ص. م2004/هـ1425البحرين  .المعايير الشرعية .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 2

عدة فـي بنـاء   هذه المعايير أصدرها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بهدف المسا

وهذا المجلس شكلته هيئة المحاسبة . اإلطار الالزم لتطوير النظم الرقابية واإلشرافية لدى جميع البنوك اإلسالمية في العالم

م بهدف تطوير فكر المحاسبة والمراجعة 1991والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومقرها البحرين، وقد تأسست عام 

ذات العالقة بأنشطة المؤسسات المالية اإلسالمية مع األخذ في االعتبـار المعـايير والممارسـات    والضوابط واألخالقيات 

إحصـائية عـام    -وتتضمن عضوية الهيئـة .الدولية بما يتفق و أحكام الشريعة اإلسالمية ونشرها في مختلف دول العالم

  .لتمويل اإلسالميمؤسسة مالية ومراقبين وجهات أخرى معنية بالعمل المصرفي وا 93  -م2003

  )اإلنترنت(على شبكة  اإلسالمية مجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليةموقع ال
www.islamicfi.net/arabic/news/artical.asp?ID=57061 
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  :وهذه المرابحة تتكون من خمسة عناصر، هي

طلب شراء مقدم من العميل إلى المصرف يحـدد فيـه نـوع السـلعة المطلوبـة        - أ 

  .ومواصفاتها

من العميل بشراء السلعة بعد تملك المصرف لها، يقابله وعد من المصرف ببيع وعد   - ب 

  .السلعة المطلوبة لآلمر بالشراء

  .اتفاق مسبق على الثمن والربح  - ج 

  .شراء السلعة نقدا من قبل المصرف  -د 

  .بيع السلعة من قبل المصرف إلى اآلمر بالشراء  - ه 

هي إجارة يقترن بها الوعد بتمليك ويسمى اإلجارة المنتهية بالتمليك، و: البيع التأجيري .3

العين المستأجرة إلى المستأجر في نهاية مدة اإلجارة أو في أثنائها، ويتم تحديد طريقة 

 :تمليك العين للمستاجر بوثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة، ويكون بإحدى الطرق التالية

ة، أو بسعر وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو بتعجيل أجرة المدة الباقي  - أ 

 .السوق

 .وعد بالهبة  - ب 

 .1عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط  - ج 

                                                            
- 151ص. م2004/هـ1425البحرين  .المعايير الشرعية .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 1

164. 
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شـراء  : تقوم المصارف اإلسالمية باستثمار األموال بأسـاليب عـدة، أهمهـا    :االستثمار: ثالثاً

األوراق المالية، واالتجار بالذهب والفضة والعمالت والسلع، طالما يتمشى ذلك مـع الشـريعة   

  .اإلسالمية

تقدم المصارف اإلسالمية معظم الخـدمات المصـرفية    :يم خدمات مصرفية متنوعةتقد: رابعاً

الحواالت المصرفية، تحصـيل الشـيكات، فـتح    : التقليدية التي تقدمها المصارف الربوية، مثل

  .إلخ.....االعتمادات المستندية، إصدار الكفاالت، تأجير الصناديق الحديدية، 

ـ  الخـدمات تجلـى  تو :افية وتعليميةتقديم خدمات اجتماعية وثق: خامساً ة والثقافيـة  االجتماعي

  :1للمصارف اإلسالمية في أمور كثيرة، منها والتعليمية

حيث تسعى لمساعدتهم في عثراتهم، وعـدم رفـع    :الوقوف إلى جانب المتعاملين معها .1

، والصبر عليهم للوصول معهم رد تعثرهم في دفع األقساط المستحقةالدعوى عليهم لمج

لولٍ تضمن استمرار المتعاملين في نشاطهم، مع ضمان حقوق المودعين، تطبيقـاً  إلى ح

  .2}َمْيَسَرةٍ  ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َوإِن َكانَ {: ه سبحانه وتعالىلقول

؛ ير أمور حياتهم بدون فوائد ربويةوذلك لمساعدة المحتاجين في تدب :القرض الحسن .2

، والكوارث، وحوادث الوفيات، وغيرها ،، والديونلغايات إنسانية، كالزواج، والعالج

َ قَْرضاً َحَسناً فَيَُضاِعفَهُ لَهُ َولَهُ أَْجرٌ {: تطبيقا لقوله تعالى  َمن َذا الَِّذي يُْقِرُض هللاَّ

  .3}َكِريٌم     

  .رأسماليالفكر الفي  والربوي، في المصرف الالقرض الحسن وجود  تصوروال ي

                                                            
  . 338-325ص. الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية: مدارشيد، مح 1

  .65- 58ص .المصارف اإلسالمية: الرفاعي، فادي
  .280سورة البقرة، آية 2
  .11سورة الحديد، آية 3
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كاة في الحياة االجتماعية، وتعمل على محو الفقر، والتقليل من تساهم الز :لزكاةاصندوق  .3

المصـارف اإلسـالمية فـي داخلهـا      معظم أنشأت؛ لذلك مخاطره، وفتح فرص العمل

، ووضعت للصندوق المصرفصندوقاً للزكاة، وجعلته منفصالً في إدارته وحساباته عن 

  .داخل المصرف الئحة تُشْرِف على تنفيذها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

كإنشاء المعاهد وإصدار المجالت العلمية، ومن األمثلة على : الخدمات الثقافية والتعليمية .4

قيام البنك اإلسالمي للتنمية بإنشاء المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، وإصـدار  : ذلك

بنك دبي اإلسالمي مجلة االقتصاد اإلسالمي الشهرية، كما تقوم المصـارف اإلسـالمية   

قد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها، ومسـاعدة البـاحثين فـي مجـال االقتصـاد      بع

  .اإلسالمي
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  الثالثالمبحث 

  الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تواجه المصارف اإلسالمية

  :ويتكون هذا المبحث من ثالثة مطالب

 .الصعوبات والتحديات والمشاكل الداخلية: المطلب األول

 .صعوبات والتحديات والمشاكل الخارجيةال: المطلب الثاني

  .الصعوبات التي تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين: المطلب الثالث

تواجه المصارف اإلسالمية صعوبات وتحديات ومشاكل جمة، من هذه الصعوبات 

  .والتحديات والمشاكل ما هو داخلي يتعلق بالمصارف اإلسالمية نفسها، ومنها ما هو خارجي

  

  األول المطلب

  الصعوبات والتحديات والمشاكل الداخلية

بشكل  عدم وجود عاملين مؤهلين ومتخصصين في الجانبين الشرعي والمصرفي معا .1

؛ مما اضطر المصارف اإلسالمية لالستعانة بالعاملين المدربين في المصارف كاف

  .الربوية، من أجل تكوين جهازها اإلداري والتنفيذي

ون من المصارف الربوية بمراكز قيادية في كثير من وقد حظي العاملون القادم

  .1المصارف اإلسالمية، كرئاسة مجلس اإلدارة، واإلدارة العامة، ورئاسة األقسام

                                                            
دار أسـامة  : عمـان .1/ط. المصارف اإلسـالمية بـين النظريـة والتطبيـق    : الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي 1

 .663ص.م1998
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الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية في حكم هيئات اختالف الفتاوى الصادرة عن  .2

 .النشاط المصرفي الواحد؛ بسب تعدد المصارف اإلسالمية

أن تصدر هيئة الرقابة الشرعية في إحدى المصارف اإلسالمية فتوى في  فقد يحدث

حكم أحد األنشطة المصرفية، ويصدر عن هيئة رقابة شرعية في مصرف آخر فتوى 

مختلفة تماما عن الفتوى السابقة، في نفس هذا النشاط، فتضارب تطبيقاتها للحلول 

إلى إحداث بلبلة فكرية لدى  الشرعية، ويصبح كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا يؤدي

  .1جمهور العاملين في هذه المصارف والمتعاملين معها

وتعتبر هذه المشكلة من المشاكل التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية في المصارف 

  .عند الحديث عن الصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية اإلسالمية، وسيأتي بيان ذلك

 .وضعف التعاون اإلسالمي بشكل عام، انعدام السوق المالي اإلسالمي .3

الجو الذي تتالقى فيه قوى العرض  المكان أو: ( ويعرف السوق المالي بشكل عام بأنه

  .2)النقدي البحت، واألوراق المالية المختلفة: والطلب على السيولة النقدية بنوعيها

مستثمرين ورجال وتعتبر األسواق المالية الوسيلة لنقل هذه السيولة من المدخرين إلى ال

  .3األعمال

  

                                                            
االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسـات الماليـة   : البعلي، عبد الحميد محمود. 671ص. المرجع السابق 1

 .211ص. م1991/هـ1411مكتبة وهبة : القاهرة. 1/ط. اإلسالمية
تقييم : إبراهيممحيسن، عبد الحليم : نقال عن. 672ص. المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق: الهيتي، عبد الرزاق 2

والعلوم اإلدارية في الجامعـة األردنيـة    درسالة مقدمة إلى مجلس كلية االقتصا .تجربة البنوك اإلسالمية، دراسة تحليلية

 .149ص. م1989
المعهد : جدة. 1/ط .الرقابة واإلشراف على المصارف اإلسالمية: شابرا، محمد عمر، وطارق اهللا خان .المرجع السابق 3

 .118ص. م2000/هـ1421البنك اإلسالمي للتنمية  –بحوث والتدريب العالمي لل
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  المطلب الثاني

  الصعوبات والتحديات والمشاكل الخارجية

الكره لكل و ،النظرة التقليدية لهذه المصارف وعدم التفريق بينها وبين المصارف الربوية: أوالً

  : عمل إسالمي

ذي يعمل ال - الغربيالفكري الثقافي ونتيجة لتأثر الكثير من أبناء األمة اإلسالمية بالغزو 

أحكام  قليلي االلتزام بما تمليه عليهم هم أصبح كثير من ؛ أن- على هدم اإلسالم وتقويض أركانه

مما ساعد على ترسيخ أسلوب  وحالل وحرام؛ من أوامر ونواٍه الشريعة اإلسالمية الغراء؛

  .1التعامل المصرفي الربوي

ا بكل ما هو إسالمي، وليت األمر وقف عند هذا الحد، بل إن بعضهم أصبح يضيق ذرع

كل  بها فأخذوا يكيدون لهذه المؤسسات ويلصقون المؤسسات االقتصادية اإلسالمية،ومن ذلك 

تؤيد مثل  ونددوا بهيئات الفتوى التي ،المؤسسات اإلسالمية نقيصة، وشاركوا في الحملة ضد هذه

  .هذه األعمال

  :2مالمناخ التشريعي واالقتصادي والرقابي غير المالئ: ثانياً

اإلسالمية في كثير من البالد هو مناخ مناسب  المصارفإن المناخ الذي تعمل فيه 

للمصارف الربوية فالتشريعات المالية واالقتصادية وأجهزة الرقابة الموجودة فيها صنعت 

اإلسالمية، وال توجد في معظم دول العالم اإلسالمي  مصارفال لل مصارفخصيصا لتلك ال

 مصارففية اإلسالمية وأجهزة رقابة خاصة بها تتفهم طبيعة التشريعات خاصة بالمصر

                                                            
 .687ص. المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق: الهيتي، عبد الرزاق 1
 .االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية: البعلي، عبد الحميد. 689ص .المرجع السابق 2

المؤتمر العالمي الثالث لالقتصـاد  . الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك اإلسالمية: يدفياض، عطية الس. 197ص

ـ 1425) جامعـة أم القـرى  (اإلسالمي  ) اإلنترنـت (موقـع صـيد الفوائـد علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة        . هـ

http://saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813. 
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اإلسالمية فضال عن أن كثيرا من دول العالم اإلسالمي تحكمه أنظمة وضعية في مجاالته 

  .اإلسالمية البيئة المالئمة لها مصارفالسياسية واالقتصادية واالجتماعية وبذلك تفقد ال

  .في البالد اإلسالمية ةاريضعف الهياكل اإلنتاجية واالستثم: ثالثاً

جد نتاجية في معظم البلدان التي توتعاني المصارف اإلسالمية من ضعف الهياكل اإل

فيها، كما تعاني من ضيق األسواق وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في هذه البلدان، وكثرة 

ادي فيما بينها، وقد فيها، وضعف أواصر التعاون االقتص ةالتقلبات في السياسة المالية والنقدي

أدت هذه العوامل مجتمعة، فضال عن ضعف التعاون بين هذه المصارف اإلسالمية، إلى عدم 

تمكنها من تحمل مخاطر االستثمار منفردة مما جعلها تندفع نحو األسواق العالمية، وفي نفس 

  .1الوقت تركز على الصيغ واألساليب األكثر ضمانا، كالمرابحة وغيرها

  :لعولمةا: رابعاً

اإلسالمية تزايد االتجاه نحو عولمة المال  مصارفمن التحديات الضخمة التي تواجه ال

طرية وزيادة واالقتصاد، وتحرير تدفقات التجارة واألموال، وهذا يعنى تدويل األسواق القُ

 مصارفالربوية المحلية وإنما منافسة شديدة وشرسة مع ال مصارفالمنافسة ليس فقط مع  ال

ية التي ستنتقل بخدماتها ورؤوس أموالها داخل الدول اإلسالمية بعد انضمامها لمنظمة العالم

مصارف العالمية م، والشك أن هذه ال2010التجارة العالمية وفتح تجارة الخدمات مع حلول عام 

  .2مالية وتقنية هائلة تتتمتع بإمكانا

و التطور الهائل في اإلسالمية تحديا آخر مرتبطا بالعولمة وه مصارفكما يواجه ال

من مختلف أنحاء  مصارفنترنت، فهذه الشبكة مكنت الت االتصال والمعلوماتية وشبكة اإلتقنيا

                                                            
 .691ص. اإلسالمية بين النظرية والتطبيق المصارف: الهيتي، عبد الرزاق 1
  ).اإلنترنت(الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك اإلسالمية : فياض، عطية السيد  2

مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسـالمية علـى   . العولمة وتأثيرها على العمل المصرفي اإلسالمي: عالء الدين الزعتري،

 www.kantakji.org/fiqh/Files/Banks/GlobalBanking.htm) اإلنترنت(شبكة 
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العالم من نقل خدماتها المصرفية إلى بيوت ومكاتب العمالء في مختلف أنحاء المعمورة دون أن 

طة وأخرى في العالم في تنقل مبانيها إلى مختلف البلدان وهذا ما سهل من انتقال األموال بين نق

اإلسالمية من  مصارفية كبيرة على عاتق المسئولثوان معدودة، وهذا ما يضيف ويفرض 

  .1ضرورة وجودها بشكل نشط وفعال على هذه الشبكة

األوضاع  راسة سبل المواجهة والتكيف مع هذهوقد أقيمت عدة مؤتمرات وندوات لد

  .2الجديدة

  :)م2001( سبتمبر) 11(بعد أحداث  )اإلرهاب(الحملة الدولية لمكافحة : خامساً

والمؤسسات المالية اإلسالمية من أكثر القطاعات االقتصادية تأثرا  مصارفيعد قطاع ال

تعرض لحمالت سبتمبر ال سيما بعدما  )11(في العالم من جراء التداعيات السلبية ألحداث 

وغسيل األموال األمر الذي  ابتورطه في تمويل أنشطة ما يسمى باإلرهتدعي  تشكيك واتهامات

  .3يضع مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي أمام تحديات بالغة الخطورة

تجفيف المنابع المالية  –كما تزعم  –اإلسالمية  مصارفوتستهدف الحملة الدولية على ال

اإلسالمية مالذا آمنا لها، ولذلك سارعت  مصارفلشبكات اإلرهاب الدولي التي تتخذ من ال

والمؤسسات المالية بذريعة  مصارفرة األمريكية بإعداد قوائم ولوائح اتهام لعدد من الاإلدا

اإلسالمية بدون تمييز وذلك  مصارفعالقتها باإلرهاب، لكن الحملة اآلن تتصاعد لتشمل جميع ال

تزامنا مع اتساع دائرة االشتباه ووضع منظمات وجمعيات خيرية وأفراد وحركات مقاومة على 

  .4رهابقائمة اإل

                                                            
 ).اإلنترنت( الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك اإلسالمية: فياض، عطية السيد 1
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
 .المرجع السابق 4
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  :1ويرى المراقبون أن ثمة أهدافا خفية لهذه الحملة غير المعلن عنها، منها

أن ارتفاع تكاليف الحرب الدولية ضد اإلرهاب يعد دافعا مهما للقائمين عليها للجوء إلى  .1

اإلسالمية أو المودعين بحجة مكافحة  مصارفأساليب تجميد أو مصادرة أموال ال

ل حرية التصرف فيها لهم ؤومن االستفادة منها ومن ثم تاإلرهاب مما يمنع أصحابها 

  .التي قد تستغلها في حربها، وتقدم منها تعويضات للمتضررين من األحداث

والمؤسسات المالية اإلسالمية جاءت في وقت احتلت فيه تلك  مصارفأن اتهام ال .2

وبذلك تهدف  والمؤسسات مكانة مرموقة في األسواق المالية المحلية والدولية، مصارفال

والمؤسسات المالية اإلسالمية على التوسع  مصارفتلك الحملة إلى الحد من قدرة تلك ال

واالستمرار في النمو ؛ ألن من شأن ذلك تقييد أنشطتها خشية أن تطولها تلك الحمالت 

 .وحرصا على أموالها من التجميد والمصادرة

لى النشاط المصرفي اإلسالمي وقد أدت تلك الحمالت بالفعل إلى آثار غير حميدة ع

والشركات والتهديد بإيقاف وإغالق  مصارفوذلك بعد قيام أمريكا بتجميد أموال بعض ال

أي بنك أو شركة صرافة تتعامل مع أي شخص أو منظمة ورد اسمها في قائمة 

واكتنازها  مصارفالحسابات اإلرهابية  مما دفع بالكثيرين إلى سحب أموالهم من تلك ال

 ربويةال مصارفيفها في صورة عقارات أو اقتناء ذهب، وجعلت كثيرا من الأو توظ

التي اتخذت قرارا بفتح فروع ومنافذ إسالمية أن تتمهل في تنفيذ  تلك القرارات خشية 

  .من تعرضها للبطش األمريكي وغيره

عويق التأثير سلبا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية لبلدان العالم اإلسالمي؛ ألنه بت .3

اإلسالمية والحد من قدراتها واالتجاه نحو االكتناز سيحرم المجتمع من تلك  مصارفال

                                                            
 .المرجع السابق 1
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الثروات التي يحرص أصحابها على عدم استثمارها استثمارا ربويا، وهذه الثروات تقدر 

  .مليار دوالر 200بحوالي 

ة اإلسالمي مصارفويرى البعض أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أفادت منها ال

حيث ارتفع حجم الودائع في األشهر الثالثة التي تلت الهجمات، كما أن حركة سحب 

أموال المسلمين المستثمرة في أمريكا والغرب والتي تصل إلى تريليون دوالر خشية 

اإلسالمية، وما تقدم قد يكون حقيقة لكن يبقى  مصارفتجميدها قد تجد لها طريقا إلى ال

اإلسالمية عليها أن تتدارك وتحذر وتبعد  مصارفا على السيف االتهام باإلرهاب مسلط

  .1عن نفسها تلك الشبهات

  

  المطلب الثالث

  2الصعوبات التي تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين

تواجه المصارف اإلسالمية في فلسطين باإلضافة للصعوبات والتحديات والمشاكل 

  :أهمها ما يلي السالفة الذكر، عدة صعوبات وتحديات ومشاكل أخرى،

  :ضعف القضاء وآلية التنفيذ .1

هذه المشكلة تواجه المصارف عموما، وليس المصارف اإلسالمية فقط، فمن المالحظ أن 

، وحتى إذا ما صدرت عن الجهاز القضائي أية أحكام فإنها ال ةالقضاء الفلسطيني اليوم في غيبوب

  .تنفذ

                                                            
 ).نترنتاإل(على شبكة  صحيفة الشعب اليومية على الخط موقع. المرجع السابق 1
 ).رام اهللا: م2/4/2001: ندوة بتاريخ(البنوك اإلسالمية، مالحظات على التجربة الفلسطينية : صرصور، محمد وآخرون 2

 .21 – 19ص. م2001مركز تطوير القطاع الخاص حزيران : نابلس. -تقييم أولي -أداء البنوك اإلسالمية في فلسطين
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  :األوضاع السياسية الحالية .2

ة دورا مزاجيا بقيام المؤسسة المالية اإلسالمية بية المضطرتلعب األوضاع السياس

بدورها الفعال في حالة التزام المؤسسة بتنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية في معامالتها وابتعادها 

عن الشبهات ودعمها للمشاريع التي توفر فرص عمل ودعم لالقتصاد الوطني فإننا نجد العقبات 

لمؤسسة كما حدث لبنك األقصى اإلسالمي حيث تم تأخير افتتاحه والصعوبات توضع أمام هذه ا

  .ومنعت عنه المقاصة ومنع رئيس وبعض أعضاء إدارته من الدخول إلى األراضي الفلسطينية

  : األنظمة والقوانين المصرفية .3

اإلسالمية، وتقوم سلطة النقد بإعداد تعليمات  مصارفنظام خاص بالحيث ال يوجد 

والمؤسسات المالية  مصارفمصرفية والذي يتعرض جزء منه لنشاطات الونظام المؤسسات ال

  .اإلسالمية



 

 32

  ابعرالمبحث ال

  وعوامل وأسباب نجاحها المآخذ على المصارف اإلسالمية

  :لبينويتكون هذا المبحث من مط

  .المآخذ على المصارف اإلسالمية :ولالمطلب األ

  .عوامل نجاح المصارف اإلسالمية :الثاني طلبالم

  

  لمطلب األولا

  المآخذ على المصارف اإلسالمية

  :من المآخذ على المصارف اإلسالمية ما يلي

قصيرة المدى، كالمرابحة تحديدا، وبيع وشراء العمالت  تالتركيز على االستثمارا :أوالً

  .طويلة المدى ةو التصدير، بدال من التركيز على المشاريع اإلنتاجي دوالمعادن وتمويل االستيرا

راف في صيغة المرابحة مثال على حساب الصيغ التمويلية الشرعية األخرى، له فاإلس

عواقب غير محمودة؛ وذلك ألن المجال الرئيسي لبيع المرابحة هو القطاع التجاري، وبالتحديد 

التجارة الخارجية أكثر من التجارة المحلية، وفي مجال التصدير، وهذا األمر سيؤدي الحقا إلى 

د وبالتالي سيؤدي بصورة غير مباشرة إلى إلحاق الخلل بالميزان التجاري للدول تنشيط االستيرا

  .1المستوردة التي تعمل بها المصارف اإلسالمية

                                                            
 .195ص  .المصارف اإلسالمية: الرفاعي، فادي 1
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يفترض أن تقوم المصارف اإلسالمية : في التمويل ةبالجوانب االجتماعي معدم االهتما :ثانياً

استثمار األموال في األسواق  ، وأن تسهم فيالتركيز على تمويل اإلنتاج وليس االستهالكب

 ، وأن تقوم المساهمة في انسياب األموال الوطنية إلى أسواق المال العالميةالوطنية، وليس 

بتمويل المشاريع التنموية لصغار الحرفيين والمهنيين ورجال األعمال لتطويرهم ورفع مستواهم 

لمشاريع المستجدة التي يحتاجها بما يقرب الفوارق بين الطبقات، وأن تساهم وتشجع على إنشاء ا

المجتمع والتي تسهم في حل مشكلة البطالة عن طريق تمليك من ال يملك وتشغيل القوى المعطلة 

  .من جميع فئات المجتمع

ماذا لديك حتى نعطيك؟ : فالنظام المصرفي اإلسالمي ال ينبغي أن يكون مبنيا على قاعدة

  1ماذا تقدر أن تعمل؟: بل على

مجال التعاون بين المصارف اإلسالمية، ليس هذا فحسب، بل يؤخذ على المصارف  ضيق :ثالثاً

ربوية، تخضع أحيانا لقواعد أصول  مصارفاإلسالمية توجهها إلقامة عالقات مصرفية مع 

  .2العمل المصرفي الربوي

 عدم االلتزام بالضوابط الشرعية من قبل العاملين في المصارف اإلسالمية والقائمين :رابعاً

، وإنما فقط الربح هدفهاليست مجرد مؤسسات تجارية أو استثمارية  اإلسالمية مصارفال، فعليها

 الرسالةمؤسسات صاحبة رسالة، وإن لم يكن العاملون بها متمثلين لهذه  –األول  المقام في - هي

العمل  في الرغبةلتحقيقها، ومتفاعلين مع أهدافها، وتتوافر فيهم  مصارفهذه البها طلع ضت التي

 العلمية والعملية، كفاءتهمالعمل المصرفي اإلسالمي فضال عن  فيبالطرق اإلسالمية، وثقتهم 

                                                            
موقع طيبة الطيبـة علـى    .الهيئات الشرعية الواقع وطريق التحول لمستقبل أفضل: صالح بن عبد الرحمن: الحصين 1

  http://www.taiba.org/article-view.php?id=60  ). اإلنترنت(شبكة المعلومات الدولية 

 .197ص .المصارف اإلسالمية: الرفاعي، فادي
بين البنوك اإلسالمية : عثمان، أسامة أحمد. 682ص. اإلسالمية بين النظرية والتطبيقالمصارف : الهيتي، عبد الرزاق 2

  ) اإلنترنت(موقع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على شبكة .الواقع واآلمال
http://faculty.kfupm.edu.sa/FINEC/osama/Professional%20Articles/Islamic%20banks%20Realit

ies%20and%20Aspirations.htm  
 .م17/11/1993-5468" الشرق األوسط"نشرت في 
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إلى أغراضها أو تحقيق  الوصول مصارفويحسن انتقاؤهم لهذا العمل فلن تستطيع تلك ال

  .غاياتها

 مصارفوقد لوحظ خلل في شأن االلتزام بالضوابط الشرعية من بعض العاملين في ال

مية يشوهون صورتها ويروجون حولها الشائعات فضال عن قيامهم بكثير من التجاوزات اإلسال

معامالت  بينيظهر لهم فرق  ال منهم كثيرالشرعية في إبرامهم للمعامالت مع العمالء، ف

الربوية، وكثير منهم يذكر لعموم  مصارفتقوم بها ال التي المعامالتاإلسالمية وبين  مصارفال

  .1الكل سواء أنالمتعاملين معه 

في المجال التسويقي واإلعالمي، وعدم قيامها بحمالت  ةقصور المصارف اإلسالمي :خامساً

توعية لتعريف الجمهور بخدماتها المصرفية المبنية على أسس شرعية، واختالفها الجذري عما 

ن يجري عليه العمل في المصارف الربوية، حيث يزعم الكثيرون عدم وجود فوارق أساسية بي

طريقة العمل في المصارف اإلسالمية عنها في المصارف الربوية، خاصة بالنسبة لبيع 

المرابحة، حيث يزعم هؤالء انه ليس هناك أي فرق بينه وبين القرض الربوي الذي تقدمه 

مما دفع كثير من العمالء إلى التعامل مع المصارف الربوية وعدم التعامل , المصارف الربوية

  .2سالمية، مقتنعا بتلك الذرائع التي يبثها الجاهلون والمغرضونمع المصارف اإل

قصور المصارف اإلسالمية في المجال التكنولوجي  والتقنية المتطورة أفادت دراسة  :سادساً

يعتمد على أقل ما جلبته التقنيات  مصرفية متخصصة، أّن قطاع المصارف اإلسالمية ما زال

المختلفة، وكشفت الدراسة التي أجراها المجلس العام  فيةالحديثة من تسهيالت لألعمال المصر

 للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية النقاب عن أّن غالبية مؤشرات استخدام التكنولوجيا في

                                                            
 ).اإلنترنت( الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك اإلسالمية: فياض، عطية السيد 1
 .689ص. المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق: الهيتي، عبد الرزاق 2
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المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ال تزال في طور النشوء، وأوصت الدراسة قطاع 

  .1رة لزيادة كفاءتهاالمصارف اإلسالمية بتبني حلول تقنية متطو

  

  الثاني طلبالم

  عوامل نجاح المصارف اإلسالمية

، وباالقتصاد أوالًلقد جاء نجاح المصارف اإلسالمية ردَّاً عملياً على المشككين باإلسالم 

، التي كانت حتى منتصف القرن العشرين وهماً عند ثالثاً، وبالمصارف اإلسالمية ثانياًاإلسالمي 

  .2خرينأناس، وحلماً عند آ

المآخذ على المصارف اإلسالمية يمكن القول بأن هذه المصارف قد وجود وبالرغم من 

أصبحت والحمد هللا تعالى واقعا حيا، وجد ليبقى وينمو، ولكن ما ينبغي عمله هو ضبطها 

إذا اضطرب سلوك اإلمام فليس الحل بهدم : وتصحيح مسارها فيما يحتاج التصحيح، وكما يقال

  .سه، ولكن بمحاولة إصالحه أو استبداله إن تعذرالمسجد فوق رأ

  :وفيما يلي أستعرض أهم العوامل واألسباب التي تساعد على نجاح المصارف اإلسالمية

، وذلك بمراعاة أحكام وقواعد اإلسالمية مصارفالضبط الشرعي الصحيح لمعامالت ال :أوالً

  .3ومقاصد وأهداف الشريعة اإلسالمية الغراء

                                                            
  م2006آذار   8:تاريخالخبر منشور ب). اإلنترنت(موقع صحيفة قدس برس على  1

www.qudspress.com/data/aspx/d40/17700.aspx 
  ).اإلنترنت(. التجربة اإلسالمية في المعامالت المصرفية: الزعتري، عالء الدين 2

 )اإلنترنت(موقع المصارف اإلسالمية على 

  ).نتاإلنتر( الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك اإلسالمية: فياض، عطية السيد 3

 .711-701ص المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق: الهيتي، عبد الرزاق
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ر األداء، وذلك باألخذ بأحدث األساليب وأنجح الوسائل االستثمارية، والعمل على تطوي :ثانياً

  .1.ابتكار أدوات وصيغ استثمارية جديدة

إيمان العنصر البشري في هذه المصارف برسالتها األساسية، وذلك بالتدريب والتثقيف  :ثالثاً

  عضاءأداة ضبط ومساعدة ألعلى هذه المصارف؛ ليكونوا  نالشرعي المستمر للعاملين والقائمي

  .2الرقابة الشرعية في أداء عملهم

توعية وتعريف الجمهور بالخدمات المصرفية الشرعية، وتوضيح الفرق بينها وبين  :رابعاً

ين المصارف اإلسالمية ، وبيان التناقض في األهداف بربويةالخدمات التي تقدمها المصارف ال

  .3الربويةوالمصارف 

تعميم المصارف اإلسالمية وشمولها لكافة أنحاء العالم، حتى ال تضطر إلى  العمل على :خامساً

  .4التعامل مع المصارف الربوية في البلدان التي ال توجد فيها مصارف إسالمية

العمل على إنشاء سوق مالي يضم جميع المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، حتى  :سادساً

لتوسع في استثماراتها بالشكل الذي يساعد على دفع تتمكن هذه المصارف والمؤسسات من ا

  .5عجلة النمو االقتصادي لبلدان العالم اإلسالمي

تقنين أعمال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، والتعاون والتنسيق فيما بينها من  :سابعاًَ

  .6التكامل االقتصادي بين بلدان العالم اإلسالمي قأجل تحقي

                                                            
 .المرجعين السابقين 1
 .المرجعين السابقين 2
 .702ص  المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق: الهيتي، عبد الرزاق 3
 .706المرجع السابق ص  4
 .707المرجع السابق ص  5

 .709المرجع السابق ص 6 
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إقامة شركات استثمارية ومؤسسات اقتصادية إسالمية بجوار المصارف  العمل على :ثامناً

 .1اإلسالمية القائمة؛ لمساعدتها على توسيع أنشطتها وخدماتها في مختلف المجاالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .709لمرجع السابق ص ا 1
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  الفصل األول

   .تها، حكمها، تكييفهامسميا ،مفهومها، أهميتها: الرقابة الشرعية

  

  :ثمباح ويتكون هذا الفصل من خمسة

 .مفهوم الرقابة الشرعية :المبحث األول 

  .أهمية الرقابة الشرعية :ثانيالمبحث ال 

 .مسميات الرقابة الشرعية :لثالمبحث الثا 

 .الرقابة الشرعية حكم :رابعال المبحث 

  .التكييف الشرعي والقانوني للرقابة الشرعية :خامسالمبحث ال 
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  المبحث األول

  مفهوم الرقابة الشرعية

  :ا المبحث من ثالثة مطالبويتكون هذ

  .اصطالحاًالرقابة لغة و: المطلب األول

  .اصطالحاًالشرعية لغة و: المطلب الثاني

  .مفهوم الرقابة الشرعية: المطلب الثالث

  

  المطلب األول

  واصطالحاً الرقابة لغة

  :فروعويتكون هذا المطلب من ثالثة 

  .الرقابة لغة: فرع األولال

  .صطالحاًاالرقابة  :فرع الثانيال

  .العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي: فرع الثالثال

  .الرقابة لغة: الفرع األول

أصل واحد  ومتنوعة، إال أن مردها إلى في اللغة كثيرة) رقب(استعماالت مادة مع أن 
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  .1)انتصاب لمراعاة شيء(مطرد يدل على 

 :التالية المعاني )رقب(من أبرز اإلطالقات اللغوية لمادة و

 :والترصد االنتظار .1

 ،، بفتِحهِنَّوَرقْباً رِقَْبةً ورِقْباناً، بكسرِهما، وُرقُوباً، بالضمِّ، وَرقَابةً وَرقُوباً وَرقَْبةً َرقََبُه 

، ومنه قوله 3االنتظار: المنتظر، والترقب واالرتقاب: والرقيب ،2وَرَصَدُه انْتَظََرُه :تََرقََّبُه واْرتَقََبهو

ْقَت بَْيَن بَنِي إِْسَرائِيَل َولَْم { :ي اهللا هارون عليه السالمتعالى حكاية عن نب إِنِّي َخِشيُت أَن تَقُوَل فَرَّ

  .5}فَأَْصبََح فِي اْلَمِدينَِة َخائِفاً يَتََرقَّبُ { :، وقوله تعالى4}تَْرقُْب قَْولِي

  :والرعايةالحفظ  .2

أسماء اهللا تعالى  من: والرقيبارقب فالناً في أهله، أي احفظه فيهم، : حفظه، يقال: َرقََبه

إِنَّ ّهللاَ َكاَن { :، ومنه قوله تعالى6الحسنى، أي الحافظ الذي ال يغيب عنه شيء، جمعه ُرقَباء

 ً َكْيَف َوإِن  { :وقوله تعالى.8 }َما يَْلفِظُ ِمن قَْوٍل إاِلَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ {: وقوله تعالى. 7}َعلَْيُكْم َرقِيبا

ةً  َعلَْيُكمْ يَْظھَُروا    الَ يَْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إاِلًّ َوالَ {: ، وقوله تعالى9}الَ يَْرقُبُوْا فِيُكْم إاِلًّ َوالَ ِذمَّ

                                                            
الفكـر  دار  :بيـروت . تحقيق وضبط عبد السالم محمـد هـارون  . معجم مقاييس اللغة :ابن فارس، أبو الحسين أحمد 1

 .2/427: مادة رقب .م1979هـ1399
 تحقيـق . القاموس المحيط: الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. 1/424: مادة رقب .لسان العرب: ابن منظور 2

  .90ص: مادة رقب .م1998هـ1419 مؤسسة الرسالة :بيروت. 6/ط. التراث في مؤسسة الرسالة ب تحقيقمكت

 .1/363: مادة رقب. لمعجم الوسيطا
مكتبة  :بيروت . تحقيق محمود خاطر .مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر. 1/424 .لسان العرب: ابن منظور 3

 .106ص: مادة رقب. م1995/هـ1415لبنان 
 .94سورة طه، آية 4
 .18سورة القصص، آية 5
: بيـروت  دار ليبيـا ، : ، بنغازيتاج العروس: المرتضى الزبيدي، محمد بن محمد، 1/425 .لسان العرب: ابن منظور 6

 .363ص .المعجم الوسيط، 1/274: مادة رقب. م1966هـ1386 دار صادر
 .1سورة النساء، آية 7
 .18سورة ق، آية 8
 .8آيةسورة التوبة،  9
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ةً    . 1}ِذمَّ

  .2)ارقبوا محمداً صلى اهللا عليه وسلم في أهل بيته (:وفي الحديث

  :الحراسة والمالحظة .3

راقب اهللا أو ضميره في عمله أو : حرسه والحظه، يقال: رقبه وراقبه مراقبة ورقاباً

ال ينظر إلى عقابه فيركب رأسه في : فالن ال يراقب اهللا في أمره: خافه وخشيه، ويقال: أمره

  .3المعصية

الحارس : حارسهم، وهو الذي يشرف على مرقبة ليحرسهم، والرقيب: ورقيب القوم 

  .4الحافظ

حارس المتاع : ، والرَّقابة5غابواالرجل الوغد الذي يرقب للقوم رحلهم إذا : والرِّقابة 

هو حسن : الحالة التي تكون عليها المراقبة، يقال: ونحوه، والرِّقابة بمعنى المراقبة، والرِّقبة

  .6من يقوم بالرِّقابة: الرِّقبة أو سيء الرِّقبة، والمراقب

  :اإلشراف والعلو .4

 قـب والموضـع المشـرف   راموضع الم: أشرف وعال، والَمْرقَُب والَمْرقَبة :ارتقب المكان

   من ما ارتفع: وهي ،مراقب جمعهاووالمكان العالي يقف عليه الناظر،  يرتفع عليه الرقيب

                                                            
 .10سورة التوبة، آية 1
 .3/ط. مصـطفى ديـب البغـا   : تحقيـق  .الجامع الصحيح المختصر :اهللا الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد ،البخاري 2

بـاب مناقـب   . كتاب فضائل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. م1987/هـ1407اليمامة, ابن كثير  دار :بيروت

 .3/1361. 3509ح . ه وسلمقرابة رسول اهللا صلى اهللا علي
 .363ص. المعجم الوسيط 3
 .1/274. تاج العروس :الزبيدي ،1/425. لسان العرب: ابن منظور 4
 .2/427 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، 1/425. لسان العرب: ابن منظور 5
 .364ص. المعجم الوسيط 6
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  .1األرض

  .اصطالحاًالرقابة : الفرع الثاني

التخطيط والتنظيم : (التي هي. أحد عناصر أو وظائف اإلدارة: الرقابة بصفة عامة

 .2)والتوجيه والتنسيق والرقابة

  :الرقابة من الناحية القانونيةومن تعريفات 

كما قد تحمل . حق يخول صاحبه سلطة إصدار القرارات الالزمة إلنجاح المشروعات .1

معنى الوصاية من جانب سلطة أعلى لفرض حدود وقيود معينة تؤدي إلى أهداف 

 .3التنظيم اإلداري الذي يتطلبه المشروع

 .4كفاية وفاعلية في الوقت المحددوسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقق األهداف ب .2

فالرقابة في علم اإلدارة تهدف إلى مساعدة اإلدارة في التأكد من إنجاز األهداف 

  .5والحاجة إليها قائمة ما دام احتمال الخطأ في التنفيذ قائما, المعتمدة

  

  

                                                            
. 2/427 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، 90ص .طالقاموس المحي الفيروز آبادي ،1/424. لسان العرب: ابن منظور 1

 .363. المعجم الوسيط
المؤتمر الرابع للهيئـات الشـرعية    المفاهيم وآليات العمل،: استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: مشعل، عبد الباري 2

 .6ص. م2004.ميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسال ،)البحرين(للمؤسسات المالية اإلسالمية 
 .دار الجامعـات المصـرية  : اإلسـكندرية . 2/ط. النقود والمصارف في النظـام اإلسـالمي   :الكفراوي، عوف محمود 3

 .227ص
، عمـان، معهـد اإلدارة   دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة علـى أعمـال اإلدارة العامـة فـي األردن    : الشوبكي، عمر 4

 .31م ص1989.العامة
 .6ص. استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي :مشعل، عبد الباري 5
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  .العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي: الفرع الثالث

  :ي االصطالح استخدمت ببعض معانيها اللغوية، ومن ذلكنالحظ مما سبق أن الرقابة ف

 .تُنصب الرقابة لمراعاة مدى تحقق األهداف المطلوبة في المراقَب .1

 .الرقابة تحفظ وترعى وتحرس المراقَب .2

 .الرقابة تالِحظ وتترصد أخطاء المراقَب .3

  . تكون الرقابة في المراتب العليا في الجهة المراقَبة، وتشرف على أعمالها .4

  

  المطلب الثاني

  اصطالحاًلغة و عيةالشر

  :فرعينويتكون هذا المطلب من 

  .الشرعية لغة: الفرع األول

  .اصطالحاًالشرعية : الفرع الثاني

  .الشرعية لغة: الفرع األول

نسبة إلى الشَّْرع والشَّريعة والشِّْرعة، وهي ألفاظ مترادفـة فـي معناهـا    : الشرعية لغة

 ،1الطريق والمذهب المستقيم: يها اللغوية، فالشَّْرع والشِّْرعة لغةاالصطالحي وفي كثير من معان

                                                            
 .479ص: مادة شرع .المعجم الوسيط 1
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ً {: ومنه قوله تعالى ا ْرَعةً َوِمْنھَاج ، ومورد المـاء الـذي   2والبيان واإلظهار. 1}لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِش

  ثم جعلناك على شريعة من {: ، ومنه قوله تعالى4المذهب والملة: ، والشَّريعة لغة3يقصد للشرب

ااألمر  ، وشرع أي سـن  7)الرِّشاء حبل الدلو(6د الماء الذي يستقى منه بال رِشاءر، ومو5}فاتبعھ

ا {: ، ومنه قوله تعالى9، وشرع الدين أي سنه وبينه8وأوضح وبين المسالك يِن َم دِّ َن ال م مِّ َشَرَع لَُك

 ً   .10}َوصَّى بِِه نُوحا

  .اصطالحاًالشرعية : الفرع الثاني

ما شرع اهللا لعباده من : في االصطالح الشرعي ، والشريعةالشريعة الشرعية نسبة إلى

، أي من األحكام المختلفة، وسميت هذه األحكام شريعة الستقامتها ولشبهها بمورد الماء 11الدين

  .12ألن بها حياة النفوس والعقول كما أن في مورد الماء حياة األبدان

حكام التي شرعها اهللا لعباده، سواء األ: والشريعة اإلسالمية في االصطالح الشرعي هي

  .13من قول أو فعل أو تقرير ρأكان تشريع هذه األحكام بالقرآن أم بسنة النبي محمد 

                                                            
 .48سورة المائدة، آية 1
إبـراهيم  : تحقيـق . هــ  1405. دار الكتاب العربـي : بيروت. 1/ط التعريفات،: الجرجاني، علي بن محمد بن علي 2

 .167ص. األبياري
 .141ص: مادة رقب .مختار الصحاح: الرازي 3
أحمد عبد العليم : تحقيق. هـ1372. دار الشعب: القاهرة. 2/ط تفسير القرطبي،: طبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمدالقر 4

 .16/163. البردوني
 .18سورة الجاثية، آية 5
 .479ص: مادة شرع .المعجم الوسيط 6
 .348ص: مادة رشا .المعجم الوسيط 7
 .16/10 .تفسير القرطبي 8
 .479ص: شرعمادة  .المعجم الوسيط 9

 .13سورة الشورى، آية 10
 .16/163 .تفسير القرطبي 11
. مكتبـة الرسـالة  : مكتبة القـدس، بيـروت  : بغداد.  11/ط المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية،: زيدان، عبد الكريم 12

 .34ص. م1989/هـ1410
 .7سالمي لمحمد يوسف موسى صالفقه اإل: ، نقال عن34ص .المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: زيدان، عبد الكريم 13
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  المطلب الثالث

  مفهوم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية

  :عرفت الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بعدة تعريفات، منها

 .1المستحدثة لمعاونته في تحقيق أهدافه اإلسالمي مصرفالأحد أجهزة  .1

م الشرع اإلسالمي من خالل اأحد أجهزة المصرف اإلسالمي التي تحميه من مخالفة أحك .2

 .2ممارساته ألعماله، وتقدم له الحلول الشرعية بما يضفي عليها الصبغة الشرعية

بنك اإلسالمي جميع العناصر واألنشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال ال .3

 .3للشريعة

وإيجاد البدائل والصيغ  ،صالتحقق من تنفيذ الفتاوى الصادرة عن جهة االختصا .4

 .4المشروعة ألية أعمال تخالف  األحكام الشرعية

توجيه نشاطات المصارف والمؤسسات والشركات ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من  .5

  .5التزامها بأحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية

متابعة و فحص و تحليل كافة األعمال والتصرفات و السلوكيات التي يقوم بها األفراد و  .6

الجماعات و المؤسسات و الوحدات وغيرها، للتأكد من أنها تتم وفقا ألحكام و قواعد 

                                                            
 .213ص .االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية االسالمية: البعلي، عبد الحميد 1
جامعة (العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي مؤتمرال .الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف اإلسالمية: السعد، أحمد محمد 2

  )اإلنترنت(صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية موقع . هـ1425) أم القرى
 .مجلة الجامعـة اإلسـالمية   .اثر الرقابة الشرعية واستقالليتها على معامالت البنك اإلسالمي: أبو معمر، فارس محمود 3

 .14-13ص. م1996يناير /هـ1415شعبان /العدد األول. 3مج. غزة
، مجلـة االقتصـاد   )الحلقـة الثانيـة  (رعية في تطوير األعمال المصـرفية  دور الرقابة الشزعير، محمد عبد الحكيم،  4

 .45ص. م187/1996اإلسالمي، 
مـج   .مجلة الجامعة اإلسالمية .دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة: شويدح، أحمد ذياب 5

 .7ص . م2/2003. 11
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الشريعة اإلسالمية، و ذلك باستخدام الوسائل المالئمة المشروعة، و بيان المخالفات و 

الجهات المعنية متضمنة المالحظات و  إلىفورا، و تقديم التقارير األخطاء و تصويبها 

 .1األفضل إلىالنصائح و اإلرشادات و سبل التطوير 

متابعة وفحص وتحليل األنشطة واألعمال والتصرفات والعمليات التي تقوم بها المؤسسة  .7

ها الوسائل للتأكد من أنها تتم وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وذلك باستخدام

واألساليب المالئمة المشروعة، مع بيان المخالفات واألخطاء وتصويبها ووضع البدائل 

المشروعة لها، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة إبداء الرأي الشرعي 

والقرارات والتوصيات واإلرشادات لمراعاتها في الحاضر لتحقيق الكسب الحالل، 

 .2رض التطوير إلى األفضلوكذلك في المستقبل بغ

حق شرعي يخول الهيئة الشرعية سلطة معينة تمارسها بنفسها وعن طريق أجهزتها  .8

  .3المعاونة بهدف تحقيق أهداف المؤسسة المالية وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية

  

  

  

  

                                                            
. م1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي : القاهرة. 1/ط .ف اإلسالميةالرقابة الشرعية في المصار: داود، حسن يوسف 1

. بـدون ناشـر  . المراجعة والرقابة بين الفكر اإلسـالمي والفكـر الوضـعي   : شحاتة، حسين حسين: نقال عن. 15ص 

 .93ص. هـ 1411
موقـع   .مصـارف اإلسـالمية  األسس الفنية للرقابة الشرعية وعالقتها بالتدقيق الشرعي في ال: أبو غدة، عبد الستار 2

  )اإلنترنت(على شبكة  اإلسالمية مجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليةال

www.islamicfi.net/arabic/research/Research_Archivefull.asp?id=58127#1  
ي الثالـث لالقتصـاد   العالم مؤتمرال. اإلسالمية ؤسسات الماليةالرقابة الشرعية الفعالة في الم :البعلي،عبد الحميد محمود 3

 )اإلنترنت(موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية .  هـ1425) جامعة أم القرى(اإلسالمي
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  :على التعاريف السابقةالمالحظات 

الشرعية باعتبارها عنصرا من عناصر في التعريفين األول والثاني نظر إلى الرقابة  .1

اإلدارة في البنك، والصحيح أن تكون الرقابة الشرعية مستقلة عن إدارة البنك، ضمانا 

 .للموضوعية والنزاهة

في التعاريف من الثالث حتى السابع نظر إلى الرقابة الشرعية باعتبار أنشـطتها وآليـة    .2

 .عملها

 .صدر الفتاوى، والجهة التي تنفذهافي التعريف الرابع مزج بين الجهة التي ت .3

 .إطالة واضحة السادس والسابع ينالتعريففي  .4

  .الجهة التي تستمد منها صالحياتها في التعريف الثامن نظر إلى الرقابة الشرعية باعتبار .5

  :التعريف المستخلص

: وه المصارف اإلسالميةلرقابة الشرعية في أستخلص من التعريفات السابقة أن مفهوم ا

  ).الغراء شريعة اإلسالميةلل اإلسالميأنشطة المصرف من مدى مطابقة  تحققال(
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  المبحث الثاني

  أهمية الرقابة الشرعية

  :ويتكون هذا المبحث من مطلبين

  .أهمية الرقابة الشرعية: المطلب األول

  .الرقابة الذاتية أهم وسائل الرقابة :المطلب الثاني

  

  المطلب األول

  شرعيةرقابة الأهمية ال

, صناعة المالتعتبر الرقابة الشرعية من أهم األجهزة الرقابية المستحدثة في مؤسسات 

وهي األساس الذي يعتمد , فهي تدخل في أكثر من نوع من أنواع الرقابات في الشرع اإلسالمي

من المتعاملين مع هذه المؤسسات لمعرفة مدى التزام تلك المؤسسات باألحكام  عليه الكثير

  .1ةالشرعي

ومن هنا كانت الرقابة ذات طبيعة خاصة في المصارف اإلسالمية، فالرقابة هي إحدى 

الوظائف األساسية لإلدارة في أي منظمة من منظمات األعمال، ال يتم العمل اإلداري بدونها وال 

يستكمل بغيرها، وفي معظم دول العالم توجد تشريعات خاصة تنظم عملية الرقابة على 

د من أن أعمالها تتم وفقا لما هو مطلوب منها نظرا للطبيعة الخاصة التي تحكم المصارف للتأك

                                                            
 .7ص .ة في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالميةالرقابة الشرعي :محمدالقطان، 1
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هذه األعمال، ولتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الحياة االقتصادية وغير االقتصادية 

  .1للمجتمع

 :، من أبرزهاألسباب كثيرةالرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف اإلسالمية ف

أكد من هوية المصرف اإلسالمي، وتطبيقه ألحكام الشريعة اإلسالمية، ال يمكن الت .1

وابتعاده عن الشبهات، إال من خالل وجود جهة شرعية تضبط أعماله، وتصححها 

 .باستمرار

 الرقابة الشرعية - )2(رقم  معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالميةوقد نص 

تهدف الرقابة الشرعية ( :ما يليعلى  - الهدف من الرقابة الشرعية – )4(في الفقرة  –

إلى التأكد من أن األنشطة التي تقوم بها المؤسسة المالية اإلسالمية ال تخالف أحكام 

 .2)ومبادئ الشريعة اإلسالمية

العاملين في المصارف  من قبل بشكل كافالمعامالت اإلسالمية  حاطة بقواعدعدم اإل .2

  .اإلسالمية

في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من المعامالت  .3

التجارية كبطاقات االئتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة اإللكترونية التي ال يوجد لها 

حكام فإن المصرفيين القائمين على المصادر الفقهية، وإن وجدت األأمات أحكام في 

  .النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم

إن العمليات المصرفية في االستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى؛  .4

نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله 

                                                            
 .296ص . م1999. 3/ط. البنوك اإلسالمية: الخضيري، محسن أحمد 1
معايير المحاسبة والمراجعة والضـوابط للمؤسسـات الماليـة    . سبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحا 2

 .16الضوابط ص. م2004-2003/هـ1425-1424البحرين  .اإلسالمية
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عاملون في النشاط االستثماري يجب أن يكونوا على اتصال المصرف، ومن ثم فال

في نوازل وواقعات تواجههم  اإلفتاءمستمر مع الرقابة الشرعية؛ ألنهم دائما بحاجة إلى 

  .أثناء عملهم

إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف ُيعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما ُيعطي  .5

  .ملين مع المصرفوجود الرقابة ارتياحا لدى جمهور المتعا

ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها األساسية وقوانين إنشائها على  .6

 .1أنها تعمل وفقا ألحكام الشريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك

األمانة، وزاد  قلتإننا نعيش في زمان أضحى اإلسالم فيه غريبا، وضعفت العقيدة، و .7

من أي طريق كان، ال يهم إن كان حالال أم حراما، مما يحتم الحرص على كسب المال 

حالل وتنأى بها عن وجود رقابة شرعية في المصارف اإلسالمية تعينها على الكسب ال

 .الكسب الحرام

التي تعمل فيها المصارف اإلسالمية  ةإن األنظمة االجتماعية والسياسية واالقتصادي  .8

إلسالم، مما يجعل الحاجة ماسة لوجود رقابة هي أنظمة وضعية بعيدة كل البعد عن ا

 .رف من الغرق في مستنقع المحرماتشرعية تعمل على إنقاذ هذه المصا

  

  

  

  
                                                            

 .اإلسالم وقضايا العصـر  –، موقع إسالم أون الين الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: حماد، حمزة عبد الكريم 1

  )اإلنترنت(على شبكة المعلومات الدولية 
www.islamonline.net/Health/Arabic/display.asp?hquestionID=11754  
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 المطلب الثاني

  الرقابة الذاتية أهم وسائل الرقابة

وهي رقابة اهللا عز وجل , فمنها ما يعرف بالرقابة العليا, تتعدد أنواع الرقابة في اإلسالم

ً {: الىقال تع, على خلقه وهي نظام , ومنها رقابة اإلنسان على اإلنسان، 1}إِنَّ ّهللاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبا

ورقابة مجموع , )على الوالة(ورقابة والية المظالم , ينمسئولوالورقابة الوالة واألئمة , الحسبة

يعرف بالرقابة  ومنها رقابة اإلنسان على نفسه وهي ما. المسلمين أو الرقابة المجتمعة أو الشعبية

  .2ةالذاتي

ن أحكام اإلسالم شاملة للسلوك الفردي والجماعي، وتقيم توازنا بين االتجاه المادي إ

والروحي، فأحكام اإلسالم االقتصادية والمالية ليست منعزلة عن غيرها من األحكام، بل ترتكز 

مسلم ينقاد ألوامر اهللا على أحكام خلقية وعقائدية تستقر في وجدان المسلم وضميره، مما يجعل ال

ونواهيه مرضاة هللا تعالى وشكرا على نعمه، وتجعله يذعن لألحكام االقتصادية والمالية طواعية 

  .واختيارا

ميع فالعقيدة اإلسالمية تحمي المسلم من الوقوع في الخطأ وتحيي فيه روح المراقبة للس

َواْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ يَْعلَُم َما فِي أَنفُِسُكْم {: العليم الذي يعلم السر وأخفى، عمال بقوله سبحانه وتعالى

قُْل إِن تُْخفُوْا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ {: وبقوله سبحانه ،3}فَاْحَذُروهُ َواْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ َغفُوٌر َحلِيٌم 

ھُْم َونَْجَواھُْم َوأَنَّ ّهللاَ َعالَُّم اْلُغيُوبِ أَلَْم يَْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ يَعْ { :وبقوله تعالى،  4}يَْعلَْمهُ ّهللاُ    ،5}لَُم ِسرَّ

                                                            
 .1سورة النساء، آية  1
 ).دراسة شرعية تطبيقية(ة في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالمية الرقابة الشرعي :محمد أمين عليالقطان،  2

  .6ص.  م2004/هـ1404. 1/ط
 .235سورة البقرة، آية 3
 .29سورة آل عمران، آية 4
  .78سورة التوبة، آية 5
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ُدورُ { :وبقوله عز وجل َولَقَْد َخلَْقنَا { :وبقوله جل جالله ،1}يَْعلَُم َخائِنَةَ اأْلَْعيُِن َوَما تُْخفِي الصُّ

نَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَيْ     ،2}ِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ اإْلِ

ومن آثار العقيدة إيقاظ الضمير وجعله رقيبا على اإلنسان في أعماله مما يؤدي إلى 

إتقان عمله واإلخالص فيه، وتأديته على أكمل وجه دون أي تقصير أو تفريط لعلمه أن صاحب 

  .3األمر مطلع على سره وعالنيته

لمصرف اإلسالمي مراقبا شرعيا على نفسه من المفروض أن يكون كل موظف في ا إذاَ

في كل ما يقوم به من أعمال أو ما ينجزه من معامالت بعد أن ائتمنه الناس على أموالهم التي 

  .باستثمارها وفقا ألوجه االستثمار الشرعية المصرفليقوم  المصرفأودعوها في 

فاإلنسان المراقب لذاته فالرقابة الذاتية هي أهم أنواع الرقابة وأكثرها حيوية و ضرورة، 

هو الذي تكون له وقاية ضد االنحراف وهو الذي تكون لديه المبادرة لتصحيحه ولمقاومة أي 

  .فساد يظهر في معامالت المصرف

ولهذا كانت إيرادات ومصروفات الدولة في المجتمع المسلم وخاصة في مراحل تطوره 

رة وجود أجهزة ودواوين متخصصة ال تقضي بالضرو الكيان االجتماعياألولى حيث بساطة 

لهذا الغرض بل كان يكفي ما أنزل اهللا تعالى في كتابه الكريم من أحكام ومبادئ عامة 

  .4وتوجيهات رسوله صلى اهللا عليه وسلم في هذا الشأن

                                                            
 .19سورة غافر، آية 1
 .16سورة ق، آية 2
 مجلـة أضـواء   الرقابة المالية في المصارف وبيوت المال اإلسالمية بين الذاتية والشـرعية، : الكفراوي، عوف محمود 3

 .343 -342ص ). 14(عدد  .الشريعة
 .300 -299ص. البنوك اإلسالمية: الخضيري، محسن 4



 

 53

َما يَْلفِظُ ِمن {: فكل حركة أو سكنة محسوبة إما لإلنسان أو عليه، يقول سبحانه وتعالى

ا ُكنتُْم تَْعَملُونَ {:ويقول عز وجل، 1}َدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ قَْوٍل إاِلَّ لَ  : ، ويقول جل وعال2}َولَتُْسأَلُنَّ َعمَّ

ْسئُولُونَ {   .3}َوقِفُوھُْم إِنَّھُم مَّ

وقد حرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رفع مستوى الرقابة الذاتية عند 

صلى اهللا عليه  ، ولذلك قال4طوط الدنياالصحابة رضي اهللا عنهم كأول خط دفاع عند ورود خ

  .5)غلول فما أخذ بعد ذلك فهو ،عمل فرزقناه رزقا من استعملناه على( :وسلم

                                                            
 .18سورة ق، آية 1
  .93سورة النحل، آية 2
 .24سورة الصافات، آية 3
: جـدة . 1/ط. أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسالمي :العمر، فؤاد عبد اهللا 4

  .98ص. م1999/هـ1419ة البنك اإلسالمي للتنمي –المعهد العالمي للبحوث والتدريب 
 .1/563. 1472ح. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال المستدرك،رواه الحاكم في  5
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 الثالمبحث الث

 مسميات الرقابة الشرعية

ة عن الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، حيث المسئولتتعدد مسميات الجهات 

في أشكالها ودورها وأهدافها ووزنها ومكانتها  سميت بأسماء مختلفة، وذلك تبعا لالختالف

   :1القانونية وموقعها التنظيمي بالنسبة للمصرف، ومن أبرز هذه التسميات

  .الرقابة الشرعية .1

  .هيئة الرقابة الشرعية .2

  .لجنة الرقابة الشرعية .3

  .جهاز الرقابة الشرعية .4

  .مجلس الرقابة الشرعية .5

  .هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .6

  .وى والمتابعة الشرعيةهيئة الفت .7

  .الهيئة الشرعية .8

  .المستشار الشرعي .9

                                                            
  .396ص . مقدمة في إدارة المصارف اإلسالمية: عاشور، يوسف 1

  .11 -10صة في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالمية الرقابة الشرعي :محمدالقطان، 

) جامعة أم القرى(  العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي مؤتمرال .الرقابة الشرعية الواقع والمثال:  عبد العزيز فرح، فيصل

  )اإلنترنت(موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية . هـ1425

مـج  . ة اإلسـالمية مجلة الجامع. دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة: شويدح، أحمد ذياب

 .9ص . م2/2003. 11
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  .المراقب الشرعي .10

  .المجلس الشرعي .11

   .الجهاز الشرعي .12

  .التدقيق الشرعي .13

  .اللجنة الدينية .14

  .لجنة اإلفتاء .15

  .هيئة اإلفتاء .16

  .هيئة الفتوى .17

  .وحدة الفتوى والبحوث .18

 .إدارة الفتوى والبحوث .19

دورها أعم من مجرد  ؛ ألن)المتابعة الشرعيةهيئة الفتوى و(: ولعل التسمية األنسب هي

إذا اقتصرت الهيئة على الرقابة في أدائها لدورها المنشود فإنها تكون قد تخلت عن الرقابة، ف

وظيفتها األساسية في اإلفتاء ابتداء، ثم متابعة التنفيذ وما قد يصاحبه من مشاكل عملية فقهية، ثم 

  .1الهيمنة والرقابة

التسمية على الفتوى حصر لعملها من الناحية النظرية فقط، وهذا ما  كما أن في اقتصار

 .ال يجب أن يكون

  

                                                            
 214-211ص .االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية: البعلي، عبد الحميد 1
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  رابعال المبحث

  حكم الرقابة الشرعية

إن التزام المصارف اإلسالمية بأحكام وقواعد ومقاصد الشريعة اإلسالمية أمر واجـب  

ألن ما ال يتم الواجب  شرعا، وال شك أن أي أمر ال يتحقق هذا االلتزام إال بوجوده واجب أيضا،

  .إال به فهو واجب

ولو تحقق التزام المصارف اإلسالمية بأحكام وقواعد ومقاصد الشريعة اإلسـالمية مـن   

خالل الرقابة الذاتية للقائمين على هذه المصارف، تبقى الرقابة الشرعية على أصل المشروعية، 

  :وذلك لألدلة التالية

  :ة ما يلياألدلة على مشروعية الرقابة الشرعي

مجموعة النصوص الشرعية التي ورد فيها الحض على األمر بالمعروف والنهي عن  :أوالً

  :المنكر، ومن هذه النصوص ما يلي

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَْوَن َعِن {:قوله سبحانه وتعالى .1 نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن مِّ

 .1} ـئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ اْلُمنَكِر َوأُْولَ 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْوَن َعِن { :قوله سبحانه وتعالى .2 ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

ْنھُُم اْلُمْؤِمنُوَن وَ  ِ َولَْو آَمَن أَْھُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيراً لَّھُم مِّ ّ أَْكثَُرھُُم اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا

 .2}اْلفَاِسقُونَ 

                                                            
 .104سورة آل عمران، آية 1
 .110سورة آل عمران، آية 2
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أُْمُروَن { :قوله سـبحانه وتعـالى   .3 ٍض يَ اء بَْع ھُْم أَْولِيَ اُت بَْعُض وَن َواْلُمْؤِمنَ َواْلُمْؤِمنُ

وَن ّهللاَ  اةَ َويُِطيُع َك وَن الزَّ الَةَ َويُْؤتُ وَن الصَّ ِر َويُقِيُم ِن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َويَْنھَ بِ

  ئَِك َوَرُسولَهُ أُْولَـ

 .1 }َسيَْرَحُمھُُم ّهللاُ إِنَّ ّهللاَ َعِزيٌز َحِكيمٌ 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، : (قوله صلى اهللا عليه وسلم .4

 . 2)فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان

على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيدخل في  حاّضةفهذه النصوص جاءت 

ومها النهي عن كل منكر، سواء تعلق ذلك المنكر بالعبادات، أو المعامالت، أو غيرها، وال عم

شك أن عدم االلتزام بالضوابط الشرعية للمعامالت المصرفية هو من المنكرات التي يتجه النهي 

  .3عنها، وإن االلتزام بهذه الضوابط هو من المعروف الذي يجب األمر به

على القيام باألمانة والمحافظة عليها، ومن هذه  حاّضةالتي جاءت  مجموعة النصوص :ثانياً

  :النصوص ما يلي

 .4}َوالَِّذيَن ھُْم أِلََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَ {: قوله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين .1

                                                            
 .71سورة التوبة، آية 1
يمان، باب بيان كون النهي عن المنكر مـن اإليمـان، وأن   كتاب اإل .صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج النيسابوريمسلم،  2

دار إحياء  :بيروت . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. اإليمان يزيد وينقص، وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

 .1/69. 48ح .التراث العربي
 -187ص. م1999/هـ1419دار النفائس : نعما. 1/ط .الرقابة المالية في الفقه اإلسالمي: ريان، حسين راتب يوسف 3

المؤتمر العلمي  .هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف اإلسالمية: الصالحين، عبد المجيد محمود. 188

كلية الشريعة والقانون، جامعـة اإلمـارات    – )معالم الواقع وآفاق المستقبل: المؤسسات المالية اإلسالمية(الرابع عشر 

  )اإلنترنت(موقع مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية على شبكة . ية المتحدةالعرب
www.kantakji.org/fiqh/Files/Banks/1.swf  

 .8سورة المؤمنون، آية. 32سورة المعارج، آية 4
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وْا األََمانَاِت إِلَى أَ { :قوله سبحانه وتعالى .2 النَّاِس  ْھلِھَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْينَ إِنَّ ّهللاَ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّ

ا يَِعظُُكم بِِه إِنَّ ّهللاَ َكاَن َسِميعاً بَِصيراً   .1 }أَن تَْحُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ ّهللاَ نِِعمَّ

 

أد األمانة إلى من : ( عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال .3

 .2)ائتمنك وال تخن من خانك 

 .3)عن رعيته  مسئولكلكم راع وكلكم : ( وله صلى اهللا عليه وسلمق .4

إن النصوص اآلمرة برعاية األمانة، والمحافظة عليها، تشمل في عمومها الرقابة 

الشرعية، من حيث أن اهللا سبحانه وتعالى قد ائتمن العلماء على القيام بشرع اهللا عز وجل، وال 

فية بحيث تكون منسجمة مع أمر اهللا عز وجل، شك أن تصويب المعامالت المالية المصر

ما ائتمن اهللا سبحانه وتعالى العلماء عليه، رسوله صلى اهللا عليه وسلم، هو م ومتسقة مع هدي

كما أن هؤالء العلماء مؤتمنون من قبل المساهمين والمودعين في المصارف اإلسالمية على أن 

                                                            
 .58سورة النساء، آية 1
جـامع  ال: السـلمي  عيسـى محمد بن عيسى أبو ، الترمذي .حسن غريب: وقال عنه. في كتاب البيوع أخرجه الترمذي 2

. 1264ح .أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق. دار إحياء التراث العربي :بيروت ).الترمذي سنن( المعروف بـ الصحيح

سـليمان بـن    ،أبـو داود . 3535ح. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع. 3/564

وأخرجه الدارمي . 3/290. ردار الفك .محمد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق .اودسنن أبي د :األشعث السجستاني األزدي

سـنن   :الرحمن أبـو محمـد   اهللا بن عبد عبد ،الدارمي. 2597ح. باب في أداء األمانة واجتناب الخيانة. في كتاب البيوع

  .2/343. هـ 1407عربيدار الكتاب ال :بيروت. 1/ط. خالد السبع العلميوفواز أحمد زمرلي  :تحقيق .الدارمي

. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد عـن أنـس  : وقال عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع

مصطفى عبـد القـادر   : تحقيق .المستدرك على الصحيحين :اهللا النيسابوري اهللا أبو عبد محمد بن عبد ،الحاكم . 2296ح

 .2/53. م1990 – هـ1411ةدار الكتب العلمي: بيروت. 1/ط عطا
  .6718، 4904، 4892، 2600، 2419، 2416، 2278، 852أخرجه البخاري في ثمانية مواضع بأرقام  3

ـ ب. وأخرجه مسلم في كتاب األمارة ال ااب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخ

 .3/1458. 1829ح .صحيح مسلم. المشقة عليهم
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عة اإلسالمية، وإن التفريط في ذلك يعد تكون معامالت هذه المصارف متوافقة وأحكام الشري

  .1خيانة لألمانة

، ومن ذلك ما )الحساب والمساءلة( ممارسة النبي صلى اهللا عليه وسلم للرقابة الشرعية :ثالثاً

رسول اهللا  صلى اهللا عليه  استعمل: ( رواه كل من البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي، قال

هذا مالكم وهذا  :قال ،فلما جاء حاسبه ،بن اللتبيةاعى رجال على صدقات بني سليم يدوسلم 

فهال جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك  :صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا  ،هدية

أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على  :ثم خطبنا فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال .إن كنت صادقا

أفال جلس في بيت أبيه وأمه  .هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي :العمل مما والني اهللا فيأتي فيقول

فألعرفن  .واهللا ال يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إال لقي اهللا يحمله يوم القيامة ؟حتى تأتيه هديته

صوت الغنم : والُيعار -.2)أحدا منكم لقي اهللا يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر

  .3- الشديد من أصوات الشّاءأو المعزى، أو 

فها هو النبي صلى اهللا عليه وسلم يحاسب الوالي الذي كلفه بجمع الزكاة ليعلم ما قبضه 

؛ ألنه لو لم يكن ول الهدايا في حق العمال ال يجوزوما صرفه من أموال الزكاة، ويوضح أن قب

ترك المحاسبة والمساءلة، ، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم يرشدنا إلى أن عامال لما أهدي إليه شي

  .4والمهملين، يشجع الفساد واالنحراف نوعدم عقاب المفرطي

                                                            
 ).اإلنترنت(هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف اإلسالمية : الصالحين، عبد المجيد 1
وفي . 6/2624. 6753حباب هدايا العمال وفي . 6/2559. 6578ح. باب احتيال العامل ليهدي لهأخرجه البخاري في  2

. 1832ح. باب تحـريم هـدايا العمـال   . اإلمارة وأخرجه مسلم في كتاب. 6/2632. 6772ح .باب محاسبة اإلمام عماله

 .صوت الغنم أو المعزى، أو الشديد من أصوات الشّاء: والُيعار. 3/1463
 .1065ص: مادة يعر. المعجم الوسيط 3
: ريان، حسـين ). اإلنترنت(هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف اإلسالمية : الصالحين، عبد المجيد 4

النظام االقتصـادي فـي   : العسال، أحمد محمد وفتحي أحمد عبد الكريم. 22 – 21ص .لمالية في الفقه اإلسالميالرقابة ا

  .130-128ص. م2000/هـ1421مكتبة وهبة : القاهرة. 13/ط .-مبادئه وأهدافه -اإلسالم



 

 60

برية عليه الصالة ممارسة خلفاء اإلسالم والصحابة الكرام للرقابة الشرعية اقتداء بخير ال :رابعاً

، ومن ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه كان يحاسب عماله وشاطرهم والسالم

 علما بأنهم كانوا ذوي فضل ودين، وال يتهمون بخيانة، وإنما شاطرهم أموالهم لما كانواأموالهم 

قد خصوا به ألجل الوالية من محاباة وغيرها، وكان األمر يقتضي ذلك ألنه كان إمام عادل 

  .1يقسم بالسوية

م التي عرفت في صدر اإلسال قابة الشرعية وظيفة المحتسبالرتشبه : نظام الحسبة :خامساَ

واختفت بظهور النظام العلماني، حيث كان للمحتسب سلطات وصالحيات تخوله مراقبة 

وكان يسأل التجار عن أحكام الحالل والحرام في البيوع، فمن  األسواق، والموازين، والمكاييل،

قبل أن يعمل في  أوالًرآه عالما بها أبقاه في تجارته و إال أخرجه منها، وسحب ترخيصه ليتعلم 

  .2ارة وذلك حتى ال يطعم الناس الحرام وهو ال يدريالتج

ال يبع في سوقنا إال من قد تفقه في : (يقول رضي اهللا عنه كان عمر بن الخطابو

  .3)الدين

يات مسئولإذا فقد كانت الرقابة الشرعية في صدر الدولة اإلسالمية من أهم وظائف و

  .4سبةالحاكم، وكانت تقوم بها أجهزة مختلفة، منها نظام الح

 .1أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله: وتعرف الحسبة بأنها 

كل قول، وفعل، قبحه الشارع : والمنكرقول، و فعل، حسنه الشارع وأمر به، كل : والمعروف

  .ونهى عنه

                                                            
دار الجيل العربي : بيروت. 2/ط .السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد 1

 .40ص. م1988/هـ1408
 .180-179ص  .المصارف اإلسالمية: الرفاعي، فادي 2
 .2/357. 487ح. حسن غريب: وقال. أخرجه الترمذي في سننه 3
: بيـروت . 1/ط .األحكام السلطانية والواليات الدينية: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 4

 .وما بعدها 315ص. م1985/هـ1405ار الكتب العلمية د
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 .وما بعدها 315ص .األحكام السلطانية والواليات الدينية: الماوردي 1



 

 62

  خامسالمبحث ال

  التكييف الشرعي والقانوني للرقابة الشرعية

  :ينويتكون هذا المبحث من مطلب

  .التكييف الشرعي للرقابة الشرعية :المطلب األول

 .التكييف القانوني للرقابة الشرعية: المطلب الثاني

  

  المطلب األول

  التكييف الشرعي للرقابة الشرعية

اختلف العلماء المعاصرون في التكييف الفقهي للرقابة الشرعية؛ ألن األنشطة التي 

ية متعددة ومتنوعة، فهي تشبه من وجوه عمل كل من تقوم بها هيئة الفتوى والمتابعة الشرع

  :المفتي والمحتسب والوكيل واألجير، وفيما يلي إيجاز ذلك

  .اإلفتاء: أوالً

إن تكييف عمل هيئة الفتوى على أنه إفتاء مأخوذ من اسمها، ومن بعض أعمالها، فهي 

مصرفية التي تتبعها، تقوم باإلجابة على األسئلة واالستشارات واالستفسارات من المؤسسة ال

  .فكأن هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية قد مارست في ذلك دور المفتى

ن مهمة هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية تتعدى اإلفتاء إلى بأويرد على هذا التكييف 

 .1مهمات كثيرة

                                                            
 ).اإلنترنت(هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف اإلسالمية : الصالحين، عبد المجيد 1
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  .الحسبة: ثانياً

لى األنشطة التي لما كانت هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية، تقوم بممارسة دور رقابي ع  

تقوم بها المؤسسة المالية التي تشرف عليها، كان عملها الرقابي هذا شبيها بما يقوم به المحتسب 

  .في السوق

ويرد على هذا التكييف بأن دور هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية يختلف عن عمل   

في السوق،  المحتسب، فالمحتسب موظف عمومي يقوم بتصويب المخالفات الشرعية التي تقع

كما يقوم بالتأكد من مطابقة األنشطة التي يقوم بها أهل السوق للشريعة اإلسالمية، وال يمكن 

  .1قصر التكييف الفقهي للرقابة الشرعية على أنه حسبة

  .الوكالة بأجر: ثالثاً

ومن بين التكييفات الفقهية التي يمكن إرجاع عمل هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية إليها،   

وكالة بأجر، ذلك أن المساهمين قد وكلوا هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية في التأكد من مطابقة ال

  .األنشطة التي تقوم بها المؤسسة المالية المصرفية ألحكام الشريعة اإلسالمية

الموكل (ن الوكالة من العقود الجائزة التي يمكن ألي من المتعاقدين بأويرد على هذا التكييف 

أن المساهمين ال يملكون فسخ هذا العقد، أو عزل هيئة الفتوى  األصلفسخها، و )والوكيل

 .2والمتابعة الشرعية

  .اإلجارة:رابعاً

يرى بعض العلماء أن العالقة التي تربط هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية بالمؤسسة 

تقوم بممارسة ذلك أن هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية . المالية المصرفية هي عالقة استئجار

                                                            
 .المرجع السابق 1
 .المرجع السابق 2
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أنشطتها لقاء مكافأة مالية، فتكون الهيئة بمثابة األجير الخاص للمؤسسة، أو بمثابة األجير 

  .المشترك إذا كانت تقدم خدماتها ألكثر من مؤسسة مالية

  :ويرد على هذا التكييف من ثالثة وجوه

أجِرة، ومعلوم إن رأي هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية يكون ملزما للمؤسسة المالية المست .1

ر المستأَجأن هذا ال يتفق وعقد اإلجارة إذ من المعلوم أن رأي المستأجِر هو الملزم 

 .وليس العكس

إن بعض أعضاء هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية ال يكون دافع التعاقد معهم هو ما  .2

يقدمونه من مشورة وفتوى، بل لما يتمتعون به من سمعة علمية تورث اطمئنانا لدى 

 .سسةمساهمين والمودعين، فيقبلون على اإليداع في تلك المؤال

إن بعض أعضاء هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية ال يتقاضون أي مقابل من المؤسسة  .3

 .1 التي يشرفون عليها

  .مزيج من التكييفات الفقهية السابقةالرقابة الشرعية : الرأي الراجح: خامساً

عية هو مزيج من التكييفات الفقهية السابقة، وهو ن عمل هيئة الفتوى والمتابعة الشرإ

قابل للتوسع والتطور كي يكون أكثر مواكبة للتطور السريع والمستمر في النشاطات المصرفية 

  .اإلسالمية

فليس هناك ضرورة لحصر عمل هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية في التكييفات الفقهية 

مفيدة إلضفاء المشروعية على األعمال التي تقوم بها القديمة، وإن كانت هذه التكييفات نافعة و

                                                            
 .المرجع السابق 1
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الهيئة، إال أن عمل الهيئة يكتسب مشروعية من خالل عرضه على النصوص الشرعية العامة 

  .1وإخضاعه للقواعد الكلية، والمقاصد العامة للشريعة اإلسالمية

: ة أقسام قاصد ال تعدو ثالثوالم. تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلقف

  .تحسينيةة، وي، وحاجيةضرور

ماال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم : يات فهيأما الضرورف

تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي اآلخرة فوت النجاة 

العادات راجعة إلى حفظ فالعبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب من الوجود، و. والنعيم

  .النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً

المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى  :يات فهيالحاجأما و

  .فإذا لم تراع وقع المكلفون في الحرج والمشقة. المشقة الالحقة بفوت المطلوب

  .2ت، ويجمعها مكارم األخالقاألخذ بما يليق من محاسن العادا: التحسيناتأما و

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .المرجع السابق 1
. 1مـج . م2003. المكتبـة التوفيقيـة  : القاهرة الموافقات في أصول الشريعة،: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 2

2/6-9. 
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  المطلب الثاني

  1التكييف القانوني للرقابة الشرعية

ما تنص المؤسسات المالية اإلسالمية عند إنشائها على ضرورة االلتزام بأحكام  كثيراً

ومن المؤسسات ما تقتصر على النص . الشريعة اإلسالمية، وعلى ضرورة وجود رقابة شرعية

  .حكام الشرعيةبااللتزام باأل فقط

ففي دراسة أجريت على حوالي خمسين مصرفا إسالميا على مستوى العالم تبين أن 

منها ال يتضمن نظامها األساسي وجوب إنشاء هيئة شرعية، اكتفاء بالنص على االلتزام %  64

  .2منها ال ينص في عقد التأسيس على إنشاء هيئة شرعية%  63بأحكام الشريعة، وأيضا 

في كل مؤسسة  بعض الدول على وجود هيئة رقابة شرعية قوانين ص فيكما تم الن

بعض الدول على وجود هيئة رقابة شرعية على مستوى  قوانين النص فيوتم  مالية إسالمية،

  .الدولة، وقد أنشأ االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية هيئة عليا على المستوى العالمي

  :فيما يلي تفصيل ذلك مع األمثلة

  :3على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية النص: أوالً

أو في قانون إنشائها  هاعقد تأسيسفي بعض المؤسسات في نظامها األساسي أو نصت 

، دون اإلشارة إلى األسلوب أو الطريق الذي يحقق ةاإلسالمي ةعيعلى وجوب التزام أحكام الشر

عيل هذا النص وتطبيقه، وكان من هذا االلتزام، وهو وجود هيئة رقابة شرعية تحرص على تف

                                                            
الرقابـة الشـرعية وأثرهـا فـي     : السعد، أحمد. 21 -17ص. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية :داود، حسن 1

 ).اإلنترنت(المصارف اإلسالمية 
تقويم عمل هيئات الرقابة الشـرعية فـي المصـارف    : لجنة من األساتذة الخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين 2

 .109ص. م1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي : القاهرة. 1/ط .اإلسالمية
الشـرعية وأثرهـا فـي    الرقابـة  : السعد، أحمد .21 -17ص. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية :داود، حسن 3

 ).اإلنترنت(المصارف اإلسالمية 
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الواجب وجود الرقابة الشرعية ألنها تؤدي إلى االطمئنان على عمل هذه المؤسسة، وبالتالي 

  .مزيد من الثقة عند الناس

ومن األمثلة على ذلك البنك اإلسالمي للتنمية، إذ ال يوجد فيه هيئة رقابة شرعية، فهو 

  .مع الفقه اإلسالمييعرض استفساراته على لجان منبثقة عن مج

  :1النص على وجود مراقب أو مستشار شرعي أو هيئة رقابة شرعية: ثانياً

ومن األمثلة على ذلك بنك فيصل اإلسالمي المصري حيث جاء في قانون إنشائه ما 

تشكل هيئة للرقابة الشرعية تتولى مطابقة معامالته ألحكام الشريعة اإلسالمية ويحدد النظام : يلي

  .لبنك كيفية تشكيلها وممارساتها لعملها واختصاصاتها األخرىاألساسي ل

  :النص على وجود هيئة رقابة شرعية في كل مصرف إسالمي: ثالثاَ

فقد  ،على وجود هيئة رقابة شرعية في كل مصرف إسالمينصت قوانين بعض الدول 

رات العربية في دولة اإلمام 1985لسنة ) 6(من القانون االتحادي رقم  سادسةنصت المادة ال

 الشركة أوالمؤسسة المالية  أوالمصرف  تأسيسيتعين النص في عقد  :ما يليالمتحدة على 

 لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية ال يقل األساسيوفي النظام  اإلسالميةاالستثمارية 

وقواعدها  يةاإلسالمالشريعة  ألحكامعن ثالثة تتولى مطابقة معامالتها وتصرفاتها  أعضائهاعدد 

واختصاصاتها  ممارستها لعملها وأسلوبلكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة  األساسيويحدد النظام 

عليها في المادة  هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص أسماءوتعرض  .األخرى

  .2قبل صدور قرار التشكيل إلجازتهاالسابقة 

                                                            
 .المرجعين السابقين 1
  )اإلنترنت(موقع مجموعة عرب للقانون على شبكة 2

www.arablaw.org/Download/Islamic_Banks_UAE.doc  



 

 68

م في 2002لسنة ) 2(رقم  قانون المصارف من 75وقد نص البند األول من المادة 

يلتزم المصرف اإلسالمي بتعيين هيئة رقابية شرعية، قبل مباشرته : فلسطين على ما يلي

  .1ألعماله، ال يقل عدد أفرادها عن ثالثة أشخاص ويكون رأيها ملزماً في جميع نشاطاته

  :2النص على وجود هيئة رقابة شرعية على مستوى الدولة: رابعاَ

كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة رائدة في تشكيل هيئة عليا على مستوى الدولة، 

تشكل : م على ما يلي1985لسنة ) 6(حيث نصت المادة الخامسة من القانون االتحادي رقم 

بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى 

صارف والمؤسسات المالية والشركات االستثمارية؛ للتحقق من مشروعية الرقابة العليا على الم

معامالتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من 

  .3مسائل أثناء ممارستها لنشاطها، ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة

  :4يا على المستوى العالميالنص على وجود هيئة عل: خامساَ

الدولي للبنوك اإلسالمية في الباب الرابع، الهيكل التنظيمي  دتتضمن اتفاقية إنشاء االتحا

  .األساسية لالتحاد، ومنها هيئة الرقابة الشرعية العليا ةلالتحاد، وتوضح األجهز

العليا من ووفقا للمادة السادسة عشر من هذه االتفاقية، تتألف هيئة الرقابة الشرعية 

الشرعية لكل بنك، ولمجلس إدارة االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية الحق  ةرؤساء هيئات الرقاب

  .في أن يضم إليها من يراه من الفقهاء والعلماء
                                                            

  )اإلنترنت(موقع سلطة النقد الفلسطينية على شبكة . قانون المصارف 1

www.pma-palestine.org/arabic/law/law.html  
الرقابـة الشـرعية وأثرهـا فـي     : السعد، أحمد. 21 -17ص. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية :داود، حسن 2

 ).اإلنترنت( المصارف اإلسالمية
  )اإلنترنت(موقع مجموعة عرب للقانون على شبكة  3
حاد الدولي للبنـوك اإلسـالمية فـي    قرارات االت .21-20ص. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية :داود، حسن 4

لضوابط الشرعية ا :بيت التمويل الكويتي .17-15ص  .م17/1983 .مجلة االقتصاد اإلسالمي .اجتماعه االستثنائي بدبي
 .86-81 ص .م53/1985-52. مجلة االقتصاد اإلسالمي .لمسيرة المصارف اإلسالمية
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  :1وتختص الهيئة العليا للرقابة بما يلي

  .دراسة الفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى بالمصارف األعضاء سعيا إلى توحيد الرأي .1

اإلسالمية األعضاء والتأكد من مطابقتها لألحكام الشرعية، ولها  مصارفمتابعة أعمال ال .2

بالبيانات  األعضاء موافاتها مصارفأن تطلب عن طريق األمانة العامة لالتحاد من ال

  .التي تعينها على أداء مهمتها

  .إبداء الرأي الشرعي في المسائل المصرفية والمالية التي تطلبها المصارف .3

  النظر فيما تعرضه عليها هيئات الفتوى من أمور تتعلق بالمعامالت المالية والمصرفية  .4

  .وإبداء الرأي فيها

  .التصدي لبيان األحكام الشرعية للمسائل االقتصادية المستجدة .5

 ن ما يراه من مدى شرعية أعمال أي منما يتقدم به أي من المسلمين في شأالنظر في .6

  .األعضاء مصارفال

 تقرير سنوي إلى مجلس إدارة االتحاد، وهو السلطة العليا لالتحاد تبين فيه مدىتقديم  .7

  .األعضاء بأحكام الشريعة اإلسالمية في معامالتها مصارفالتزام ال

  

  

  

                                                            
  .25-24ص  .م20/1983 .مجلة االقتصاد اإلسالمي .يةحول اجتماع الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرع 1

ـ 1408مكتبـة وهبـة   : القاهرة. 1/ط .المصرف اإلسالمي علميا وعمليا: المصري، عبد السميع . 99ص. م1988/هـ

 .185ص . المصارف اإلسالمية: الرفاعي، فادي
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  الفصل الثاني

  وضوابطها الرقابة الشرعية مكونات

  

  :ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث

موقعها في الهيكل التنظيمي مكونات الرقابة الشرعية و :المبحث األول 

  .للمصرف

 .عدد أعضاء الرقابة الشرعية وتخصصاتهم وشروطهم :المبحث الثاني 

ومدة وتحديد مكافآتهم  الرقابة الشرعية أعضاء تعيينكيفية  :الثالث المبحث 

 . وإعفائهم ئهماستعفاعملهم و

رعية ية القانونية لتقصير وخطأ أعضاء الرقابة الشالمسئول :رابعالمبحث ال 

 .ومساهمتهم في المصرف
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  المبحث األول

  مكونات الرقابة الشرعية وموقعها في الهيكل التنظيمي للمصرف

  :ويتكون هذا المبحث من مطلبين

  .مكونات الرقابة الشرعية :المطلب األول

  .موقع الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمصرف: المطلب الثاني

  

  المطلب األول

  قابة الشرعيةمكونات الر

  :، هماقسمينالرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية من يجب أن تتكون 

الحلول وضع و ،إيجاد البدائل الشرعية ، من حيثتقوم بالناحية النظرية :هيئة الفتوى .1

  .العملية لمشاكل المصارف اإلسالمية

إدارة المصرف تقوم بالناحية العملية، أي التأكد من التزام  :ةالشرعي ابعةتمهيئة ال .2

وى ابالحدود المرسومة لها من الناحية الشرعية والتزامها بتوجيهات هيئة الفتوى والفت

أعني بالمتابعة  –، وتكون هيئة المتابعة الشرعية تابعة لهيئة الفتوى عنها الصادرة

  .- الشرعية هنا ما يسمى بالرقابة الشرعية الداخلية
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والحاجة داعية لوجود هيئة المتابعة الشرعية، وعدم االكتفاء بهيئة الفتوى للسببين 

  :التاليين

ن دور هيئات الفتوى في معظم المصارف اإلسالمية ال يتعدى دور اإلفتاء النظري إ .1

أعمال المصارف، ولكن هل طبقت الفتوى كما صدرت  إلى القيام بالرقابة الفعلية على

حاجة إلى في ؟ لذا فنحن من الهيئة؟ وهل ُيعرض على الهيئة كل ما يقوم به المصرف

الفتاوى وعرض جميع أعمال المصرف على هيئة التي تقوم بمتابعة تنفيذ  لمتابعةهيئة ا

 .1الفتوى

مع تطور ونمو المصارف اإلسالمية وتزايد أعمالها وتشعب أنشطتها المصرفية   .2

والتي غالبا ما تكون غير  - من غير اليسير على هيئات الفتوى واالستثمارية، أصبح

عة مجريات أن تطلع على جميع األعمال والنشاطات، وتقوم بنفسها بمتاب - متفرغة

  .2التنفيذ ومدى التزام إدارة المصرف بتوجيهاتها وقراراتها

ومع وجود الهيئتين ال بد من وجود هيئة عليا تكون بمنزلة المحكمة العليا لجميع هيئات 

  .مصارف اإلسالميةالالفتاوى في 

  

  

  

  

                                                            
جريـدة  نشر في موقع  .منتدى الكتاب .جريدة الرياض .خدعة لجان الرقابة الشرعية في البنوكعبد الرحمن،  :السلطان 1

  )اإلنترنت(الموقع على شبكة المعلومات الدولية . م26/7/2003: السبت .الرياض
www.alriyadh.com/2003/07/26/article20317.html  

 ).اإلنترنت. (الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: حماد، حمزة 2
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  المطلب الثاني

  موقع الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمصرف

  :1بين مصرف وآخر كما يلي الفتوى والمتابعة الشرعية يختلف الموقع التنظيمي لهيئة

حيث يعين مجلس اإلدارة هيئة الرقابة الشرعية، وهي تتبع : تابعة لمجلس اإلدارة .1

  .دارةتنظيميا رئيس مجلس اإل

ارات المصرف في الهيكل وذلك باعتبارها إحدى إد: تابعة لمدير عام المصرف .2

  .التنظيمي

حيث تتبع للجمعية العمومية فقط، وال : عدم وجودها في الهيكل التنظيمي للمصرف .3

  .يكون لمجلس اإلدارة سلطة عليها

ة في الهيكل وقد أظهرت دراسة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بالقاهرة أن وضع الهيئ 

تابعة %) 31(تابعة للجمعية العمومية، %) 34: (التنظيمي في المصارف اإلسالمية كما يلي

  .2غير محدد تبعيتها%) 35(لمجلس اإلدارة، 

الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي نستطيع أن نحدد هيئة الفتوى وومن خالل موقع 

ي مجريات العمل في المصرف اإلسالمي، مدى االستقاللية التي تتمتع بها، ومدى تأثيرها ف

  .3ومدى إلزامية آرائها وفتواها

                                                            
 .33ص .سالميةالرقابة الشرعية في المصارف اإل: داود، حسن 1
 .132ص .تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: لجنة من األساتذة 2
مـج   .مجلة الجامعة اإلسالمية .دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة: شويدح، احمد ذياب 3

 .11ص. م2/2003. 11



 

 74

تعيين هيئة الرقابة  – )1(معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم  نصوقد 

تعيين هيئة الرقابة الشرعية  - )3(في الفقرة  على ذلك، حيث ورد -الشرعية وتكوينها وتقريرها

  :ما يلي –وتحديد مكافآتها

أن يكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية يعينها المساهمون في االجتماع السنوي يجب (

مع مراعاة القوانين واألنظمة  ،للجمعية العمومية وذلك بناء على توصية من مجلس اإلدارة

  .1)المحلية

حتى تؤدي الرقابة الشرعية مهامها على الوجه األكمل، يجب أن تتمتع أرى أنه و

  .صرف على األقللما مجلس إدارةعن إدارة و باالستقاللية الكاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .5الضوابط ص .لمؤسسات المالية اإلسالميةمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط ل 1
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  المبحث الثاني

  عدد أعضاء الرقابة الشرعية وتخصصاتهم وشروطهم

  :ويتكون هذا المبحث من ثالثة مطالب

  .عدد أعضاء الرقابة الشرعية :المطلب األول

  .تخصصات أعضاء الرقابة الشرعية: المطلب الثاني

  .قابة الشرعيةشروط أعضاء الر :المطلب الثالث

  

  المطلب األول

  عدد أعضاء الرقابة الشرعية

كما , يختلف عدد أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية تبعاً الختالف أشكالها

تختلف وجهات نظر الباحثين والعاملين في الرقابة الشرعية في العدد النموذجي المفروض للقيام 

  .املبمهام الرقابة الشرعية على الوجه الك

ويمكن التأكيد على أن العدد النموذجي ألعضاء الرقابة الشرعية ال يمكن معرفته إال 

  .1بمعرفة حجم المصرف اإلسالمي وأعماله وأنشطته وفروعه

تعيين هيئة الرقابة  -)1(رقم  معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالميةنص  وقد

واختيار أعضائها  هيئة الرقابة الشرعية تكوين - )7(في الفقرة  –وتقريرهاالشرعية وتكوينها 

                                                            
 .19ص  .ة في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالميةالرقابة الشرعي :محمدالقطان،  1
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يجب أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء ال يقل ( :ما يليعلى  - واالستغناء عن خدماتها

  .1)عددهم عن ثالثة

وأرى أن الحد األدنى ألعضاء هيئة الفتوى ال ينبغي أن يقل عن ثالثة من العلماء 

اإلضافة إلى عضو أو أكثر من المتخصصين في المتخصصين في فقه المعامالت اإلسالمية، ب

وأال تحسب أصوات ، القانونعضو أو أكثر من المتخصصين في و االقتصاد والعمل المصرفي،

عند التصويت على اتخاذ قرار في الهيئة ،  ةاإلسالمي المعامالت فقه المتخصصين في غير

األعضاء غير  صادرا من شرعيين وفقهاء فحسب ، بحيث تكون مهمة ليكون القرار

هل اتخاذ القرار المناسب المعلومات وتصوير المسائل للفقهاء ليس هو إبداء في الفقه المتخصصين

  .بشأنها

  :ويأتي اشتراط هذا العدد العتبارات كثيرة، منها

ألن المعامالت المالية المصرفية تمتاز بالتعقيد والتشابك؛ مما يجعل من المتعذر على  .1

 .2بها بعمق ودراية الفقيه الواحد اإللمام

 .لضمان حسن النظر في المسائل المطروحة وتمحيص اآلراء .2

جاد نوع من التناسب بين ألن موقع الهيئة في البناء التنظيمي للبنك يفرض هذا العدد إلي .3

 .3ها وعدد أعضاء مجلس اإلدارةئعدد أعضا

 

                                                            
 .6الضوابط ص. معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية 1
موقع المجلـس  . شرعيةالمل المصرفي اإلسالمي للرقابة خضوع الع .المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 2

  )اإلنترنت(على شبكة 
www.islamicfi.net/arabic/laws/qawasim/p3.asp  

: دراسة مقارنـة وموازنـة للجوانـب   . الواقع واآلفاق .أساسيات العمل المصرفي اإلسالميعبد الحميد محمود، :البعلي 3

 .63ص.م1990/هـ 1410مكتبة وهبة : قاهرةال. 1/ط. الفقهية.المصرفية .القانونية 
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 ، االجتهاديةلخصوصية المهام المنوطة بالهيئة وخاصة المسائل الشرعية ذات المسائل  .4

 .1فمسائل المعامالت االجتهادية وأحكامها الظنية تتسع للمشورة ولوجهات النظر المتعددة

 .من فتوى الواحد  مصرففتوى الثالثة أفضل وأسلم للن أل .5

 .2ن تكوين الهيئة من ثالثة أعضاء  يتيح الترجيح في اآلراء باألغلبيةأل .6

 .واطؤ وغيره ال سمح اهللامن اجل انتفاء الشبهة ومنع التقول من نحو ت .7

ولضمان توافر نصاب مالئم في اتخاذ القرارات في اجتماع الهيئة في مواجهة أي  .8

 .3حاالت تغيب لألعضاء

كما يجب تواجد مراقب شرعي متفرغ في كل فرع من فروع المصرف، وذلك لتحقيق 

  :4أمرين جوهريين هما

ا رأي العين، فليس الرائي الوقوف على حقيقة ما يجري من معامالت وتصرفات ورؤيته .1

كمن سمع؛ حتى يأتي الحكم مطابقا لمحله مبرئا للذمة فعال، فاألمر في النهاية مرده إلى 

 .الدين والشريعة

االطمئنان إلى سالمة التطبيق والتنفيذ ومعالجة ما يجد من مشاكلهما منعا من مجاوزة  .2

 .الحكم أو إساءة تطبيقه

  

  

                                                            
 .المرجع السابق 1
 .219ص .االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية: البعلي، عبد الحميد 2
 .المرجع السابق 3
 .64-63ص .أساسيات العمل المصرفي اإلسالميعبد الحميد محمود، :البعلي 4
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  المطلب الثاني

  رقابة الشرعيةتخصصات أعضاء ال

يتعرض عضو الرقابة الشرعية خالل عمله بالرقابة إلى مسائل اقتصادية وقانونية 

أن يلم بكل كان من األفضل ولذلك , ومحاسبية باإلضافة إلى القضايا الشرعية بالدرجة األولى

العاملين في المختصين في الشريعة إال أن الواقع العملي يظهر أن الكثير من . هذه األمور

لذلك يجب عليهم  -بفقه المعامالت المالية اإلسالميةلمصارف اإلسالمية تنقصهم الدراية ا

االقتصاد يعانون المختصين في وبالمقابل فإن  ،- صاالستعانة بالثقات من أهل الخبرة واالختصا

  .1من نفس المشكلة بالنسبة إلى العلوم الشرعية

تعيين هيئة الرقابة  – )1(رقم  معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية نصوقد 

 –تعريف هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها  –) 2(في الفقرة  -الشرعية وتكوينها وتقريرها

هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه ( :على ما يلي

المتخصصين في يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من  أنالمعامالت ويجوز 

  .2)مجال المؤسسات المالية اإلسالمية وله إلمام بفقه المعامالت

تعيين هيئة الرقابة  – )1(معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم  نصوقد 

واختيار أعضائها  هيئة الرقابة الشرعية تكوين -)7(في الفقرة  –الشرعية وتكوينها وتقريرها 

االستعانة بمتخصصين في إدارة الرقابة الشرعية لهيئة ( :ما يليعلى  - واالستغناء عن خدماتها

  .3)أو المحاسبة وغيرهم/أو القانون و/أو االقتصاد و/األعمال و

ومن الجدير بالذكر أن المراقب الشرعي أو من تعهد إليه مهمة الرقابة الشرعية ينبغي 

ء الرأي الذي يستند على العلم أن يكون مؤهال تأهيال شرعيا وعلميا ليكون باستطاعته إبدا
                                                            

 .14ص  .ة في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالميةالشرعيالرقابة  :القطان، محمد 1
  .6الضوابط ص .معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية 2
 .المرجع السابق 3



 

 79

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـئَِك { :والدراية، مصداقا لقوله تعالى َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

  .1}مسئوالً َكاَن َعْنهُ 

  

  المطلب الثالث

  شروط أعضاء الرقابة الشرعية

  :ويتكون هذا المطلب من فرعين

  .الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الفتوى: ع األولالفر

  .الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة المتابعة الشرعية: الفرع الثاني

  الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الفتوى:الفرع األول

أن يكون متواضعا، حسن الخلق، عالما بمقاصد الشريعة،  الفتوىيشترط في عضو هيئة 

أن يكون : صفات المفتي ومن بينها هأن تتوافر في، و2فقه الواقع وبالسياسة الشرعيةعلى معرفة ب

على قدر كاف من اليقظة وجودة الذهن والمعرفة بأحوال الناس  ،فقيهاً ،مكلفاً ،عدالً ،مسلماً

وأن يكون صلباً في دينه ال تأخذه في الحق لومة الئم وال يتأثر بوعد أو  ،ومكرهم وخداعهم

وأن يعرف أعراف البلد , ن يكون على قدر كبير من الورع والزهد ومخافة اهللا تعالىوأ ،وعيد

وأن يبذل أقصى جهده في أداء عمله فيتحرى الدقة وعدم , وعاداته ليعرف قصد المستفتي

  : ، وأن تتوافر فيه صفات المجتهد وهياإلهمال

 .حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته .1

                                                            
  .36سورة اإلسراء، آية 1
 .241 – 238ص . الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية: ارشيد، محمود 2
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 .السنة وما ورد فيهما مما يتعلق باإلحكامبالكتاب و ةالمعرفة الجيد .2

معرفة األدلة الشرعية من المجمل والمفصل واألمر والنهي والمحكم والمتشابه والناسخ  .3

 .والمنسوخ والعام والمقيد

 .اإلحاطة بالحديث وعلومه .4

 .معرفة ما أجمع عليه الفقهاء .5

 .معرفة القياس وأدلته وشروطه .6

  .1أساليبها ونحوها وصرفهاالمعرفة الكاملة باللغة العربية و .7

هذه الشروط والصفات يصعب توافرها في شخص في هذا الزمن  أنومن الواضح 

ومشكالت , ولهذا كان من المحتم أن يكون االجتهاد جماعياً ألن الجمع يكمل بعضهم بعضاً

مجمع : وهي, ت ثالثة مجامع إسالمية عالميةئالعصر ال تحل باجتهاد فردي ومن أجل هذا أنش

ومجمع الفقه اإلسالمي , والمجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي, بحوث اإلسالمية باألزهرال

  . 2التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

  الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة المتابعة الشرعية: الفرع الثاني

 .التواضع وحسن الخلق .1

ويفضل أن يكون خبيرا في الفهم واإللمام بأعمال المصرف اإلسالمي الذي يعمل فيه،  .2

 .األعمال المصرفية

                                                            
 .25 -23ص .ة في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالميةالرقابة الشرعي :محمد، القطان 1
 .المرجع السابق 2
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الفهم واإللمام بالمعامالت اإلسالمية من حيث حلها وحرامها وشروطها وقواعدها  .3

 .1وضوابطها

الواقع أن الرقابة الشرعية الداخلية أهم عوامل تحقيق فعالية الرقابة الشرعية وتأكيد 

، وكشف أي انحرافات عن ذلك بصورة االلتزام بالشريعة اإلسالمية في كافة معامالت المصرف

  .فورية وإبالغ اإلدارة التخاذ اإلجراءات لتصحيح الوضع وضمان عدم تكرارها مرة أخرى

ولكي تنجح أنظمة الرقابة الشرعية الداخلية البد أن تتوافر في المراقبين الشرعيين 

توافق هيئة الرقابة  الداخليين الخلفية الشرعية المناسبة، وأن يتلقوا التدريب المناسب، وان

الشرعية على تعيينهم بعد التأكد من أهليتهم العلمية والعملية وتوجههم اإليجابي فيما يتعلق 

  .2بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

أن عضو الرقابة الشرعية سواء كان عضوا في هيئة الفتوى أو ونخلص مما سبق إلى 

شروط وصفات معينة، وأن يؤخذ باالعتبار المهام الملقاة على هيئة المتابعة الشرعية بحاجة إلى 

  .عاتقه

  

  

                                                            
 .402ص. مقدمة في إدارة المصارف اإلسالمية: عاشور، يوسف 1
 ).اإلنترنت(األسس الفنية للرقابة الشرعية : أبو غدة، عبد الستار 2
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  الثالث المبحث

  تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وضوابط العاملين فيها

  :ويتكون هذا المبحث من ثالثة مطالب

  .أعضاء الرقابة الشرعية) اختيار(تعيين كيفية : المطلب األول

  . قابة الشرعيةالر أعضاء مكافآت تحديد: المطلب الثاني

  .وإعفائهم ئهماستعفامدة عمل أعضاء الرقابة الشرعية و: المطلب الثالث

  

  المطلب األول

  أعضاء الرقابة الشرعية) اختيار(تعيين  كيفية 

تتكون هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية من عدد من علماء الشريعة 

قانون الوضعي، ويجب أن تتوافر في تعيينهم اإلسالمية والمتخصصين في االقتصاد اإلسالمي وال

  :باإلضافة إلى أنهم من علماء وفقهاء المسلمين شروط أخرى تكفل لهم حرية أبداء الرأي، منها

أن ال يكونوا من العاملين في هذه المصارف، وال أعضاء في مجالس إداراتها، ضمانا  .1

 .الستقالليتهم وعدم التأثير عليهم
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هيئة الرقابة الشرعية بما يجعلها قادرة على القيام بالرقابة  د اختصاصات وسلطاتيتحد .2

الشرعية على جميع أعمال هذه المصارف، ويتم تزويدها بكافة الوسائل التي تساعدها 

 .1على ذلك

من قبل مجلس  الوفق أسس ومعايير،  رسميةة علمية مؤسسيتم تعيينهم من قبل  أن .3

وذلك ضمانا الستقالليتهم ، للمساهمين يةالعمومأو إدارة المصرف أو الجمعية إدارة 

 .بالفتاوى والقرارات

ولقد أظهرت دراسة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بالقاهرة أن اختيار أعضاء 

هيئة الرقابة الشرعية في المصارف قيد الدراسة يتم عن طريق الجمعية العمومية بنسبة 

أو بطرق أخرى بنسبة  ،%)58,4(، أو عن طريق مجلس اإلدارة بنسبة %)39,2(

)2,4(%2.  

  

  المطلب الثاني

  الرقابة الشرعية أعضاء مكافآت تحديد

  :ويتكون هذا المطلب من فرعين

  .عن طريقهاحقوقهم المالية الجهة التي يتقاضى أعضاء الرقابة الشرعية : الفرع األول

  .مقدار األتعاب التي يتقاضاها أعضاء هيئة الفتوى: الفرع الثاني

  

                                                            
 مجلـة أضـواء   مصارف وبيوت المال اإلسالمية بين الذاتية والشـرعية، الرقابة المالية في ال: الكفراوي، عوف محمود 1

 .363 -362ص ). 14(عدد  .الشريعة
 .132ص .تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: لجنة من األساتذة 2



 

 84

  عن طريقها ى أعضاء الرقابة الشرعية حقوقهم الماليةالجهة التي يتقاض: ولالفرع األ

الغربية تحديد أتعاب المدقق في اجتماع الجمعية  مصارفمن المتبع في الشركات وال

اإلسالمية فيتم تحديد أتعاب هيئة الرقابة الشرعية عبر الجمعية  مصارفالعمومية، أما في ال

  .1المصرفأو عبر إدارة  إلدارةالعمومية أو عن طريق مجلس ا

من هيئات الرقابة (من عينة البحث  )%75(أن بعض الدراسات أظهرت نتائج وقد 

 )%9,4(من قبل مجلس اإلدارة و )%15,6(تتقاضى مكافآتها عن طريق المساهمين، و) الشرعية

  . المصرفعن طريق إدارة 

الجمعية العامة  تحدد المكافآت فيها) ست حاالت: (أن تبين وفي دراسة أخرى

 أربع( في  وبواسطة مجلس اإلدارة) حاالت خمس(في وعدم وجود تحديد لذلك  ،للمساهمين

  .2)حاالت 

 من قبل الجمعية العموميةإذا يجب أن يتم تحديد أتعاب أعضاء الرقابة الشرعية 

، - الخ...أو البنك المركزي أو سلطة النقد وزارة المالية،ك - أو من قبل طرف محايد، للمساهمين

  .النزاهة واالستقالليةلضمان وذلك 

  ، ألن ذلك قد المصرفمن قبل مجلس اإلدارة أو إدارة أتعابهم أن يتم تحديد  يجوزال و

  .4يتعارض مع قوانين تدقيق الحساباتو ،3يؤثر على دورها وأنشطتها واستقالليتها

  

  

                                                            
 ).اإلنترنت( األسس الفنية للرقابة الشرعية: أبو غدة، عبد الستار 1
  ).اإلنترنت( .ة الشرعية الواقع والمثالالرقاب:  فرح، فيصل 2
 ).اإلنترنت( في المؤسسات المالية اإلسالمية الرقابة الشرعية الفعالة :البعلي، عبد الحميد 3
 ).اإلنترنت( األسس الفنية للرقابة الشرعية: أبو غدة، عبد الستار 4
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  هيئة الفتوىالتي يتقاضاها أعضاء األتعاب مقدار : الفرع الثاني

، لتقوم بدورها كامال، إلشعارها ة الفتوىهيئعضاء المناسبة أل تعابتوفير األ ال بد من

ولتعلم المؤسسات  ،بأنها ال تؤدي هذا العمل تبرعا فيقتصر أعضاؤها على ما يفيض من أوقاتهم

ها ثم ليحاسبو. اواجباتهلها المكان واألجهزة والوسائل المعنية ألداء  فيهيئوابتكلفة هذه الهيئات 

  .ية كما يحاسبون غيرهاالمسئولعلى هذه 

  :1من استحقاقات ماليةهيئة الفتوى وفيما يلي بعض األمثلة لما يتقاضاه عضو 

من قرار ) 42(المادة  -نسبة من صافي الربح كما هي الحال في بنك فيصل المصري .1

 .-م1977لسنة ) 77(وزارة األوقاف رقم 

المادة  - .في بنك فيصل اإلسالمي السودانيأتعاب محددة عند التعيين كما هي الحال  .2

 .-من عقد التأسيس) 1(بند رقم  )69(

 بند ) 26(المادة  -.تحديد اجر كل عام كما هي الحال في البنك اإلسالمي القطري .3

 .- من قانون إنشاء المصرف) هـ (

تقاضي مكافأة شهرية رمزية كما هي الحال في المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار  .4

 .-دراسة ميدانية للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي - مية في مصروالتن

المادتين  - تقاضي مرتب شهري كما هي الحال في بنك التضامن اإلسالمي السوداني .5

 .- النظام األساسي للمصرف من) 60،55(

                                                            
 .54-52ص .الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: داود، حسن 1
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ة الراجحي ال في هيئة الرقابة الشرعية بشركعدم تقاضي أي مقابل مادي كما هي الح .6

تقرير مجلس اإلدارة عن عام  - ار في المملكة العربية السعوديةالمصرفية لالستثم

 .- 12ص). هـ1411- 1410(م 1990

وال بد من وضع ضوابط بحيث يكون األجر أو األتعاب متناسبة مع الجهد المبذول 

  .1ومع مستويات الدخول السائدة في المجتمع

ب مراعاة األمور واألفضل واألكرم واألحوط، ولضمان نزاهة واستقاللية الهيئة، يج

  :2التالية

وزارة الجمعية العمومية للمساهمين أو طرف محايد ك هذه األتعاب من قبل أن يتم تحديد .1

 . المصرف مجلس إدارةإدارة أو وليس  - الخ...أو البنك المركزي أو سلطة النقد المالية،

يها مع كل أن ال تتغير قيمة هذه األتعاب طيلة فترة عمل الهيئة، على أن يعاد النظر ف .2

 .إعادة لتجديد اختيار الهيئة

 . أن يمنع تقديم أي عطايا أو أشياء مادية تحت أي مسمى آخر ألعضاء الهيئة .3

 

  المطلب الثالث

  وإعفائهم ئهماستعفامدة عمل أعضاء الرقابة الشرعية و

الكثير من األنظمة األساسية واللوائح الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية  تنص

إال  ،سنوات الكثير منها قد حدد لها مدة ثالثة على مدة العضوية للهيئة الشرعية، واإلسالمي

يتم تلقائياً أو  لم تنظـم دورة التعاقب من حيث جـواز التجديد، وكـون هـذا التجديد أنه 
                                                            

 ).اإلنترنت(األسس الفنية للرقابة الشرعية : غدة، عبد الستارأبو  1
 .54-52ص .الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: داود، حسن 2
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أي إلغاء ( واإلعفاء ) طلب اإلعفاء من العضوية (  ال يتم، وإجـراءات االستعفـاء

  .1)العضوية 

تعيين هيئة الرقابة  – )1(معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم  نصوقد 

  تكوين هيئة الرقابة الشرعية واختيار أعضائها  - )8(في الفقرة  -الشرعية وتكوينها وتقريرها

يتم االستغناء عن خدمات عضو هيئة الرقابة ( :على ما يلي - واالستغناء عن خدماتها

همون في اجتماع الجمعية لس اإلدارة يعتمدها المساالشرعية بموجب توصية من مج

  .2)العمومية

 ن أعضاء هيئة الفتوىيتم تعيي أنوقد اقترحت في المطلب األول من هذا المبحث 

، وهي وحدها التي يجب أن يكون لها حق إعفاء عضو الهيئة رسميةة علمية مؤسسمن قبل 

  .دورها الحيادي الملتزم ، وحفاظاً علىتهاصوناً الستقالليالشرعية من عمله؛ 

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ).اإلنترنت( .الرقابة الشرعية الواقع والمثال:  فرح، فيصل 1
  .6الضوابط ص .معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية 2
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  رابعالمبحث ال

ية القانونية لتقصير وخطأ أعضاء الرقابة الشرعية ومساهمتهم في المسئول

 المصرف

  :ويتكون هذا المبحث من مطلبين

  .ية القانونية لتقصير وخطأ أعضاء الرقابة الشرعيةالمسئول: المطلب األول

  .عية في المصرفمساهمة أعضاء الرقابة الشر: المطلب الثاني

  

  المطلب األول

 ية القانونية لتقصير وخطأ أعضاء الرقابة الشرعيةالمسئول

تترتب عليه آثار خطيرة، فقد ينتج عن ذلك  هيئة الفتوى والمتابعة الشرعيةن تقصير إ

ن أو يسواء المصرف أو المساهم –اختالط األموال بالربا، أو ضياع حقوق ألي طرف 

  .-نين أو المستثمريالمودع

وقد ال يقتصر وقوع الضرر على هؤالء فقط، بل قد يمتد ليقع على المجتمع المسلم الذي 

يوجد به المصرف اإلسالمي، وقد يؤثر تأثيراً سلبياً على العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية في 

 له ويعلن محاربة الربا والغرر، وأكل أموال المجتمع؛ ألنه مصرف إسالمي يرفع اإلسالم شعاراً

الناس بالباطل، ويدعي أنه مثال للتطبيق العملي ألحكام الشريعة اإلسالمية في المجال 

 وذلك كله يسيء إلى. االقتصادي، ثم ال يفعل ما يقول، وال يلتزم التزاماً تاماً بأحكام الشريعة



 

 89

التجربة، وقد يؤدي إلى شعور كثير من أفراد المجتمع ببعض اإلحباط في إمكانية النجاح في 

  .1والعمل بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء الربا اربةمح

على عمل مشين كالغش أو الكذب أو تدليس أو  هيئة الفتوىمن المستبعد إجماع لكن 

يمنع من حدوث ذلك كونهم ، كما ىومن المفترض أنهم من أهل الصالح والتق؛ ألنه شهادة زور

  .على األقل ثالثة أعضاء

.  تقصير فيكون السبب الرئيسي هو سوء اختيار األعضاءهذا ال –فرضاً  –وإذا حصل 

وقد يصل إلى التفريط المؤدي إلى . لكنه من الممكن أن يحدث تقصير من األعضاء جميعاً

الرقابة الشرعية في عداد المقصرين في  ، وعندها تكونمضرة البعض من خالل الوثوق بأقوالهم

واإلخالل بالمهن وال سيما ما كان منها قائماً . اتقهاأو مخلة باألمانة الملقاة على ع, أداء مهامها

حق  يالفقهاء بحق اهللا أ عنهعلى الثقة واألمانة فيه اعتداء على المصلحة العامة وهو ما يعبر 

  .2وهو من الضرر الذي تجب إزالته, المجتمع

فإن  ،وتقصيره في أداء مهامه - عضو هيئة المتابعة - وبالنسبة لخطأ المراقب الشرعي

قب الشرعي تقع عليه االلتزامات القانونية التي تقع على مراقب الحسابات، طالما أن له ارملا

ويمكن . وذلك كحد أدنى من االلتزام القانوني أمام المتضررين. سلطة وحقوق مراقب الحسابات

اللجوء إلى المحاكم العادية المختصة بمثل هذه األمور؛ ألن النصوص القانونية المتعلقة 

بغيره،  اإلضرارية التقصيرية نصوص عامة، وتوجب التعويض على كل من تسبب في ئولالمسب

  .سواء كان المتسبب عامداً  أو مهمالً

ن حيث إ. أ أو تقصير المراقب الشرعيية خطمسئولوسوف يتحمل المصرف في النهاية 

  .الرجوع عليه شخصيا قد يؤدي إلى عدم قبول الكثيرين العمل بالرقابة الشرعية

                                                            
 26-25ص. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: ود، حسندا 1

المـؤتمر العـالمي الثالـث لالقتصـاد     . الرقابة الشرعية الفعالة في المصـارف اإلسـالمية   :محمد أمين عليالقطان، 2 

 ).اإلنترنت(موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية .  هـ1425) جامعة أم القرى(اإلسالمي
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ية تعمده الخطأ أو مسئولقب الشرعي على تحمله ارمأن ينص عند التعاقد مع الاألصل و

  .1ية خطئه أو تقصيرهمسئولالتقصير، وإذا لم يثبت تعمده الخطأ أو التقصير يتحمل المصرف 

 الفتوىقانون ليحاسب المقصر من أعضاء هيئات بمكان وضع ضرورة المن وإذا كان 

مفترض أن تقوم الهيئة العليا للرقابة الشريعة في االتحاد الدولي للبنوك فمن ال ،الشرعيةوالمتابعة 

  .مثل هذا القانوناإلسالمية باستصدار 

  

  المطلب الثاني

  2مساهمة أعضاء الرقابة الشرعية في المصرف

 واردبنسبة معينة تؤثر على الرأي وتوجهه، أمر  - بصفة عامة - الشك أن المساهمة

  :شرعاًعمالً وإن كان غير الزم 

وارد عمالً بحكم الوضع القانوني الذي ينظم عملية التصويت وربطها بعدد األسهم التي  •

  .يملكها صاحبها

  :وغير الزم شرعاً أي ذلك الربط بين نسبة المساهمة وتوجه الرأي لسببين هما •

الشروط والمواصفات التي يتعين مراعاتها في اختيار عضو الهيئة الشرعية وقد  .1

لى أنها أحد العوامل المهمة في تحقيق استقاللية الهيئة الشرعية سبق التأكيد ع

  .وضمان موضوعيتها وحيادها

الهيئة وأن ال يقل عن ثالثة يضمن أغلبية التصويت الصحيح على عدد أعضاء  .2

  .القرار الصحيح
                                                            

 26-25ص. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: سنداود، ح 1
 ).اإلنترنت( في المؤسسات المالية اإلسالمية الرقابة الشرعية الفعالة :البعلي، عبد الحميد 2
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هذا الذي سبق إذا كان أحد األعضاء فقط مساهماً بنسبة مؤثرة على القرار، أما إذا كان 

كثر من عضو من أعضاء الهيئة بما يشكل أغلبية عددية بين أعضاء الهيئة الشرعية فهنا هناك أ

في عمل  ياالحتياط النظامأن بنسبة معينة، إذ المصرف تبدو وجاهة وأهمية شرط المساهمة في 

الهيئة وضرورة إبعادها عن الشبهات يقتضيان وضع نسبة للمساهمة نقول إنها النسبة فقط التي 

  .رة في اتخاذ القرارات فإذا تحقق ذلك تعين هذا الشرطتكون مؤث

تعيين هيئة الرقابة  -)1(رقم  معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالميةنص  وقد

واختيار أعضائها  هيئة الرقابة الشرعية تكوين -)7(في الفقرة  – وتقريرهاالشرعية وتكوينها 

تضم هيئة الرقابة الشرعية في عضويتها  يجب أن ال( :ما يليعلى  - واالستغناء عن خدماتها

 .1)مديرين من المؤسسة المالية اإلسالمية وأال تضم مساهمين ذوي تأثير فعال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .6الضوابط ص .معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية 1
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  الفصل الثالث    

  دور الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية

  

  :ويتكون هذا الفصل من ثالثة مباحث

 .مهام ومراحل الرقابة الشرعية :المبحث األول 

 .استقاللية الرقابة الشرعية وإلزامية قراراتها :الثاني المبحث 

  .صعوبات ومآخذ وإيجابيات الرقابة الشرعية :الثالث المبحث 
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  المبحث األول

  مهام ومراحل الرقابة الشرعية

  :ويتكون هذا المبحث من مطلبين

  .مهام الرقابة الشرعية :المطلب األول 

  .رعيةمراحل الرقابة الش: المطلب الثاني

  

  المطلب األول

  مهام الرقابة الشرعية

  :ويتكون هذا المطلب من فرعين

  .مهام هيئة الفتوى: الفرع األول

  .مهام هيئة المتابعة الشرعية: الفرع الثاني

  :من أهم مهام هيئة الفتوى ما يلي: مهام هيئة الفتوى: الفرع األول

  :المهام العلمية: أوالً

  :ت الفقهيةالرد على األسئلة واالستفسارا .1

طوال العام  إليها التي تردالرد على األسئلة واالستفسارات الفقهية  من مهام هيئة الفتوى

 ، أوإدارة المصرف من كل من لهم صالت أو اهتمام بأعمال المصرف اإلسالمي، سواء من
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ئلة التي وكذلك األسأو الباحثين، أو أجهزة اإلعالم، أو غيرهم، المتعاملين معه،  العاملين فيه، أو

  .1ترد بعد نهاية السنة المالية من المساهمين، ويتم الرد عليها أمام الجمعية العمومية

 :توعية العاملين والمتعاملين مع المصرف اإلسالمي .2

العاملون بالمصرف اإلسالمي لهم وضع حساس في المجتمع، فيجب أن يكونوا قدوة 

جب توعيتهم و تثقيفهم ثقافة تؤهلهم للقيام عملية، تبعث بالثقة في التعامل مع المصرف؛ ولذا ي

  .2بواجباتهم

  :إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي .3

هناك تحديات كبيرة تواجه العمل المصرفي اإلسالمي، وهناك مستجدات وهناك حاجة 

، الحوارألعمال تحتاج إلى النقاش وملحة إلى التطوير واإلبداع وتقديم الحلول والبدائل، كل هذه ا

  .مؤتمراتالندوات والقاءات واللوهذا يحتاج إلى عقد 

في البحرين  لمؤسسات المالية اإلسالميةذكره أن هيئة المحاسبة والمراجعة لومن الجدير 

  3للهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية عقدت عددا من المؤتمرات

 :نشر أعمال الرقابة الشرعية .4

نوير الرأي العام المسلم بالمسائل المصرفية واالقتصادية من إننا بحاجة ماسة إلى ت

وجهة النظر الشرعية، من أجل إغالق الباب أمام الشائعات حول شرعية األعمال المصرفية، 

ويمكن أن يتم هذا عن طريق نشر وإصدار الكتب والنشرات واالستفادة من صفحات اإلنترنت 

  .4األعمال المصرفية في تبيان فتاوى وقرارات هيئة الفتوى حول

                                                            
 .23ص. سالميةالرقابة الشرعية في المصارف اإل: داود، حسن 1
  .المرجع السابق 2
  ).اإلنترنت. (الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: حماد، حمزة 3
 .المرجع السابق 4
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  :المهام العملية: ثانياً

في الفقرة  – الرقابة الشرعية - )2(رقم  معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالميةنص 

يحق لهيئة الرقابة الشرعية االطالع ( :ما يليعلى  - ومبادئها الرقابة الشرعيةريف تع - )3(

المعلومات من جميع المصادر بما في الكامل، وبدون قيود، على جميع السجالت والمعامالت و

  .1)ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي المؤسسة المالية اإلسالمية ذوي الصلة

  : عليها القيام بالمهام التالية عينوبعد ممارسة هيئة الرقابة الشرعية لهذا الحق يت  

رعية األساسية الموافقة على تعيين العاملين الجدد بعد اختبارهم في النواحي الش .1

، فمن األهمية بمكان التدقيق في اختيار العاملين بالمصارف 2المفترض تواجدها فيهم

اإلسالمية، وأن يكون لهيئة الرقابة الشرعية دور رئيسي في ذلك؛ حتى تكون المصارف 

اإلسالمية قدوة ومثال يحتذى به في حسن اختيار العاملين، والبعد عن الوساطة 

ن المصرف اإلسالمي داعية والمجاملة، وأن تحاول تنقية صفوفها باستمرار؛ حتى يكو

إسالمية من خالل نشاطاته وسلوك العاملين فيه، ويكون نموذجا طيبا يمثل اإلسالم خير 

 . 3تمثيل

إعداد وصياغة نماذج العقود، والخدمات المصرفية، واالتفاقيات مع اآلخرين، ومناقشة  .2

 .4المشروعات ودراسات الجدوى من وجهة النظر الشرعية

  

 

                                                            
 .16الضوابط ص .معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية 1
  .56ص. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: داود، حسن 2
ـ 1418دار الفكـر العربـي   : القاهرة. 1/ط. المصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية: ن يوسفداود، حس 3 . م1998/هـ

  .140ص
 .56ص. الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: داود، حسن 4
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 الشرعية في عقد التأسيس والنظام األساسي واللوائح والنماذج اعتماد الجوانب  .3

 .1والسياسات المتبعة في أعمال المصرف

إيجاد المزيد من الصيغ الشرعية المناسبة للمصرف اإلسالمي لمواكبة التطور في  .4

 .2األساليب والخدمات المصرفية

 .3غير اإلسالمية مصارفوضع القواعد الالزمة لضبط التعامل مع ال  .5

 .4لكل إدارة من إدارات المصرف إعداد دليل عملي شرعي .6

 .5المراجعة الشرعية لكل ما ُيقترح من أساليب استثمار جديدة .7

المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العملية االستثمارية وإبداء المالحظات ومتابعة  .8

 .6بأول أوالًتصحيحها 

 .7خاذ الخطوة النهائية في التنفيذموافقة على إتمام المشروعات االستثمارية قبل اتال .9

 .8سرعة التحقيق في الشكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل الالزم تجاهها  .10

تقديم ما تراه الهيئة مناسبا من المشورة الشرعية إلى المصرف في أي أمر من أمور   .11

 .9المعامالت المصرفية

                                                            
  ).اإلنترنت(األسس الفنية للرقابة الشرعية : أبو غدة، عبد الستار 1
 .المرجع السابق 2
  .56ص. شرعية في المصارف اإلسالميةالرقابة ال: داود، حسن 3
 .57ص .المرجع السابق 4
 .المرجع السابق 5
  .المرجع السابق 6
  .المرجع السابق 7
 .المرجع السابق 8
  ).اإلنترنت( الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: حماد، حمزة 9
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تنفيذ ويجعله منحرفا عن أهدافه التوجيه والتقييم ألي خطأ في الفهم يؤثر على ال  .12

 .1وغاياته

بشأن المراجعة الشرعية لعمليات المصرف  المتابعة الشرعية االطالع على تقارير هيئة  .13

 .2وإبداء الرأي بشأنها

 .3لعمليات االستثمارية بعد التنفيذمراجعة ملفات ا  .14

 .4الميزانية العامة وتقرير مراقب الحساباتمراجعة   .15

 .5البنك المركزيمثل مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية   .16

 .6وضع برامج الرقابة الشرعية  .17

 .7وضع نماذج تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عملية الرقابة  .18

  :8ة الشرعية، والتي تتضمنوضع نماذج تقارير الرقاب  .19

  .العمليات التي تمت مراجعتها شرعيا - أ

  .المالحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة - ب
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  .التوصيات واإلرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات واألخطاء -د

اعات دورية بين هيئة الفتوى ، وعقد اجتمالمتابعة الشرعيةتخطيط هيكلية عمل هيئة   .20

 .1لمتابعة سير العمل وتطويره إلى األحسن المتابعة وهيئة

باإلضافة للتقارير الدورية  للمساهمين في الجمعية العمومية، تقديم التقرير السنوي  .21

 .2لمجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية

ن هيئة الرقابة تعيي – )1(معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم  نصوقد 

على العناصر األساسية في تقرير هيئة الرقابة ) 9(في الفقرة  -الشرعية وتكوينها وتقريرها

  :الشرعية، حيث ورد فيه

  :3يجب أن يحتوي تقرير هيئة الرقابة الشرعية على العناصر الرئيسة التالية

 .عنوان التقرير  - أ 

 .الجهة التي يوجه إليها التقرير  - ب 

 .و التمهيديةالفقرة االفتتاحية أ  - ج 

فقرة نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية بموجب توصية من مجلس اإلدارة يعتمدها   -د 

 .المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية

فقرة الرأي، وتحتوي على إبداء الرأي بشأن التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ  - هـ

  .الشريعة اإلسالمية

  .تاريخ التقرير - و
                                                            

 ).اإلنترنت( اإلسالمية الرقابة الشرعية في المصارف: حماد، حمزة 1
 ).اإلنترنت(األسس الفنية للرقابة الشرعية : أبو غدة، عبد الستار 2
  .6الضوابط ص .معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية 3
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  .ابة الشرعيةتوقيع أعضاء هيئة الرق - ز

  :1وقد ُألحق بهذا المعيار نموذج تقرير هيئة الرقابة الشرعية،  فيما يلي نصه  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ..الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه 

  :إلى مساهمي المؤسسة المالية اإلسالمية

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  :اب التكليف المرفق صورة منه، يجب علينا تقديم التقرير التاليوفقا لخط

لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحتها 

، لقد قمنا بالمراقبة الواجبة إلبداء رأي عما إذا كانت المؤسسة .....المؤسسة خالل الفترة 

إلسالمية وكذلك الفتاوى والقرارات واإلرشادات المحددة التي التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة ا

  .تم إصدارها من قبلنا

تقع مسئولية التأكد من أن المؤسسة تعمل وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على 

اإلدارة، أما مسئوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات المؤسسة، وفي 

  .لكم إعداد تقرير

لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من المؤسسة 

  . على أساس اختبار كل نوع من العمليات

                                                            
  .11الضوابط ص .المرجع السابق 1
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لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات 

بأن المؤسسة لم تخالف أحكام  التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول

  .ومبادئ الشريعة اإلسالمية

  في رأينا

التي ..... أن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمتها المؤسسة خال السنة المنتهية   - أ 

 .اطلعنا عليها تمت وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

ساس الذي تم أن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األ  - ب 

 .اعتماده من قبلنا وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة اإلسالمية قد تم   - ج 

 .صرفها في أغراض خيرية

 .أن احتساب الزكاة تم وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  -د 

  .نا الرشاد والسدادنسأل اهللا العلي القدير أن يحقق ل

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  )أسماء وتواقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية(

  المكان والتاريخ
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 :مهام هيئة المتابعة الشرعية: الفرع الثاني

، فة عن مهام هيئة الرقابة الشرعيةالشرعية بمهام عديدة مختل متابعةالهيئة تضطلع 

  :1منها

 .يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية من فتاوى وقراراتمتابعة جميع ما  .1

 بفتاوى المصرفاإلسالمي وتقييم مدى التزام  مصرفالعمليات التي يقوم بها ال فحص  .2

 .، وتقيده بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةهيئة الرقابة الشرعية وقرارات

 إلدارية المعنية قبلاألطراف ا توصل إليها معتمناقشة المالحظات والنتائج األولية التي  .3

 .اريرها النهائيةإصدار تق

والهيئة الشرعية تتضمن لمصرف أو مجلس اإلدارة دورية إلى إدارة ا تقديم تقارير كتابية .4

 .مصرف، وما يجب إجراؤه من تصحيحات وتحسيناتفحص معامالت ال نتيجة عمليات

 ات أو توصيات أخرىوأقسامه لتعليمات الهيئة وأية قرار لمصرفمتابعة تنفيذ إدارات ا  .5

 .تتعلق باألمور الشرعية

بأصول  وغيرهم عمالئه واإلسهام في توعية مصرفالمشاركة في تدريب موظفي ال .6

 .ومفاهيم المعامالت المصرفية اإلسالمية

المشاريع والعقود قبل عرضها على الهيئة الشرعية اختصارا للوقت  المشاركة في دراسة .7

 .والجهد

د جهاز الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة المالية التي تعمل أهمية وجو إن مما يؤكدو

 قد ألحكام الشريعة اإلسالمية أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وفقا
                                                            

موقعهـا علـى   ) 22(العـدد  مجلة المستثمرون .ةالميالبنوك اإلس الرقابة الشرعية في قانون :عبد الستار علي ،القطان 1

 http://mosgcc.com/topics/current/print.php?ID=197&issue=22 ) اإلنترنت(
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 أصدرت معيار ضبط خاص بالرقابة الشرعية الداخلية، إلى جانب معيار آخر خاص بهيئة

   .الرقابة الشرعية نفسها

أهداف الرقابة الشرعية  - )3(معيار رقم  - معيار الرقابة الشرعية الداخلية وقد تضمن

المهني لها ونطاق عملها وجودة عملياتها  الداخلية واستقالليتها وموضوعيتها وعوامل اإلتقان

  .1وعناصر النظام الفعال لها

  

  المطلب الثاني

  2مراحل الرقابة الشرعية

ي أداء مهامها البد أن تمر الرقابة الشرعية في لتحقيق نجاح هيئات الرقابة الشرعية ف

رقابة سابقة للتنفيذ، ورقابة متزامنة مع التنفيذ، ورقابة : المصارف اإلسالمية بثالث مراحل وهي

  :منها ونوضح فيما يلي طبيعة كل ،الحقة للتنفيذ

  :الرقابة السابقة للتنفيذ: أوالً

لتدلي فيها برأيها قبل إقدام لهيئة دراسة وبحث المسائل التي تحال إلى ا وتتمثل في

وإذا ما تبين مخالفتها وبيان مدى موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، المصرف على تنفيذها، 

  .ألحكام الشريعة اإلسالمية يتم استبعادها أو تعديلها بما يتالءم مع األحكام الشرعية

  

                                                            
  .33ص -21الضوابط ص .معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية 1
مقدمـة فـي إدارة المصـارف    : عاشـور، يوسـف  ). رنتاإلنت(األسس الفنية للرقابة الشرعية : أبو غدة، عبد الستار 2

مجلـة   .دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية في قطـاع غـزة  : شويدح، احمد ذياب. 397ص. اإلسالمية

 .183-182ص  .المصارف اإلسالمية: الرفاعي، فادي. 14ص. م2/2003. 11مج  .الجامعة اإلسالمية
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  :الرقابة المتزامنة مع التنفيذ :ثانياً

بأول وفي  أوالًاإلسالمي ابة في المتابعة الشرعية ألعمال المصرف وتتمثل هذه الرق

مراحل التنفيذ المختلفة لتتأكد من التزام المصرف بالتطبيق الكامل للفتاوى الصادرة، وتقوم في 

ذات الوقت بالتوجيه والتقييم ألي خطأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفاً عن أهدافه 

  .وغاياته

  :للتنفيذ لرقابة الالحقةا: ثالثاً

وتتمثل هذه الرقابة في مراجعة العمليات التي قام بها المصرف اإلسالمي بعد إتمامها 

لقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية، وأن هذه األعمال قد سبق  مطابقتها واستكمالها للتأكد من

  . عرضها على هيئة الرقابة الشرعية وصدر بشأنها الفتوى
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  الثاني المبحث

  استقاللية الرقابة الشرعية وإلزامية قراراتها

  :ويتكون هذا المبحث من مطلبين

  .استقاللية الرقابة الشرعية :المطلب األول

 .إلزامية قرارات الرقابة الشرعية :المطلب الثاني

  

  المطلب األول

  1استقاللية الرقابة الشرعية

ألي جهة كانت، كاإلدارة أو الجمعية عدم خضوعها  الرقابة الشرعيةاستقاللية المقصود ب

 تينالحيادية والموضوعية الل ، إذ يوفر لهادأ في غاية األهميةمبالعمومية أو المساهمين، وهو 

والريبة في قراراتها من قبل الناس ، ولعل  يتطلبهما عمل الهيئة ، لتنأى بنفسها عن إيراد الشك

الهيئة  قد تناول موضوع استقاللية)  م2002بر أكتو -البحرين(المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية 

تكرس مبدأ ورا فيه عدد من البحوث القيمة ، تضمنت أم ، وقدمتالشرعية بشيء من التفصيل

  :الشرعية، منها استقاللية هيئة الرقابة

  .وأهميته  يةوجود الوعي لدى أعضاء الهيئة بمبدأ االستقالل .1

 ب والحذر من االسترسال في حسن الظنالتحلي بالنزاهة واالبتعاد عن مواطن الري .2

  .بالمؤسسات 

                                                            
  ).اإلنترنت). (22(العدد  .مجلة المستثمرون ابة الشرعية في قانون البنوك اإلسالمية،الرق: القطان، عبد الستار علي 1
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  . أن يكون موقع الهيئة في رأس الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية  .3

المؤسسة أو في تجنب االرتباط بمصالح مالية أو شخصية مع المؤسسة ، كامتالك أسهم  .4

  .معها في مصالح تجارية  الدخول

التسويق والترويج  الهيئة في الحرص على عدم استغالل المؤسسة ألسماء أعضاء .5

  . والبعد عن المشاركة في األنشطة التسويقية للمؤسسات. لمنتجاتها 

 عدم اشتراك أعضاء الهيئة في عضوية اللجان اإلدارية التي لها صالحيات تنفيذية في .6

  .العمل

  

  المطلب الثاني

  إلزامية قرارات الرقابة الشرعية

التنظيمي الهيكل لشرعية على مكانتها في تعتمد درجة إلزامية قرارات الرقابة ا

وعلى درجة قوة األعضاء , وعلى كيفية تطبيق القرار داخل المصرف بشكل عام, للمصرف

  .الشخصية من خالل تمسكهم بآرائهم وفرضها على اإلدارة

ولكن إذا , فقد يكون الوضع القانوني للرقابة الشرعية في أعلى مستويات التنظيم اإلداري

ر اإلداري هو الذي يحكم بإلزامية قرار الهيئة فالقرار اإلداري إذن هو الذي يتحكم كان القرا

  .1بالرقابة الشرعية

تعيـين هيئـة الرقابـة     – )1(معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم وقد نص 

–تعريف هيئة الرقابة الشرعية واختصاصـاتها   –) 2(في الفقرة  -الشرعية وتكوينها وتقريرها

                                                            
 .41-39ص . ة في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالميةالرقابة الشرعي :محمدالقطان،  1
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يعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة المالية اإلسالمية ومراقبتهـا  ( :لى ما يليع

واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكون فتاواها وقراراتها 

  .1)ملزمة للمؤسسة

من المبادئ األساسية إن استقاللية الرقابة الشرعية، واكتساب قراراتها صفة اإللزام، 

إلعطاء الرقابة الشرعية حقها في القيام بدورها في اإلفتاء والتوجيه والمراجعة والتصحيح، وال 

توجد أي قيمة للرقابة الشرعية إذا لم تكن قراراتها ملزمة للمصرف، ألن الفتوى الصادرة عنها 

  .هي حكم شرعي واجب االتباع شرعا

لبعض المصارف اإلسالمية لم ينص على أن قرارات  وبالرغم من أن النظام التأسيسي

الرقابة الشرعية ملزمة، إال أن األمر أصبح عرفا يلزم إدارة المصرف، فأغلبية المصارف 

اإلسالمية تلتزم بضرورة مراجعة الرقابة الشرعية للعقود من الناحية الشرعية، وصياغتها بما 

  .2ةيتفق مع الشرع  وااللتزام بما تقره هذه الرقاب

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .5الضوابط ص .معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية 1
 .188-187ص  .المصارف اإلسالمية: الرفاعي، فادي 2
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  الثالث المبحث

  صعوبات ومآخذ وإيجابيات الرقابة الشرعية

  :ويتكون هذا المبحث من ثالثة مطالب

  .الصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية :المطلب األول 

  .المآخذ على الرقابة الشرعية: المطلب الثاني

  .إيجابيات الرقابة الشرعية:  المطلب الثالث

  

  المطلب األول

  ت التي تواجه الرقابة الشرعيةالصعوبا

من الصعوبات التي  اتواجه الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية أو في بعضها عدد

  :قد تعيق عملها، من هذه الصعوبات

  .صعوبة وجود الفقيه أو االقتصادي المتخصص: أوالً

هناك صعوبة في وجود الفقيه المتخصص في المعامالت المصرفية والمسائل 

ادية، مما أدى إلى عدم استطاعة الفقيه إبداء الرأي الشرعي في عدد من المسائل االقتص

االقتصادية أو المصرفية، حتى يعرف شرحها وتفاصيلها من االقتصادي أو المصرفي 

المتخصص ليعلم الواقع الذي سيطبق حكم اهللا عليه، ومما يزيد األمر صعوبة هو أن األساليب 

  .1رجة عالية من التعقيدالمعتمدة في المصارف على د

                                                            
 .34ص .الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: داود، حسن 1
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مختصين في مجال  ثقاتهيئة الفتوى ويمكن التخفيف من حجم هذه المشكلة بأن تضم 

السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي ، فضال عن ضرورة المعامالت المصرفية

  .كليات الشريعة بالذات وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية في المعامالت المصرفية

  .عدم االستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض المصارف: انياًث

عدم االستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض المصارف يقلل من أهميتها وهيبتها، 

وال يتيح التصحيح الفوري لألخطاء الشرعية، مما يعني استمرارها والتعود على ارتكابها من 

  .1بدون مضمون العاملين بالمصرف، لتصبح الهيئة شكال

وهذا يستلزم الحزم والشدة من هيئة الرقابة خصوصا إذا ثبت لديها تلكؤ ومماطلة 

  .  المصرف في تطبيق قراراتها، وليس أقل من أن تشير إلى ذلك في تقريرها السنوي

  .مشاكل الهيئة مع إدارة المصرف: ثالثاً

انا محاولة استصدار الفتاوى بسبب محاولة إدارة المصرف التأثير على هيئة الرقابة، وأحي

المناسبة لها عن طريق صياغة سؤال بطريقة ناقصة أو مخالفة للواقع، والخطأ في التصوير 

  .2يؤدي إلى الخطأ في الفتوى

  .ضيق اختصاصات الهيئة: رابعاً

في  امن الصعوبات الهامة التي تواجه بعض هيئات الرقابة الشرعية التضييق عليه

دورها على الفتوى، واإلرشاد، وال تقوم عمليا بتقويم األخطاء اختصاصاتها، فيقتصر 

وتصحيحها وطرح البديل الشرعي، وبذلك تصبح مجرد واجهة شرعية تكمل باقي الواجهات 

  .إلضفاء الصبغة اإلسالمية على المصرف، وتحسين صورته أمام جمهور المسلمين

                                                            
 .35ص. المرجع السابق 1
 .36ص .المرجع السابق 2
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اإلدالء بأية معلومات مثال تلزم هيئة الرقابة بعدم  اإلسالمية بعض المصارفأن كما 

) 28(مادة ) الرقابة الشرعية(البنك اإلسالمي القطري، حيث ورد في الفصل الثامن : على ذلك

يلتزم المراقبون الشرعيون باالمتناع عن اإلدالء بأي : (من النظام التأسيسي ما نصه) ح(بند 

  .1)معلومات أو تصريحات تتعلق بعمل المصرف ومعامالته

  .دد الهيئات الشرعية وتضاربها في اآلراء الشرعية والفتاوى في البلد الواحدتع: خامساً

بالهيئات  –في الغالب –ية الخاصة به، والمنقطعة العالقةإذا كان لكل بنك هيئته الشرع

إلى التباين في بعض الفتاوى  –في الغالب –دياألخرى، فإن هذا سيؤ مصارفالشرعية لل

   .واآلراء الشرعية

وجود بعض االختالفات في قرارات الهيئات الشرعية راجع إلى المنهج سبب ولعل 

 ن يشدد ومنهم من يضيق، ومنهم من يتسامح ،وقد يكون هناك لبس أو اختالط فيم المتبع، فمنهم

يجعل احتمال  المفاهيم، وقد ال تكون الوقائع للعمليات المصرفية مستوفاة كلها في الواقعة، مما

نظر مختلفة في  ينها، كما قد يكون ألعضاء الهيئات الشرعية وجهاتوجود التعارض قائما ب

مذهب معتمد، وترك  تكييف الوقائع فيقع الخالف، كما قد يكون الخالف بسبب اتباع رأي في

  .2رأي آخر، وبأخذ بعضهم باألول، وبعضهم بالثاني

زام بالوعد ومن األمثلة على وقوع االختالف أن تجد هيئة شرعية لبنك تفتي بجواز اإلل

في المرابحة، وجواز تحصيل غرامة تأخير على المماطل في دفع األقساط، وتجد هيئات أخرى 

تمنع ذلك، ويؤدي هذا بدوره إلى التشتت واالضطراب خاصة على مستوى العمالء، فإذا ما تم 

ن توحيد الهيئات الشرعية أو تكوين هيئة عليا للرقابة الشرعية في كل دولة لكان أجدى وأضم

                                                            
 .37-36ص . المرجع السابق 1
  ) 24(دالعد مجلة المستثمرون .خارج دائرة الشك إعالن الحق الواجب هيئات الرقابة الشرعية :طارق خالد ،المسفر 2

  http://mosgcc.com/topics/current/print.php?ID=260&issue=24) اإلنترنت(موقعها على 

من موقعها علـى شـبكة   . م26/5/2006األردن . صحيفة الغد. اإلسالميةهيئات الرقابة في المصارف : عارضة، فيصل

  www.alghad.jo/?news=96624 ) اإلنترنت(
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من حدوث كثير من السلبيات، ومنعا من التأثير المباشر على الهيئة من قبل مجلس اإلدارة أو 

  .الجمعية العمومية للمساهمين

وقد سعت بعض الدول إلى تكوين هيئة عليا للرقابة الشرعية داخلها كاإلمارات 

ة اإلمارات العربية من قانون المؤسسات المالية اإلسالمية في دول) 5(والسودان، إذ تنص المادة 

ن ؤوة رقابة شرعية عليا تابعة لوزارة الشدر مجلس الوزراء قرارا بتكوين هيئيص: (على أن

لتراقب  مصارفاإلسالمية واألوقاف تتألف من أعضاء مختصين في الفقه اإلسالمي والقانون وال

ارات فيما تعرضه أعمال المؤسسات اإلسالمية وتتأكد من مطابقتها لقواعد الشريعة وتقدم االستش

عليها هذه المؤسسات من مشاكل ويجب على هذه األخيرة أن تلتزم بالقرارات التي تصدرها 

م بقرار إداري من وزير المالية وهي 1992،  وفي السودان تأسست الهيئة العليا عام )الهيئة

  .1في السودان مصارفهيئة مستقلة وحاكمة على جميع ال

  

  المطلب الثاني

  لرقابة الشرعيةالمآخذ على ا

قد يجد المتتبع لواقع الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بعض المآخذ على الرقابة 

  :الشرعية في بعض المصارف، من هذه المآخذ

  :2تتعلق باختصاصات الرقابة الشرعية في بعض المصارف مآخذ: أوالً

 .عدم مشاركة الهيئة في وضع نظام اختيار العاملين .1

 .دورها في مراجعة ورقابة ما يتعلق بالزكاة والقرض الحسنعدم القيام ب  .2

                                                            
 ).اإلنترنت( رعية والتحديات المعاصرة للبنوك اإلسالميةالرقابة الش: فياض، عطية السيد 1
 .40 -39ص  .الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: داود، حسن 2
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 .المصرف عدم المشاركة في وضع التعليمات التنفيذية الخاصة بالتشغيل داخل  .3

 .عدم إبداء الرأي في الضمانات المقدمة من المتعاملين بالمصرف .4

 .عقودعدم مشاركة الهيئة لإلدارة في المشروعات واألنشطة ودراسات الجدوى وإبرام ال  .5

عدم إبداء الرأي في الديون المتأخرة، وتحديد ما إذا كان المتعامل مع المصرف معسراً  .6

 .أو مماطالً قادراً على الدفع وما يترتب على ذلك

  :ضعف الرقابة الشرعية على االستثمارات المحلية خارج المصرف: ثانياً

غير مثل المساهمة عندما تدخل بعض المصارف اإلسالمية في عمليات استثمارية مع ال

في إنشاء مشروع أو الدخول في مشاركة أو مضاربة مع بعض المتعاملين مع المصرف، فإنه 

غالباً ما تكتفي الرقابة الشرعية بمراجعة العقود والرد على االستفسارات فقط، ثم ال توجد متابعة 

ضاً على توظيف بعد ذلك ومراقبة للتأكد من شرعية تنفيذ هذه االستثمارات، وينطبق ذلك أي

  .1األموال باألساليب الشرعية لدى بعض الجهات الرسمية

  :الخارجية غير اإلسالمية مصارفقصور الضبط الشرعي في التعامل مع ال :ثالثاً

غير إسالمية، وموظفيها غير مسلمين، وبالتالي ينقصهم  مصارفحيث إن نظم هذه ال

الحس  –أيضاً –ي المعامالت المالية، وينقصهمة فالحد األدنى من معرفة أحكام الشريعة اإلسالمي

اإلسالمي العام الذي يشعر به الموظف المسلم، مما يؤدي معه إلى احتمال كبير في حدوث 

أخطاء شرعية في التنفيذ على الرغم من شرعية العقود، وال يمكن االطمئنان تماماً إلى ما يصدر 

  .2من بيانات وإشعارات ونماذج مصارفعن هذه ال

                                                            
 .41 -40ص  .المرجع السابق 1
 .42 -41ص  .المرجع السابق 2
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غير  مصارفعن طريق اللألموال ى الرغم من أن نسبة التوظيف الخارجي وعل

اإلسالمية مرتفعة لدى معظم المصارف اإلسالمية، فإنه يوجد قصور بالنسبة لمعظم هيئات 

   .الرقابة الشرعية بالمصارف اإلسالمية في تتبع ومراقبة شرعية هذه المعامالت

  :بعض المصارف اهتزاز الثقة بالرقابة الشرعية في :رابعاً

عندما تحدث أخطاء شرعية في مصرف إسالمي، فإن ذلك يسبب اهتزاز الثقة في 

الرقابة الشرعية في هذا المصرف أو فقدها، ومثال ذلك ما جرى من تجاوزات شرعية في 

الشراء في بعض المصارف اإلسالمية، مما دفع ببعض االقتصاديين بعمليات مرابحة لآلمر 

  .مصارف اإلسالمية إلى أن يصف عملية بيع المرابحة بأنها حيلة بنكيةالمهتمين بتجربة ال

ومن األمثلة على هذه األخطاء، أن ال يقوم المصرف باالمتالك الحقيقي للسلعة وال 

يتحمل تبعة هالكها أو وجود عيب بها، أو يتم التعاقد والبضاعة غير موجودة والثمن غير 

  .1بيع كالئ بكالئ: مدفوع، أي

  :النقص في أعضاء الرقابة الشرعية، ومن أمثلة ذلك :خامساً

وأحيانا تنحصر مهمته في  بمراقب شرعي واحد،اإلسالمية  بعض المصارفاكتفاء  .1

إعطاء استشارات شرعية للبنك دون قيامه بشكل فعال في ضبط العمل المصرفي والتأكد 

  .من مطابقته للشريعة اإلسالمية

دراته وعمق تخصصه، فال يكفي لضبط العمل مهما كانت قكما أن المراقب الفرد 

  .اإلسالمية للشريعةالمصرف لتكون مطابقة  فيالمصرفي ومراقبة سير العمليات 

المسائل المصرفية معقدة ومتشابكة وتحتاج إلى فهم عميق دقيق لمفرداتها حتى  من فكثير

إلى أن رأي الجماعة أقرب  شكالشرعي الصحيح، وال  بالرأيفيها   الناظريخرج 

                                                            
 .43 -42ص  .المرجع السابق 1
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أبعد، وإن كان  الجماعةالفرد أقرب ومن  منوالشيطان  ،الصواب من رأي الفرد

اللتماس الحق  مطلوبةما وافق الحق ولو كنت وحدك، لكن الجماعة هنا  الصواب

  .1 والصواب

التي يكون  –في بعض المصارف اإلسالمية تتكون الرقابة الشرعية من هيئة الفتوى  .2

هيئة متابعة شرعية متواجدة في وجود وال ي - لبأعضاؤها غير متفرغين في الغا

  .المصرف

في نهاية العام المالي، بالنص على شرعية المعامالت دون تفحص  هيئة الفتوى كتفيتو

 بشرعية اتقريرهتصدر على نزر يسير من المعامالت، ثم وبمجرد االطالع وتدقيق، 

  .2األمانة بحقها توال أد، اواجبه تكون قد أدتال  ههذو ها،عاطالفي حدود المعامالت 

  

  المطلب الثالث

  إيجابيات الرقابة الشرعية

بالرغم من المآخذ السابقة إال أنه يسجل لهيئات الفتوى والمتابعة الشرعية الكثير من 

  :اإليجابيات واإلنجازات، منها

  .3اإلسالمية إلزامية قرارات الهيئة في بعض المصارف .1

األمر  ،الرقابة الشرعيةرة عن بعض هيئات الصادتقارير الالصراحة والوضوح في  .2

 المصرف  المساهمين والمتعاملين معمن قبل  بالرقابة الشرعيةالذي من شأنه زيادة الثقة 

                                                            
 ).اإلنترنت( اإلسالمية الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك: فياض، عطية السيد 1
 ).اإلنترنت( .الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف اإلسالمية: السعد، أحمد. المرجع السابق 2
 .43ص  .الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: داود، حسن 3
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 .1وكل من يهتم بمعامالتهوالعاملين به،    

تقوم الرقابة  :الشرعية القيام بالتوعية والرد على االستفسارات وإصدار الفتاوى  .3

ارف اإلسالمية بتوعية العاملين بالمصرف، واالشتراك في الشرعية في بعض المص

الدورات التدريبية التي تعقد لهم، وتقوم أيضاً بتوعية جمهور المتعاملين بإصدار نشرات 

بالرد على االستفسارات واألسئلة التي تقدم وأيضا القيام الخ، … وكتيبات ومقاالت 

دم بها المساهمون في الجمعيات طوال العام من مختلف الفئات، واألسئلة التي يتق

  . 2العمومية، والرد على ما يرد من استفسارات ومناقشات للمساهمين

تقديم األبحاث الفقهية واالقتصادية والمالية، وتدوين ونشر الفتاوى العديدة في  .4

 .3المجاالت المذكورة

تقوم الرقابة الشرعية في بعض المصارف  :مراجعة الخسائر في بعض المصارف  .5

راجعة الخسائر التي تتم في المصرف، وذلك للتثبت من وقوع الخسائر، وتحديد مدى بم

ية اإلدارة عنها، لما يترتب على ذلك من أحقية تحمل المودعين للخسائر كلها أو مسئول

  .4بعضها أو عدم تحمل شي منها

تقوم بعض هيئات الرقابة الشرعية بالمساهمة في  :المساهمة في حل بعض المنازعات .6

إال أن هذا عمل يستحق ) ولو بدور محدود(ل المنازعات بين المصرف واآلخرين ح

  .5التقدير

 

                                                            
 .44ص. المرجع السابق 1
 .45ص. المرجع السابق 2
 ).اإلنترنت( المعاصرة للبنوك اإلسالمية الرقابة الشرعية والتحديات: فياض، عطية السيد 3
 .المرجع السابق 4
 .المرجع السابق 5
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  المالحق

  لرقابة الشرعية في بعض المصارف اإلسالميةألنظمة انماذج 

  

 .فلسطين –سالمي العربيالرقابة الشرعية في البنك اإل :)1(ملحق رقم  

 .الكويت –ويتيالرقابة الشرعية في بيت التمويل الك :)2(ملحق رقم  

المملكة  –ي شركة الراجحي المصرفيةالرقابة الشرعية ف :)3(ملحق رقم  

 .العربية السعودية

اإلمارات العربية  –ابة الشرعية في بنك دبي اإلسالميالرق :)4(ملحق رقم  

  .المتحدة
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  )1(ملحق رقم 

 فلسطين –لشرعية في البنك اإلسالمي العربيالرقابة ا

  :1ى والرقابة الشرعية الموحدةنظام هيئة الفتو

  :المادة األولى •

العربي رقم  اإلسالمييسمى هذا النظام نظام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك 

  .ميالدي 2000نيسان  1هـ الموافق 1420ذو الحجة  27الصادر بتاريخ ) 1(

   :المادة الثانية •

العربي والشركات التابعة له وذلك من  اإلسالمييطبق هذا النظام على جميع فروع البنك 

  .تاريخ تعميمه

   :المادة الثالثة •

غير  اقتضى النص إذاإال  أدناهيكون للعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المبينة 

  :ذلك

  . العربي ومقره فلسطين اإلسالميالبنك : البنك .1

وتعتبر من  بإنشائهال البنك كل مؤسسة مالية اقتصادية استثمارية يستق: الشركات التابعة .2

  . رأسماله الخاص

 . جميع فروع ومكاتب البنك داخل فلسطين وخارجها: الفروع .3

  .لفتوى والرقابة الشرعية الموحدةرئيس هيئة ا: رئيس الهيئة .4

                                                            
  www.arabislamicbank.com/fatawa/fatawa.html) اإلنترنت(موقع البنك اإلسالمي العربي على شبكة  1
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 .المنتدب أو المدير العام اإلدارةعضو مجلس : رئيس الجلسات .5

  . حدةأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المو: األعضاء .6

  . مجلس إدارة البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة للبنك: المجلس .7

  . هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة: الهيئة .8

  :المادة الرابعة •

  :يكون تشكيل الهيئة كما يلي

 :تتكون الهيئة من خمسة أعضاء على النحو التالي

  . رئيس الجلسات .1

  . رئيس الهيئة .2

 .اإلسالميةصاصات في الشريعة ثالثة أعضاء من ذوي االخت .3

 .يعين أحد أعضاء الهيئة مقرراً لجلسات واجتماعات الهيئة .4

  :المادة الخامسة •

 :تكون جلسات واجتماعات الهيئة كما يلي

  .تعقد الهيئة اجتماعاً عادياً كل شهر ميالدي .1

 .باألغلبيةتكون االجتماعات قانونية بحضور أغلبية األعضاء وتؤخذ القرارات  .2

  . تماعات استثنائية كلما دعت الحاجةتعقد اج .3
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 .يقرر رئيس الجلسات موعد الجلسات ومكانها .4

 .بأسبوعيدعو رئيس الجلسات إلى االجتماعات قبل موعد كل اجتماع  .5

 :المادة السادسة •

  :يكون لمقرر الهيئة المهام التالية 

  .يتولى التحضير لجلسات واجتماعات الهيئة .1

  .ات الهيئةمحاضر جلسات واجتماع إعداديتولى  .2

رئيس الجلسات بما تم وبما لم يتم تنفيذه  وإشعاريتولى متابعة توصيات وقرارات الهيئة  .3

  .منها

 :المادة السابعة •

 :تكون اختصاصات الهيئة كما يلي

ولوائح العمل والعقود والتطبيقات للتأكد من خلوها من  األنظمةالرأي الشرعي في  إبداء .1

  .من رقابة وتدقيق ومتابعة أي محظور شرعي وكل ما يتطلبه ذلك

والشركات التابعة للبنك التي  الرأي الشرعي في معامالت واستفسارات الدوائر إبداء .2

 أوهذه الدوائر أو الشركات  إداراتتحال إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة من 

  . مستشاريها الشرعيين

تجات إلى رئيس الجلسات للدراسة من أوتقديم ما تراه مناسباً من مبادرات واقتراح صيغ  .3

  .إلى الوحدات والدوائر المتخصصة واإلحالة
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ترتيب زيارات ميدانية للوحدة والدوائر بهدف التدعيم والتطوير والتنسيق فيما يتعلق  .4

  . بالجوانب الشرعية

الصادرة  الفتاوىمتابعة أعمال وتقارير المراقب الشرعي المقيم، وتقييم ذلك على ضوء  .5

  . وأصول الشريعة اإلسالمية ومبادئها من الهيئة

بين خالصة ما تم عرضه من حاالت وما جرى بيانه يتقديم تقرير سنوي شامل للمجلس  .6

  . في المعامالت المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المتبعة آراءمن 

  :المادة الثامنة •

 :يات الهيئة كما يليمسئولتكون 

  :ر والشركات التابعة وذلك على النحو التاليالنظر في االستفسارات الواردة من الدوائ .1

يئة مباشرة بواسطة رئيس يحيله مديرو الدوائر والشركات التابعة إلى اله ما •

 .الجلسات

ما تقرر الهيئة النظر فيه حسب اطالعها على نشاط الدوائر أو من خالل مراجعة  •

  . العمالء على سبيل طلب التوضيح

ة الشرعية المتعلقة بالدوائر والشركات وذلك التخاذ النظر في تقارير المراجعة والرقاب .2

  : ما يلي

تعديل أو تصحيح ما اشتمل عليه تقرير  أوإقرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  •

 .الدوائر والشركات التابعة إحدىالمقدم من 
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بالمراجعة المبدئية  األعضاءقيام أحد أعضاء الهيئة أو تفويض من يرونه مناسباً من  •

  . التنفيذية للبنك ورئيس الهيئة اإلدارةا المعروضة في التقرير بالتعاون مع للقضاي

  . اطالع الهيئة على التقارير المعدة بشأن المراجعة الميدانية •

وضع العقود النمطية وتعميمها على الفروع والدوائر والشركات التابعة باتباع الوسائل  .3

 : التالية

  . نك أو أي من شركاته التابعةالنظر في العقود المعمول بها في الب •

مقارنة العقود والتأكد من استجماعها للضوابط الشرعية مع االهتمام ببعض الوجوه  •

 .المتغايرة بسبب الظروف والتقنين المحلي

  .اعتماد العقود النمطية لمختلف العمليات •

السمحاء وتغطي الحاجات  اإلسالميةالشريعة  وأحكاماستنباط أدوات ومنتجات تتفق  •

  : التقليدية عن طريق األساليبعن لالستغناء ومقتضيات التطور  العصرية

  .تلقي المقترحات بهذا الشأن من الدوائر المختلفة والشركات التابعة  - أ 

 .تحضير التكليفات الالزمة  - ب 

 .والشركات التابعة اعتماد الهيئة المقترحات الواردة من الدوائر المختلفة  - ج 

مقيم المتعلقة بالفروع والدوائر والشركات مراجعة تقارير المراقب الشرعي ال  -د 

الصادرة من الهيئة وأصول الشريعة  الفتاوىالتابعة، وتقييم ذلك على ضوء 

 .ومبادئها اإلسالمية
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 :المادة التاسعة •

  :كما يلي وإدارتهتكون عالقة الهيئة بفروع والشركات التابعة للبنك   

ة عن الهيئة ملزمة لجميع الدوائر الشرعية والقرارات الصادر اآلراءتعتبر الفتاوى و .1

التابعة وعلى الدوائر والشركات التابعة العمل على تعميمها بين موظفيها  والشركات

 .التطبيق مباشرة أو بعد استيفاء المتطلبات المحلية ووضعها موضع

توفد على حسابها  أناستفسارات  أرسلتالتابعة التي  ةالشرك أويحق للدائرة أو الفرع  .2

 .مناسباً يمثلها لشرح االستفسارات وتوضيحه من تراه

 . توزع نتائج محاضر الهيئة على جميع الدوائر والفروع والشركات التابعة .3

ة الجتماعات الهيئة بما يحقق وضع جدول الستضافة الدوائر والفروع والشركات التابع .4

الستماع الجهود الشرعية في تلك الدوائر والشركات التابعة وتوعية الموظفين وا دعم

 . مقترحاتهم إلى

تقترح الهيئة على رئيس الجلسات ترتيب زيارات ميدانية للوحدات من قبل جميع أو  .5

 .بعض أعضاء الهيئة

جميع الدوائر والفروع والشركات بموعد اجتماع الهيئة لترسل ما لديها من  إعالميتم  .6

على حسابها من  والشركات التابعة أن توفد عاستفسارات ويحق ألي من الدوائر والفرو

 .تراه مناسباً لحضور االجتماعات بصفته مراقباً

عما لديها من استفسارات لرئيس  والفروع والشركات التابعة صوراً ترسل الدوائر .7

 . الجلسات وذلك لعرضها على الهيئة
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والشركات التابعة، ترتيب  يتم وباقتراح من الهيئة واستضافة من الدوائر والفروع .8

 .الهيئة للدوائر والفروع والشركات التابعة عند الحاجة أعضاءيقوم بها زيارات ميدانية 

تتحمل كل الدوائر والفروع والشركات التابعة نسبة يتم التفاهم عليها من تكاليف  .9

 . المنوطة بها العلمية األعمالاجتماعات الهيئة وبعض 

  :التنفيذ: المادة العاشرة •

النظامية التي تلزم بعض الدوائر والفروع  أوخالل بالمتطلبات القانونية اإلمع عدم  .1

والشركات التابعة بتكوين هيئة شرعية مختصة بها، يستغنى بالهيئة عن الهيئات 

 .للوحدات إن وجدت الشرعية المحلية

المختصة والجهات ذات الصلة تنفيذ ما ورد بهذا النظام اعتباراَ  األجهزةعلى جميع  .2

 .ميالدية 2000ار آذ 1هـ الموافق1420ذو القعدة  25من 
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  )2(ملحق رقم 

  الكويت –الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي

  :التنظيمي للهيئة الهيكل: أوالً

   :اآلتيتتكون هيئة الرقابة الشرعية في المصرف من ثالثة أجهزة، حسب التفصيل 

 : 1جهاز اإلفتاء .1

   :فيويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه 

مراجعة واعتماد نماذج العقود واالتفاقيات والعمليات العائدة لجميع معامالت المصرف مع  .1

المساهمين والمستثمرين وغيرهم، واالشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند 

مما ليست له نماذج موضوعة من  - االقتضاء، وإعداد العقود التي يزمع المصرف إبرامها

التأكد من خلو العقود واالتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات  وذلك بقصد -قبل

 . الشرعية 

تقديم ما يراه مناسبا من المشورة الشرعية إلى مجلس اإلدارة في أي أمر من األمور العائدة  .2

 .لمعامالت المصرف 

عها التثبت من شرعية معامالت وعقود المصرف، وذلك من خالل التقارير الدورية التي يرف .3

الصادرة عن الهيئة،  له المراقب الشرعي، عن سير العمل وسالمة تطبيق الفتاوى والقرارات

وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة بتصحيح وتعديل العمليات التي أبرمت، إلعادتها إلى 

طبقا ألحكام الشريعة  شرعيتها بالقيام ببعض األعمال أو تسوية االلتزامات والحقوق

  .اإلسالمية

                                                            
  )اإلنترنت(موقع بيت التمويل الكويتي على شبكة  1

www.kfh.com/Fatawa/Display_n.asp?f=Reqaba00001.Htm 
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ثيل المصرف في المجاالت الشرعية، من المؤتمرات والندوات، والمشاركة في اللقاءات تم .4

 .المصرفية اإلسالمية، لتقديم التصور الشرعي في الموضوعات المطروحة

الرقابة  التحقق من التزام اإلدارة التنفيذية في المصرف بعرض جميع المعامالت على هيئة .5

 .شرعي ال! الشرعية، وذلك عن طريق المراقب

إعداد تقرير سنوي لمجلس اإلدارة في ضوء اجتماع للهيئة، ويبين التقرير خالصة ما تم  .6

عرضه من حاالت، وما جرى بيانه من آراء في معامالت المصرف المنفذة، حسب اللوائح 

والتعليمات المطبقة، ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات الشركة في 

  .لعامة العاديةاجتماعات الجمعية ا

  : 1جهاز الرقابة .2

هيئة  يعمل بشكل يومي ويحضر اجتماعات 2أكثر ويتكون عادة من مراقب شرعي أو

  :ا يليمالشرعي ب الرقابة الشرعية وتتلخص مهام المراقب

التثبت من شرعية التطبيق، وذلك بالمراجعة المنتظمة للخطوات العملية وتدقيق المستندات  .1

 مواعيد دورية، يتم تحديدها من قبل الهيئة، بالتنسيق مع اإلدارة وجهه نظر شرعية، في من

 من المعامالت المختلفة ألعمال -ينتقيها - التنفيذية للمصرف، وذلك لالطالع على حاالت

ة المصرف، وإبداء الرأي الشرعي واإلجراء المطلوب، ورفع تقارير دورية لهيئة الرقاب

 .يق الدوري ألعمال المصرفالشرعية، تتضمن نتائج المراجعة والتدق

                                                            
  )اإلنترنت(موقع بيت التمويل الكويتي على شبكة  1

www.kfh.com/Fatawa/Display_n.asp?f=Reqaba00001.Htm 
إن بيت التمويل الكويتي بصدد تعيين أول امرأة في منصب مراقبة شرعية تابعة : نشرت جريدة القبس مؤخرا خبرا نصه 2

  ة همزة الوصل بين القطاع النسائياء ذلك هو أن تلعب هذه السيدلهيئة الرقابة الشرعية في المصرف، والهدف من ور

  )اإلنترنت(موقعها على . 41م، 2006ابريل  11808/19. الكويت .جريدة القبس. واإلدارة العليا
www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=

158955&searchText 
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اإلسالمي  تثقيف العاملين في المصرف بالمبادئ الشرعية األساسية لتنمية الوعي المصرفي .2

شرعيته، وتنظيم  لديهم، واإللمام بأحكام المعامالت الشرعية، الكتشاف ما ينبغي التثبت من

أو ما يخص كل عام،  لقاءات توعية ومذاكرة في القضايا الشرعية المصرفية، سواء ما هو

والتطبيقات على وجه اإللمام،  إدارة على حدة، بهدف تنمية الوعي الشرعي بطبيعة العمليات

 .تمهيدا للتعرف على حكمها الشرعي

 اإلجابة عن تساؤالت واستيضاحات العمالء بالنسبة لشرعية بعض اإلجراءات أو المعامالت .3

رأي الهيئة فيها إن كان لها رأي  التي يظنون عدم شرعيتها أو يجهلون مستندها، وتوضيح

 .المسألة، وإال فيحيلها المراقب الشرعي إلى الهيئة لتجيب عنها في

المشاركة في دراسة مشروعات العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة المصرف، وعرضها على  .4

 .هيئة الرقابة الشرعية قبل التوقيع عليها، للتأكد من عدم تعارضها مع األحكام الشرعية

تتطلب  اركة في إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا واألنشطة ذات األهمية، والتيالمش .5

  .عناية خاصة من النواحي الشرعية، ومراجعة ذلك في كتب الفقه

  :1أمانة السر .3

في  يعد ويهيئ ألعمال الهيئة والمراقب الشرعي ويمثله ونقصد بها الجهاز اإلداري الذي

  :يمهامه بما يل العادة مقرر الهيئة، وتتلخص

وعرضها  - إن لزم األمر - تسلم األسئلة من مختلف اإلدارات في المصرف وإعادة صياغتها .1

 .على هيئة الرقابة الشرعية

 .فهرسه ومتابعة األسئلة المطروحة على الهيئة .2

                                                            
  )اإلنترنت(بيت التمويل الكويتي على شبكة موقع  1

www.kfh.com/Fatawa/Display_n.asp?f=Reqaba00001.Htm 
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مع  توجيه الدعوة لالجتماعات الدورية التي تضع الهيئة جدوال بتحديد مواعيدها بالتعاون .3

الجهات  وكذلك توجيه الدعوة لالجتماعات الطارئة، باإلضافة إلى دعوة إدارة المصرف

استفساراتها، بحيث  المتقدمة باألسئلة لعرض أسئلتها وتقديم الشرح للهيئة، واإلجابة على

 .تكون المسألة واضحة من جميع جوانبها أمام الهيئة

 .حضور اجتماعات الهيئة وتنظيم األوراق الالزمة لالجتماعات .4

 .د محاضر اجتماعات الهيئةإعدا .5

 .إبالغ الجهات المعنية بالفتاوى والتوصيات والقرارات بعد التوقيع عليها من قبل الهيئة  .6

 في حالة عدم وضوح جواب الهيئة أو احتمال أن يكون الجواب قابال للتفسير بأكثر من .7

 .معنى، يقوم مقرر الهيئة بعرض ذلك على الهيئة لتولي التفسير والتوضيح

والمؤسسات ت حبة المراقب الشرعي في زياراته الميدانية الدورية للمصارف والشركامصا .8

  .التي يتعامل معها المصرف

  :1آلية العمل: ثانياً

 عقد تعقد الهيئة اجتماعات دورية حسب متطلبات وطبيعة عمل المصرف، لكن ال بد لها من .2

 ألية اإلعداد ة، حتى يتسنى للهيئةأحد اجتماعاتها قبل االجتماع السنوي للجمعية العامة العادي

 .إضافية عند الحاجة أسئلة قد تطرح في الجمعية العامة العادية، ويمكن أن تعقد جلسات

 تحدد الهيئة العدد الذي ينعقد به نصاب جلساتها، بحيث ال يقل عن نصف عدد أعضاء .3

 .الهيئة، فإن تحقق النصاب أعتبر االجتماع قانونيا وما صدر عنه ملزما

                                                            
  )اإلنترنت(موقع بيت التمويل الكويتي على شبكة  1

www.kfh.com/Fatawa/Display_n.asp?f=Reqaba00001.Htm 
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 در الهيئة قراراتها باألغلبية المطلقة، وفي حال تكافؤ اآلراء يرجح الجانب الذي فيهتص .4

نص  الرئيس، وللمخالف بيان وجهة نظره في محضر االجتماع، وال يشار إلى الخالف في

 .الفتوى

من  تعتبر قرارات الهيئة ملزمة، ويجب على المصرف التقيد بها، فرأي الهيئة هو الفيصل .5

 .عية، وبناء عليه يتوقف قرار تنفيذ المصرف أو عدمهالناحية الشر

   :1قواعد العمل: ثالثاً

بمقدم  تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته، مستعينة .1

 .االستفسار وبمن ترى حاجة إلى االستعانة به من المتخصصين

 تعينة بما دونه العلماء منتبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مس .2

  .األحكام الفقهية وما دونوه في أصول التشريع من قواعد الستنباط األحكام

 أخذت إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع .3

م يكن وإذا ل الهيئة به، وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع اختارت ما تراه راجحا منها،

في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مستنيرة بآراء ومقررات 

 .المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية

 تعمل الهيئة على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وجعلها حاكمة ال محكومة، فما يوافق .4

قبل ي تعدله إذا كان قابال للتعديل وترفضه إذا لملشريعة من أعمال تقره الهيئة وما يخالفها ا

 .التعديل، وتقدم البديل عن العمل المرفوض ما أمكن

                                                            
  )اإلنترنت(موقع بيت التمويل الكويتي على شبكة  1

www.kfh.com/Fatawa/Display_n.asp?f=Reqaba00001.Htm 
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العمالء،  تقدم الهيئة النصح إلدارة المصرف، وتنصب نفسها مقام المساهمين والمودعين .5

تعارض مع أحكام  فتراعي حقوقهم الشرعية، وتحرص على إعطاء كل ذي حق حقه بما ال

 .اإلسالميةالشريعة 

بأحكام  ال تتقيد الهيئة بفتاوى هيئات الرقابة الشرعية التابعة لمؤسسات أخرى، إذ أن االلتزام .6

لكل هيئة  يث إنح الشريعة اإلسالمية ال يتحقق بتتبع فتاوى هيئات الرقابة الشرعية المختلفة،

ء، وربما أدى مزيج من اآلرا فهمها وتطبيقاتها، ولو ترك األمر كذلك آلل إلى عمل الشركة

د ترى في الموضوع رأيا ينسجم ق ذلك إلى اإلخالل بمقاصد الشريعة؛ ألن هيئة المصرف

برأي هيئة مصرف آخر في  أخذت مع رأي لها في موضوع آخر مشابه أو مضاد، فإذا

ألخرى ؛ وقعت الهيئة في تناقضات في ا موضع ما ، ولما تراع آراءها في الموضوعات

  .تطبيقاتها

  :1)عطاء متواصل(ات والفعالي ألنشطةا: رابعاً

 بهيئات ولجان إذا كانت المصارف اإلسالمية قد التزمت بتكوين أجهزة شرعية تمثلت 

 ة لإلفتاءمجرد هيئ لفتوى فإن بيت التمويل الكويتي قد تعدى ذلك إلى ما هو أوسع وأشمل منا

هيئة الفتوى ( خالل مقتصرة على المؤسسة التي تتبعها فقد سعى بيت التمويل الكويتي من

وقواعد فقه المعامالت  إلى نشر وبث وتأصيل مفاهيم االقتصاد اإلسالمي )والرقابة الشرعية

اإلسالمية والمتعاملين معها  اإلسالمية بين أفراد المجتمع كافة، من العاملين في المصارف

فة التي تتوالها والفعاليات واألجهزة الردي والمهتمين بها وذلك من خالل العديد من األنشطة

  .تشرف عليها وتوجهها بشكل غير مباشر أو مباشرة )هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(
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  :اتوالفعالي ألنشطةلوفيما يلي نماذج 

   :1الندوات الفقهية -أ

 استن بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه سنة طيبة تمثلت في عقد الندوة الفقهية، حيث

مهتمين بمسائل الفقه عامة، االقتصاد اإلسالمي بصفة خاصة، يطلب من الفقهاء والعلماء ال

اإلسالمية، تقديم  باإلضافة إلى بعض االقتصاديين والمصرفيين العاملين في حقل المصارف

العمل المصرفي  بحوث في قضايا تهم شريحة كبيرة من المسلمين، وتعد من مستجدات

  .رسة الميدانية للمؤسسات المالية اإلسالمية اإلسالمي، التي تنشأ نتيجة التطبيق العملي والمما

ندوة فقهية يحضرها هؤالء الفقهاء والعلماء، ويشارك فيها  قدة الحقة يدعى لعوفي خطو 

عدد من المهتمين بالقضايا الشرعية واالقتصادية التطبيقية من العاملين في المصارف 

تنتهي الندوة إلى إصدار الفتاوى والمؤسسات المالية اإلسالمية، وتجري مناقشة هذه األبحاث ل

والقرارات والتوصيات التي تمثل خالصة ما توصل إليه المشاركون وأصحاب األبحاث في 

  .الندوة في المسائل المعروضة

بهذا العمل بشكل رئيسي، حيث تقوم بتحديد  )هيئة الفتوى والرقابة الشرعية(وتضطلع 

عرض عليها من مسائل، وتحديد محاور قائمة الموضوعات المطروحة للبحث من خالل ما ي

البحوث وأسماء الباحثين والمدعوين للمشاركة في أعمال الندوة، وتستقبل األبحاث وتشرف على 

  .اللجنة المنظمة للندوة 

وقد كان نصيب بيت التمويل الكويتي من هذا النشاط والندوات المباركة وافرا وثريا 

وتلتها الندوة الفقهية الثانية عام ) م1987/هـ1407(عقدت الدورة الفقهية األولى عام  حيث
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ثم الدورة الفقهية ) م1993/هـ1413(ة الفقهية الثالثة عام كانت الندو. )م1990/هـ1410(

  .)م1998/هـ1419(م عقد الندوة الفقهية الخامسة عام تو) م1995/هـ1416(الرابعة عام 

رضا المجامع والشخصيات وقد نالت هذه الندوات وهللا الحمد والمنة موضع قبول و

 الفقهية والعلمية، وصدر عنها فتاوى وقرارات وتوصيات في موضوعات متنوعة أفادت

المسلمين عامة، والمهتمين بقضايا الفقه المعاصرة عامة وفي المسائل االقتصادية على وجه 

  .الخصوص

   :1اإلصدارات والمطبوعات -ب

بفقه  المطبوعات الشرعية المتخصصة اضطلعت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإصدار

  :المعامالت وأسس االقتصاد اإلسالمي واإلشراف عليها، فمن ذلك

 ، وقد تمت ترجمة ثالثة)أربعة أجزاء(سلسلة الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصادية  .1

 منها إلى اللغة اإلنجليزية صدرت في مجلد واحد، وهي كتب تتضمن الفتاوى الصادرة

 توى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه، تضم بينهيئة الف عن

 سؤال وجواب في مختلف األعمال المصرفية والتجارية واالستثمارية، 800صفحاتها 

 .ومن المنتظر صدور جزء خامس من السلسلة قريبا

تب ، وهي ك)أربعه أجزاء، والجزء الخامس قيد الطباعة( سلسلة أعمال الندوات الفقهية .2

تتضمن جميع األبحاث المشاركة في الندوات الفقهية التي أقامها بيت التمويل الكويتي 

 .والقرارات الصادرة عنها
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العالقات العامة واإلعالم في  تصدرها إدارة ،)تسعة كتيبات( سلسلة في ميزان الشريعة .3

سالمي، مفاهيم ومبادئ االقتصاد اإل بيت التمويل الكويتي بإشراف الهيئة، بهدف تبسيط

 .المصارف اإلسالمية وأعمالها وتوضيح أكثر ما يحتاج الناس إلى معرفته عن

 دليل المصطلحات الفقهية االقتصادية، وهو كتاب قام بإعداده عدد من الباحثين، تضمن .4

استقصاء للمصطلحات الفقهية االقتصادية وأحكامها اإلجمالية بأسلوب سهل وتطبيقات 

 .عملية مفيدة

ضو الهيئة امالت واألساليب المصرفية اإلسالمية، وهو كتاب من تأليف عبحوث في المع .5

عبد الستار أبو غدة، وهو يقرر جملة من األحكام والقواعد  السابق فضيلة الدكتور

 .الواجب أخذها وتعلمها على كل من يعمل في حقل المصارف اإلسالمية

د الحميد أبو الريش، حيث عب هو كتاب من تأليف األستاذ الفاضلو - أدب العمل والعمال .6

ويل الكويتي مقام بإعداد الكتاب بناء على تكليف بيت التمويل الكويتي، رغبة من بيت الت

العمل  في نشر وتعليم اآلداب التي تميزت بها شريعتنا اإلسالمية الغراء في مجال

  .والعمال

القتصاد وغير ذلك من الكتب والدراسات والبحوث والرسائل العلمية التي تتناول ا

  .وأحكام فقه المعامالت وتطبيقاته المصرفية الحديثةة اإلسالمي

   :1الوعظ واإلرشاد -ج

 وهو جهاز مستقل مكون من نخبة من الوعاظ الذين يؤمون الموظفين في صالة الظهر

في مختلف القطاعات واإلدارات والفروع، وفق جدول زمني محدد يشمل أنحاء بيت التمويل 

  .وعظي مدروس بعناية فائقة، يشمل الجوانب اإليمانية والسلوكية والفقهية كافة، طبقا لمنهج
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 ورغم أن هذا الجهاز يقوم بمهمة اإلرشاد والوعظ في مجال السلوك واألخالق التي

بنقل وشرح ما جاء في الفتاوى  أيضا فإنه يقوم، ينبغي أن يتحلى بها موظف المصرف اإلسالمي

على  توى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، ويطلعوالقرارات الصادرة عن هيئة الف

فهو القناة التي تصل إلى جميع الموظفين، لإلجابة عن ، محاضر اجتماعاتها األسبوعية

  .استفساراتهم الفقهية التي تتعلق بعملهم وحياتهم؛ مما يوفر جوا عاما من الطمأنينة والثقة
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  )3(ملحق رقم 

  المملكة العربية السعودية –الراجحي المصرفية لشرعية في شركةالرقابة ا

 المجموعات السبع التي يقوم ىحدإ مصرف الراجحي تعتبر المجموعة الشرعية في

  .المصرف  عليها

  :وتتكون المجموعة الشرعية من

 :من قسمين وهما ،أمانة الهيئة الشرعية .1

 .والتطوير قسم الدراسات  . أ

 .قسم التنسيق والمعلومات   . ب

 . لشرعيةإدارة الرقابة ا .2

وتقوم جميع هذه اإلدارات بأعمال متسلسلة ومتداخلة يكمل بعضها البعض كلها تحقق 

وهو اإلسهام في تحقيق استراتيجية المصرف في أن يكون المصرف اإلسالمي  هدف المجموعة

والسياسات الالزمة لتحقيق التزام المصرف بتنفيذ معامالت  الرائد من خالل دعم الخطط

  .1أحكام الشريعة اإلسالمية مصرفية تتفق مع

  :2المهام الرئيسية للمجموعة الشرعية

ما يلزم  إلصدار دراسة معامالت المصرف وأنشطته وتجهيزها للعرض على الهيئة الشرعية .1

  .بشأنها
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المصرف الداخلية  مراقبة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية في جميع أعمال .2

 .والخارجية

 .لعقود والمنتجات في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةتطوير الصيغ وا .3

 .بث الوعي باالقتصاد اإلسالمي داخل المصرف وخارجه .4

 .ت الالزمة لتنفيذ مهام المجموعةتطوير المعلومات واالتصاال .5

  أقسام المجموعة الشرعية ومهامها

  :1أمانة الهيئة الشرعية: أوالً

عدداً  سها أمين الهيئة الشرعية، وتضموهي جهاز تحضيري ألعمال الهيئة الشرعية، يرأ

دراسة األعمال المرفوعة : من المستشارين الشرعيين، واالقتصاديين، ومن أبرز أعمال األمانة

للهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية، واستيفاء المتطلبات الالزمة لها، وإعداد مذكرات عرض 

هيئة الشرعية، وتحرير محاضر الموضوعات، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لعمل ال

اجتماعات الهيئة الشرعية واللجنة التنفيذية، والعناية بها حفظاً وفهرسةً وتصنيفاً، وإعداد دليل 

الضوابط الشرعية في ضوء قرارات الهيئة، واإلجابة على االستفسارات الشفوية والتحريرية من 

ق العالقة بالمؤسسات والمراكز عمالء الشركة وموظفيها مما هو في إطار صالحيتها، وتوثي

  .العلمية والهيئات الشرعية ذات العالقة
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  :1تاليةالمهام ال جهاز أمانة الهيئة الشرعية ويؤدي

استيفائها  فحص األعمال المرفوعة للهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية، والتأكد من .1

 .للمتطلبات الالزمة، للدراسة والعرض عليهما

 العرض من هيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية في الموضوعات محلاستيفاء ما تطلبه ال .2

 .إيضاحات ومعلومات وبيانات وأبحاث

دراسة األعمال واالستفسارات المرفوعة للهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية، وتجهيز  .3

 .مذكرات العرض الالزمة إلدراجها على جدول أعمال الهيئة ولجنتها التنفيذية

ات والمنتجات االستثمارية والتمويلية الجديدة، وتجهيز مذكرات دراسة الصيغ واألدو .4

 .العرض الالزمة إلدراجها على جدول أعمال الهيئة ولجنتها التنفيذية

تصنيف وتوزيع األعمال الجاهزة للعرض حسب األولويات على جدول أعمال  .5

 .االجتماع الدوري للهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية

جتماعات الهيئة الشرعية السنوي، وتسمية الموضوعات الرئيسية إعداد جدول مواعيد ا .6

 .لهذه االجتماعات على مدار العام

 المشاركة في اجتماعات الهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية والعمل على تهيئة بيئة مالئمة .7

 .إلقامة وإنجاح اجتماعاتهما

لعناية بها حفظاً وتصنيفاً تحرير محاضر اجتماعات الهيئة الشرعية ولجنتها التنفيذية، وا .8

 .وفهرسة وتسهيل االستفادة منها
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إعداد مسودات قرارات الهيئة الشرعية وفقاً لتوجيهات الهيئة عند دراستها  .9

 .للموضوعات

إعداد تبليغات القرارات وغيرها مما يصدر عن الهيئة الشرعية بغرض توجيهه إلى  .10

 .إدارة الشركة

ظاً ودراسة وتحقيقاً وفهرسة وتصنيفاً وتسهيل العناية بقرارات الهيئة الشرعية حف .11

 .االستفادة منها

 .توثيق عالقة الشركة بالمؤسسات والمراكز العلمية والهيئات الشرعية ذات العالقة .12

 .بث الوعي باالقتصاد اإلسالمي داخل الشركة وخارجها .13

فيها اإلجابة على األسئلة واالستفسارات الشفوية والتحريرية من عمالء الشركة وموظ .14

 .في ضوء القرارات السابقة

 .إعداد دليل الضوابط الشرعية ألنشطة الشركة وعملياتها في ضوء قرارات الهيئة .15

 .اإلعداد والتحضير للقاءات والندوات العلمية وحلقات النقاش التي تدعو لها المجموعة .16

 . إعداد ودراسة واقتراح البرامج التدريبية الشرعية .17

 .عمال العلمية المالئمة للنشراقتراح ومراجعة وتقويم األ .18
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  :1هما، ة الشرعية من قسمينوتتكون أمانة الهيئ

 :قسم الدراسات والتطوير .1

وُيعنى بتطوير وابتكار العقود واألدوات المالية التي تلبي احتياجات الشركة 

  .وتستوفي معايير السالمة الشرعية، وما يستلزمه ذلك من البحوث والدراسات

  :اسات والتطوير في تحقيقه لألهداف على ما يأتيويعتمد قسم الدر

 .المبادرة إلى تقديم منتجات مالية مناسبة توافق القواعد الشرعية •

سواء عن طريق االبتداء أو عن طريق اإلحالة من الهيئة الشرعية أو لجنتها  - التنسيق •

ئم أو عند مع إدارات الشركة المختلفة عند رغبتها في تطوير منتج أو عقد قا - التنفيذية

 .رغبتها في صياغة منتج جديد

ولعلم أمانة الهيئة بازدياد الحاجة للبحوث والدراسات في االقتصاد اإلسالمي، تبنت 

برنامجاً للمنح البحثية في االقتصاد اإلسالمي، حيث يقدم البرنامج عدداً من المنح سنوياً، 

منها بعد قبول خطة ) %25(يتم صرف . ريال سعودي) 12000(تبلغ قيمة المنحة الواحدة 

وللقسم استضافة . يم البحث وقبوله بصورته النهائيةيوالنسبة الباقية يتم صرفها بعد تق. البحث

  . الباحث لمناقشة الخطة أو البحث أو كليهما

  .قسم التنسيق والمعلومات  .2

الفنية وهو جهاز ُيعنى بجميع المهام المساندة إلدارات المجموعة الشرعية العلمية منها و

والتقنية والتنظيمية، ومن أبرز مهام هذا القسم االتصال والتنسيق مع الجهات التي تتعامل معها 

 اإللكترونية سالمجموعة الشرعية داخلياً وخارجياً، وتوفير قواعد البيانات والكشافات والفهار
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الشرعية والمجموعة  مما يسهل البحث واالطالع للباحثين، وتطوير أرشيف الهيئة الشرعية

وميكنة حفظ وتدفق الوثائق والمستندات في المجموعة، كما يتولى القسم اإلعداد للملتقيات 

والندوات الفقهية، كذلك من مهامه العناية بالمكتبة وتصنيف محتوياتها واالتصال والتنسيق مع 

، واإلشراف الجهات ذات العالقة بشأن أعمال الطباعة والنشر والتوزيع لألعمال العلمية المعتمدة

  .على طباعة الكتب ونشرها

  :1إدارة الرقابة الشرعية: ثانياً 

وقد  ،م5/5/1994تم إنشاء إدارة الرقابة الشرعية بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

 العام والمدير تحديد سلطاتها وصالحياتها بموجب البالغ العام الصادر من العضو المنتدب تم

  .م30/5/1994 بتاريخ

  :ومنهج عملهاهيكلها 

يتكون هيكل إدارة الرقابة الشرعية في الشركة من مراقبين شرعيين باإلدارة العامة 

  .والفروع

وتتولى إدارة الرقابة الشرعية مهمة المراجعة الشرعية للمعامالت المصرفية 

والخارجية للتأكد من مدى التزامها بقرارات الهيئة الشرعية للشركة،  واالستثمارية الداخلية

  .المناسبة اتخاذ القرارات التصحيحيةو

وتعتمد اإلدارة في تنفيذ األعمال الموكلة لها على القيام بالزيارات الميدانية إلدارات 

وباستخدام مجموعة من أوراق العمل والنماذج، واتباع عدد من اإلجراءات  الشركة وفروعها،

  .لمراجعةتتوافق مع الضوابط الشرعية وأصول ا المعتمدة والمحددة التي

                                                            
  )اإلنترنت(موقع شركة الراجحي على شبكة  1

www.alrajhibank.com.sa/AR/SideNav/Shariah+Group/Shariah+Control+Dept/Shariah+Control
+Dept.htm 
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وأهم المالحظات المأخوذة على  كما تقوم اإلدارة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها

الشرعية والتي تقوم  على اللجنة التنفيذية للهيئة أوالًالتطبيق خالل فترة المراجعة، تعرض 

  .بدورها بعد النظر فيها بعرضها على الهيئة الشرعية

  :مهام إدارة الرقابة الشرعية

تحقق من أن أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد جاري العمل به في الشركة مجاز من ال .1

 .الهيئة الشرعية

مراجعة النماذج والعقود واالتفاقيات قبل استخدامها، ومراجعة إجراءات تنفيذ العمليات  .2

 .قبل تنفيذها، للتأكد من مطابقتها للقرارات الصادرة بشأنها

 اراتها الداخلية والخارجية وشركاتها التابعة تلتزم تنفيذالتأكد من أن فروع الشركة وإد .3

القرارات الشرعية طبقاً للنماذج والعقود واالتفاقيات وإجراءات العمل المجازة من الهيئة 

 .الشرعية

 .التأكد من التزام الشركة بسياستها الشرعية .4

 .ياً وخارجياًتنفيذ زيارات رقابية ميدانية بصفة دورية إلدارات الشركة وفروعها داخل .5

إعداد تقرير دوري عن كل فترة رقابية بنتائج الرقابة الميدانية لألنشطة والعمليات، يحدد  .6

المالحظات الشرعية القائمة خالل الفترة فيما يتعلق بالمجاالت الرئيسة للرقابة الشرعية 

 :وهي

 .المجاالت التي لم تجز من الهيئة الشرعية •

 .ت المعدة لالستخدام قبل تنفيذهامطابقة الصيغ والعقود واإلجراءا •

 .الحاالت والمجاالت المخالفة للمجاز •
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 .أدلة التعليمات واإلجراءات اآللية واليدوية •

 .السياسة الشرعية للشركة •

العناية باستفسارات عمالء الشركة وموظفيها وإشكاالتهم، ومتابعة ما يثار من قبلهم  .7

 .مليات داخل إدارات الشركة وفروعهابشأن صحة التنفيذ من الناحية الشرعية لبعض الع

 .بث الوعي باالقتصاد اإلسالمي داخل الشركة وخارجها .8
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  )4(ملحق رقم 

  اإلمارات العربية المتحدة –الرقابة الشرعية في بنك دبي اإلسالمي

  :يتألف جهاز الرقابة الشرعية في بنك دبي اإلسالمي من األقسام الثالثة التالية

  :لرقابة الشرعيةهيئة الفتوى وا: أوالً

  علماء متخصصين في الشريعة اإلسالمية ولهم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تضم

  .والقانونية والمصرفية بصفة عامة االقتصاديةإلمام بالنظم 

 يئة من قبل الجمعية العمومية للبنك وهي تأتي في مركز أعلى منالهويتم تعيين 

  .1مجلس اإلدارة

  :2بة الشرعيةهيئة الفتوى والرقامهام 

التأكد من مطابقة  ، ولها حقالمصرفيئة على جميع النواحي الشرعية في الهتشرف 

على األعمال غير  االعتراض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها وحق المصرفمعامالت 

ويلتزم مجلس اإلدارة بتنفيذ توصياتها سواء كانت باإلجماع أم باألغلبية . المطابقة إن وجدت

  ).من النظام األساسي 78مادة (لقة المط

  .الهيئة بصفة دورية أو كلما دعت حاجة العمل لذلك اجتماعاتوتنعقد 

 -74مواد (وتستمد الهيئة صالحياتها من أحكام الباب السابع من النظام األساسي للبنك 

84.(  

  

                                                            
  www.alislami.co.ae/ar/shariaboard.htm  )اإلنترنت(موقع بنك دبي اإلسالمي على شبكة  1
2 www.alislami.co.ae/ar/shariaboard_boardrules.htm 
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  :هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةوتتلخص مهام 

 .المصرفلشرعية في وى ااأن تكون المصدر الرئيسي للفت .1

السعي إليجاد المزيد من األساليب والصيغ واألدوات المصرفية الشرعية التي تمكن  .2

والخدمات المصرفية،  واالستثمار االئتمانمن مواكبة التطور في أساليب  المصرف

 .الرأي في الصيغ والمعامالت المصرفية المستجدة وإبداء

م يسبق صدور فتاوى بشأنها لبيان حكمها والتي ل المصرفدراسة ما يستجد من أعمال  .3

 .بتنفيذها المصرفالشرعي قبل قيام 

والتي تعرضها عليها إدارة  المصرفالمتعلقة بمعامالت  واالتفاقياتدراسة العقود  .4

 .أو تطلبها الهيئة للتثبت من عدم مخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية المصرف

 بي والزيارات الميدانية ومالحظات المراقاإلطالع على خالصة تقارير التدقيق الشرع .5

 .الشرعي إلبداء الرأي بشأنها

وقراراته اإلدارية وكل ما من شأنه تجسيد وتصوير  المصرفاإلطالع على عقود  .6

  .العملي أمام الهيئة الواقع

 المصرفدراسة الموضوعات المحالة من رئيس مجلس اإلدارة والمتعلقة بأعمال  .7

  .االرأي الشرعي فيهء إلبدا

دراسة المسائل المستجدة المحالة من اإلدارات والفروع أو من جمهور المتعاملين مع  .8

 .، وبيان الرأي الشرعي فيهاالمصرف

 .المصرفإقرار برامج التدريب الشرعية للعاملين ب .9

 .إعداد التقرير السنوي عن الميزانية العمومية للبنك .10
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حاالت  يبين خالصة ما تم عرضه من تقدم الهيئة تقريراً سنوياً شامالً لمجلس اإلدارة .11

  .المصرفوما جرى بيانه من آراء في معامالت 

  :1التدقيق الشرعي: ثانياً

، ويعد وجوده جزءاً من أعمال المصرفهو الجانب الرقابي الميداني الذي يجسد سمة 

  .الرقابة الشرعية

  :مهام التدقيق الشرعي

  :تتلخص مهام التدقيق الشرعي فيما يلي

للفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  المصرفمطابقة أعمال  التحقق من .1

 .من خالل توجيهات المراقب الشرعي

على مدار السنة للتحقق من مدى التزام العاملين واإلدارات  المصرفمراجعة أعمال  .2

المختلفة بالضوابط والتوصيات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة 

 .الندوات والمؤتمرات المصرفية رعية وعنالش

التأكد من أن جميع العقود التي ينشأ بها حق للبنك أو التزام عليه قد أقرتها هيئة الفتوى  .3

 .والرقابة الشرعية

تقارير دورية للمراقب الشرعي لعرضها على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إلقرار  رفع .4

  .ما تراه مناسباً حيالها

  

                                                            
  )اإلنترنت(موقع بنك دبي اإلسالمي على شبكة  1

www.alislami.co.ae/ar/shariaboard_auditing.htm 
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 :1راقب الشرعيالم: ثالثاً

من النظام األساسي على تعيين مراقب شرعي من قبل مجلس  76تنص المادة 

تكون مهمته مراقبة كافة أعمال الشركة والتأكد من مطابقتها للفتاوى الصادرة عن  ،اإلدارة

  .هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

  : مهام المراقب الشرعي

  :تتلخص مهام المراقب الشرعي فيما يلي

 .والعاملين والمساهمين والمودعين والمتعاملين المصرفعلى استفسارات إدارة الرد  .1

 .متابعة المدققين الشرعيين وتوجيههم .2

 .اإلدارةمجلس التقارير والمالحظات إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية و رفع .3

 .المصرفبالمشاركة في برامج التدريب  .4

 .شرعيةوالرقابة الأعمال أمانة سر هيئة الفتوى تولي  .5

  

  

  

  

  

                                                            
  )اإلنترنت(موقع بنك دبي اإلسالمي على شبكة  1

www.alislami.co.ae/ar/shariaboard_supervisors.htm  
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  الخاتمــة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبيـاء والمرسـلين، وعلـى آلـه     

  وصحبه أجمعين، وبعد،،

  .في ختام هذه الرسالة أعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات

  :النتائج: أوال

ـ     .1 ادية تعتبر المصارف اإلسالمية في ظل متطلبات العصـر الحـديث ضـرورة اقتص

 .واجتماعية للمجتمعات المسلمة؛ لما لها من أهداف وغايات سامية ونبيلة تسعى لتحقيقها

تواجه المصارف اإلسالمية صعوبات وتحديات ومشاكل جمة، مـن هـذه الصـعوبات     .2

والتحديات والمشاكل ما هو داخلي يتعلق بالمصارف اإلسالمية نفسها، ومنها مـا هـو   

 .خارجي

لمصارف اإلسالمية مما يجعلها في أمس الحاجة إلـى جهـة   يوجد بعض المآخذ على ا .3

 .أخرى مسمياتتضبط وتصحح مسارها تسمى الرقابة الشرعية، ولها 

أنشـطة  من مدى مطابقـة   تحققالمفهوم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية هو  .4

 .الغراء شريعة اإلسالميةللاإلسالمي المصرف 

أمر ضروري لضمان التـزام   مصارف اإلسالميةالرقابة الشرعية على أعمال الوجود  .5

تزام ال لاال هذا إذا كان أمر واجب شرعاوهو . هذه المصارف بأحكام الشريعة اإلسالمية

 .؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجببهيتحقق إال 

الرقابة الشرعية، فهي تشبه من وجوه عمل كل من المفتـي   بها تتعدد األنشطة التي تقوم .6

 .سب والوكيل واألجيروالمحت
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ومدة عمل وشروط وتخصصات وتحديد مكافآت  تعيين طريقةو يختلف الموقع التنظيمي .7

 .وإعفاء وعدد أعضاء الرقابة الشرعية من مصرف إسالمي إلى آخر ءاستعفاو

من الصعوبات التي  اتواجه الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية أو في بعضها عدد .8

 .قد تعيق عملها

 .لها ايجابيات وعليها مآخذأن  الشرعية في المصارف اإلسالميةالرقابة واقع  .9

  :التوصيات: ثانيا

 :أن تتكون الرقابة الشرعية من قسمين، همابد  ال .1

 .وتعنى بالناحية النظرية: هيئة الفتوى  -أ 

 .وتعنى بالناحية العملية: هيئة المتابعة  - ب 

نظمـة واللـوائح، وال   ضـع األ فليست العبرة بإصدار الفتاوى والقوانين، وال بو

إنما العبرة بـالتطبيق   .الندوات والمؤتمرات، وال بصياغة النماذج وتقديم التقاريربإقامة 

 .السليم، وااللتزام الكامل بهذه األمور

أعضاء هيئة الفتوى عن ثالثة من العلماء المتخصصين فـي فقـه    عدد أن يقلال ينبغي  .2

أكثر من المتخصصـين فـي االقتصـاد     المعامالت اإلسالمية، باإلضافة إلى عضو أو

 .القانونعضو أو أكثر من المتخصصين في و والعمل المصرفي،

عضو الرقابة الشرعية تأخذ بعـين االعتبـار   في  شروط وصفات معينةضرورة توفر  .3

 .قيامه بالمهام الملقاة على عاتقه

، ألن أن يكون كل موظف في المصرف اإلسالمي مراقبا شرعيا علـى نفسـه  ضرورة  .4

 .ضرورةم أنواع الرقابة وأكثرها حيوية والرقابة الذاتية هي أه
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البد من الحرص الشديد على حسن اختيار العاملين بالمصرف اإلسالمي؛ ألن ذلك يعتبر  .5

فـي  من أهم أسباب نجاح التطبيق الشرعي عمليا، وال بد أن يكون لهيئة الفتـوى دور  

 .هموضع نظام اختيار

سـس  لشرعية بتدريب موظفي المصرف على مبـادئ وأ ضرورة قيام أعضاء الرقابة ا .6

 .المعامالت المالية اإلسالمية

ضرورة نشر أعمال الرقابة الشرعية بأدلتها الشرعية في مطبوعات، بحيث توزع على  .7

 .العاملين بالمصرف، والمتعاملين معه، وجمهور المسلمين

ي كل فرع مـن  مراقب شرعي متفرغ فضرورة أن تشتمل هيئة المتابعة الشرعية على  .8

 .فروع المصرف

 .، لتمكنها من الرقابة التامة الصحيحةباالستقاللية الكاملة الرقابة الشرعية أن تتمتعال بد  .9

  .ضرورة أن تكون فتاوى وقرارات هيئة الفتوى ملزمة إلدارة المصرف .10

ـ  .11 ا إذا تبين لهيئة الرقابة الشرعية وقوع مخالفات للشريعة اإلسالمية أو لفتاويها وقراراته

من قبل إدارة وموظفي المصرف فيجب عليها بيان ذلك في تقريرها، واتخـاذ العقوبـة   

 .المناسبة من قبل الجهة المختصة على المخالف

 

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  مسرد اآليات

رقم   السورة  اآليـــة

  اآلية

رقم 

 الصفحة

أَنَّ ّهللاَ يَْعلَُم َما فِي أَنفُِسُكْم فَاْحَذُروهُ َواْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ َواْعلَُمواْ {
  51  235  البقرة  }َغفُوٌر َحلِيٌم 

ثُمَّ تَُوفَّى ..... الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَھُم بِاللَّْيِل َوالنَّھَاِر ِسّراً َوَعالَنِيَةً {

ا َكَسبَْت َوھُْم الَ يُ    }ْظلَُمونَ ُكلُّ نَْفٍس مَّ

- 274  البقرة

281  

  ج

ُ اْلبَْيعَ {    18  275  البقرة  }َوأََحلَّ هللاَّ

  22/ج  280  البقرة  }َمْيَسَرةٍ  ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َوإِن َكانَ {

  }قُْل إِن تُْخفُوْا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ يَْعلَْمهُ ّهللاُ{
  51  29  آل عمران

قُواَواْعتَِصُموا بِحَ { ِ َجِميًعا َواَل تَفَرَّ   }ْبِل هللاَّ
  18  103  آل عمران

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف { نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن مِّ

  } َويَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَـئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ 

  56  104  آل عمران

ٍة أُْخِرجَ { ْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْوَن َعِن ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ
ْنھُُم  ِ َولَْو آَمَن أَْھُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيراً لَّھُم مِّ ّ اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا

  }اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرھُُم اْلفَاِسقُوَن
  56  110  آل عمران

} ً   }إِنَّ ّهللاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبا
  40/51  1  النساء

يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَْن تَُكوَن {

َ َكاَن بُِكْم  تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم َواَل تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

   }َرِحيًما

  18  29  النساء
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رقم   السورة  اآليـــة

  اآلية

رقم 

 الصفحة

وْا األََمانَاِت إِلَى أَْھلِھَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَن إِنَّ ّهللاَ يَأْمُ { ُرُكْم أَن تُؤدُّ

ا يَِعظُُكم بِِه إِنَّ ّهللاَ َكاَن  النَّاِس أَن تَْحُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ ّهللاَ نِِعمَّ

   }َسِميعاً بَِصيراً 

  57  58  النساء

ْثِم َواْلُعْدَواِنوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َواَل تََعا{   }َونُوا َعلَى اإْلِ
  18  2  المائدة

} ً    }لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاجا
  44  48  المائدة

الً { ِ أَْبتَِغي َحَكًما َوھَُو الَِّذي أَنَزَل إِلَْيُكْم اْلِكتَاَب ُمفَصَّ   17  114  األنعام  }أَفََغْيَر هللاَّ

ةً َعلَْيُكْمَكْيَف َوإِن يَْظھَُروا{     }الَ يَْرقُبُوْا فِيُكْم إاِلًّ َوالَ ِذمَّ
  40  8  التوبة

ةً {    }الَ يَْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إاِلًّ َوالَ ِذمَّ
  40  10  التوبة

بَْعٍض يَأُْمُروَن  َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِيَاء{

َكاةَ بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَْوَن َعِن اْلُمنكَ  الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ِر َويُقِيُموَن الصَّ

 }َويُِطيُعوَن ّهللاَ َوَرُسولَهُ أُْولَـئَِك َسيَْرَحُمھُُم ّهللاُ إِنَّ ّهللاَ َعِزيٌز َحِكيمٌ 

  56  71  التوبة

ھُْم َونَْجَواھُْم َوأَنَّ ّهللاَ َعالَُّم اْلغُ {   }يُوبِ أَلَْم يَْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ يَْعلَُم ِسرَّ
  51  78  التوبة

ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن{  أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمْن هللاَّ
ُ اَل  أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍف ھَاٍر فَاْنھَاَر بِِه فِي نَاِر َجھَنََّم َوهللاَّ

  }يَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن
  18  109  التوبة

ا ُكنتُْم تَْعَملُوَنَولَتُ {   }ْسأَلُنَّ َعمَّ
  53  93  النحل

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ { َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

  }مسئوالً أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ 

  78  36  اإلسراء
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رقم   السورة  اآليـــة

  اآلية

رقم 

 الصفحة

ْقَت بَْيَن بَنِي إِْسَرائِيَل َولَ {  }ْم تَْرقُْب قَْولِيإِنِّي َخِشيُت أَن تَقُوَل فَرَّ
  40  94  طه

   }َوالَِّذيَن ھُْم أِلََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعوَن{
  57  8  المؤمنون

  }فَأَْصبََح فِي اْلَمِدينَِة َخائِفاً يَتََرقَُّب{
  40  18  القصص

ْسئُولُوَن{   }َوقِفُوھُْم إِنَّھُم مَّ
  53  24  الصافات

ُ الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل{ فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ أُْولَئَِك الَِّذيَن ھََداھُُم هللاَّ
  د  18  الزمر  }َوأُْولَئَِك ھُْم أُْولُوا اأْلَْلبَابِ 

ُدوُر{   }يَْعلَُم َخائِنَةَ اأْلَْعيُِن َوَما تُْخفِي الصُّ
  51  19  غافر

} ً يِن َما َوصَّى بِِه نُوحا َن الدِّ   44  13  الشورى  }َشَرَع لَُكم مِّ

  }ثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعھا{
  44  18  الجاثية

نَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه { َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ
  51  16  ق  }ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ 

  }َما يَْلفِظُ ِمن قَْوٍل إاِلَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد{
  40/53  18  ق

َ قَْرضاً َحَسناً فَيَُضاِعفَهُ لَهُ َولَهُ { َمن َذا الَِّذي يُْقِرُض هللاَّ
  22  11  الحديد  }أَْجٌر َكِريٌم 

  }َوالَِّذيَن ھُْم أِلََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعوَن{
  57  32  المعارج
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  األحاديث مسرد

م رق  الحديـــــث

 الصفحة

لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان (

  ). وذلك أضعف اإليمان

57  

  58  .)أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك(

  58  )عن رعيته مسئولكلكم راع وكلكم (

بـن  ااستعمل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  رجال على صدقات بني سليم يدعى (

فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه  ،لكم وهذا هديةهذا ما :قال ،فلما جاء حاسبه ،اللتبية

ثم خطبنا  .فهال جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا  :وسلم

أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما والني  :فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال

ي بيت أبيه وأمه  حتى أفال جلس ف .هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي :اهللا فيأتي فيقول

 .واهللا ال يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إال لقي اهللا يحمله يـوم القيامـة   ؟تأتيه هديته

  .)رفألعرفن أحدا منكم لقي اهللا يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيع

58  

  53  .)غلول فما أخذ بعد ذلك فهو ،عمل فرزقناه رزقا من استعملناه على(
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الرقابة المالية في المصارف وبيوت المال اإلسالمية بين الذاتيـة  : الكفراوي، عوف محمود -ب

 .370 -333ص ). 14(عدد  .الشريعة مجلة أضواء والشرعية،

  :فلسطين -غزة. مجلة الجامعة اإلسالمية -ج

اثر الرقابة الشرعية واسـتقالليتها علـى معـامالت البنـك     : أبو معمر، فارس محمود .1

ينـاير  /هـ1415شعبان /العدد األول. 3مج. غزة .مجلة الجامعة اإلسـالمية  .اإلسالمي

 .م1996

 .ي المصارف اإلسالمية في قطاع غزةدور هيئة الرقابة الشرعية ف: شويدح، احمد ذياب .2

 .41-1ص. م2/2003. 11مج. مجلة الجامعة اإلسالمية

  :وقائع المؤتمرات والندوات -ثالثا

منشورة في . هـ1425) جامعة أم القرى(العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي مؤتمرال أبحاث -أ

 ):اإلنترنت(موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية 

http://saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813  

  . اإلسالمية ؤسسات الماليةالرقابة الشرعية الفعالة في الم :البعلي،عبد الحميد محمود .1
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   .الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف اإلسالمية: السعد، أحمد محمد .2

  . الرقابة الشرعية الواقع والمثال:  فرح، فيصل عبد العزيز .3

  . الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك اإلسالمية: السيدفياض، عطية  .4

 .الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإلسالمية :محمد أمين عليالقطان،  .5

 ).رام اهللا: م2/4/2001: ندوة بتـاريخ (-تقييم أولي -أداء البنوك اإلسالمية في فلسطين  -ب

  .م2001حزيران  .مركز تطوير القطاع الخاص: نابلس

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها فـي المصـارف   : الصالحين، عبد المجيد محمود -ج

معالم الواقـع وآفـاق   : المؤسسات المالية اإلسالمية(المؤتمر العلمي الرابع عشر  .اإلسالمية

موقع مركز أبحاث فقـه  . كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة – )المستقبل

  www.kantakji.org/fiqh/Files/Banks/1.swf )اإلنترنت(لمعامالت اإلسالمية على شبكة ا

المؤتمر  المفاهيم وآليات العمل،: استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: مشعل، عبد الباري -د

هيئة المحاسـبة والمراجعـة    ،)البحرين(الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية 

  .م2004.سات المالية اإلسالميةللمؤس

  ):اإلنترنت(منشورة على شبكة  وأخبار أبحاث ومقاالت -رابعا

م، 2006ابريل  11808/19. الكويت. جريدة القبس .امرأة في هيئة الرقابة الشرعية .1

  )اإلنترنت(موقعها على . 41

www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/

ArticlePage.aspx?ArticleID=158955&searchText 



 

 159

الهيئات الشرعية الواقع وطريق التحول لمستقبل : صالح بن عبد الرحمن: الحصين .2

  ).اإلنترنت(موقع طيبة الطيبة على شبكة المعلومات الدولية  .أفضل

http://www.taiba.org/article-view.php?id=60  

، موقع إسالم أون صارف اإلسالميةالرقابة الشرعية في الم: حماد، حمزة عبد الكريم .3

 )اإلنترنت(على شبكة المعلومات الدولية . اإلسالم وقضايا العصر –الين 

www.islamonline.net/Health/Arabic/display.asp?hquestionID=1175

4  

المجلس العام للبنوك . شرعيةالخضوع العمل المصرفي اإلسالمي للرقابة  .4

 )اإلنترنت(موقع المجلس على شبكة  .والمؤسسات المالية اإلسالمية

www.islamicfi.net/arabic/laws/qawasim/p3.asp  

. دراسة توصي قطاع المصارف اإلسالمية بتبني حلول تقنية متطورة لزيادة كفاءتها .5

 م2006آذار   8:الخبر منشور بتاريخ). اإلنترنت(موقع صحيفة قدس برس على 

www.qudspress.com/data/aspx/d40/17700.aspx  

 زعتريالموقع  .التجربة اإلسالمية في المعامالت المصرفية: الزعتري، عالء الدين .6

  www.alzatari.org/show_art_details.php?id=147 )اإلنترنت(شبكة على 

مركز . العولمة وتأثيرها على العمل المصرفي اإلسالمي: عالء الدين الزعتري، .7

) اإلنترنت(أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية على شبكة 

www.kantakji.org/fiqh/Files/Banks/GlobalBanking.htm 
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 .جريدة الرياض .خدعة لجان الرقابة الشرعية في البنوكعبد الرحمن،  :السلطان .8

على  لموقعا. م26/7/2003: السبت .جريدة الرياضنشر في موقع  .منتدى الكتاب

 )اإلنترنت(شبكة المعلومات الدولية 

www.alriyadh.com/2003/07/26/article20317.html  

األردن . صحيفة الغد. اإلسالميةهيئات الرقابة في المصارف : عارضة، فيصل .9

 ) اإلنترنت(من موقعها على شبكة . م26/5/2006

www.alghad.jo/?news=96624  

موقع جامعة الملك فهد .بين الواقع واآلمالالبنوك اإلسالمية : عثمان، أسامة أحمد .10

  ) اإلنترنت(عادن على شبكة للبترول والم

http://faculty.kfupm.edu.sa/FINEC/osama/Professional%20Articles/

Islamic%20banks%20Realities%20and%20Aspirations.htm  

األسس الفنية للرقابة الشرعية وعالقتها بالتدقيق الشرعي في : أبو غدة، عبد الستار .11

على  اإلسالمية ام للبنوك والمؤسسات الماليةمجلس العموقع ال .المصارف اإلسالمية

 )اإلنترنت(شبكة 

www.islamicfi.net/arabic/research/Research_Archivefull.asp?id=58

127#1  

مجلة  .ةالبنوك اإلسالمي الرقابة الشرعية في قانون :عبد الستار علي ،القطان .12

 )اإلنترنت(موقعها على ) 22(العدد المستثمرون

http://mosgcc.com/topics/current/print.php?ID=197&issue=22 

 ). اإلنترنت(موقع المصارف اإلسالمية على شبكة . ماهية المصارف اإلسالمية .13

www.bltagi.com/manaheg_elmasaref.htm  
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 .خارج دائرة الشك إعالن الحق الواجب ةهيئات الرقابة الشرعي :طارق خالد ،المسفر .14

 )اإلنترنت(وقعها على م) 24(العدد مجلة المستثمرون

mosgcc.com/topics/current/print.php?ID=260&issue=24 

صحيفة الشعب  موقع. العالم فيمليار دوالر حجم صناعة المصارف اإلسالمية 260 .15

 )اإلنترنت(على شبكة  اليومية على الخط

www.arabic.people.com.cn/200403/04/ara20040304_76947.html  

موقع إيالف على شبكة . جم أعمال البنوك اإلسالمية في العالممليار دوالر ح 261 .16

  www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2005/9/89666.htm) اإلنترنت(

مجلس العام للبنوك موقع ال. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .17

 )اإلنترنت(على شبكة  اإلسالمية والمؤسسات المالية

www.islamicfi.net/arabic/news/artical.asp?ID=57061  

  :منشورات -خامسا

 .4ص. م2000كانون األول  29عدد  .النشرة اإلحصائية: سلطة النقد الفلسطينية .1

معايير المحاسـبة والمراجعـة   . هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .2

ـ 1424/1425البحرين  .والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية . م2003/2004/هـ

 .قسم الضوابط

البحـرين   .المعايير الشـرعية  .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .3

  .م2004/هـ1425
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  :أنظمة وقوانين -سادسا

  )اإلنترنت(موقعها على شبكة  .قانون المصارف: سلطة النقد الفلسطينية -أ

 www.pma-palestine.org/arabic/law/law.htm   

  موقعه على شبكةهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة  نظام: البنك اإلسالمي العربي -ب

  www.arabislamicbank.com/fatawa/fatawa.html) اإلنترنت(

  )اإلنترنت(موقع بنك دبي اإلسالمي على شبكة : بنك دبي اإلسالمي -ج

  www.alislami.co.ae/ar/shariaboard.htm: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .1

  www.alislami.co.ae/ar/shariaboard_boardrules.htm: مهام الهيئة .2

  www.alislami.co.ae/ar/shariaboard_auditing.htm: مهام التدقيق الشرعي .3

: مهام المراقب الشرعي .4

www.alislami.co.ae/ar/shariaboard_supervisors.htm  

  )اإلنترنت(ويتي على شبكة موقع بيت التمويل الك: بيت التمويل الكويتي -د

: الهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية وآلية عملها .1

www.kfh.com/Fatawa/Display_n.asp?f=Reqaba00001.Htm   

  :أنشطة وفعاليات للرقابة الشرعية .2

www.kfh.com/Fatawa/Display_n.asp?f=reqaba00003.htm 
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  )اإلنترنت(الراجحي على شبكة موقع شركة : شركة الراجحي المصرفية لالستثمار -هـ

: المجموعة الشرعية ومهامها الرئيسية .1

www.alrajhibank.com.sa/AR/SideNav/Shariah+Group/Shariah+Grou

p.htm  

  :منهج عملها ومهام إدارة الرقابةتعريفها ونشأتها وهيكل و: الرقابة الشرعية. 2

www.alrajhibank.com.sa/AR/SideNav/Shariah+Group/Shariah+Control+D

ept/Shariah+Control+Dept.htm  

 :تعريف أمانة الهيئة الشرعية .3

www.alrajhibank.com.sa/AR/SideNav/Shariah+Group/Shariah+Secr

etary+Board/amanah.htm  

: مهام أمانة الهيئة الشرعية .4

www.alrajhibank.com.sa/AR/SideNav/Shariah+Group/Shariah+Secr

etary+Board/Shariah+Secretary+Board.htm  
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Abstract 

Thank God Almighty and all blessings and Glory on our Prophet, 

may God bless him  

The Islamic banks are considered as one of the good results of the 

Islamic rising which covered the Islamic world. And their existence is 

considered as economical and social necessity for Islamic society. 

The legal supervision is considered as the basic advantage which 

distinguishes Islamic Banks from the usurious banks. Because of its 

important role in controlling the activities of Islamic Banks from legal side, 

in considering that the existence of Islamic Banks is new relatively to other 

banks. And still Islamic Banks are facing some difficulties, and of course 

they need some helpers to drive it to safety place. They are members of the 

legal supervision. 

To achieve the good results from The legal supervision; there must 

be some contents and determinants that organize and regulate its functions 

and stages. So this study came to present full image about the legal 

supervision on the work of Islamic Banks. 

This study contains an introductory chapter, three main chapters, 

indexes and conclusion. 
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In the introduction of this study; I spoke about its reasons and 

objectives, the previous studies in this topic, plan and methodology.  

In the introductory chapter; I explained the concept of the Islamic 

Banks, their origin, importance, the characteristics that distinguish them 

from other banks, the objectives and functions, the difficulties they face, 

the drawbacks, and success factors. 

In the first chapter; I explained the concept of the legal supervision, 

its nomenclature, arbitrator, importance, juristic and legal adaptation. 

While in the second chapter I had conversed in it about the contents 

of the legal supervision, and workers regulations. 

And in the third chapter, I spoke about the role of the legal 

supervision, and independence, and the compulsory of its decisions, and the 

difficulties which faced it, and its advantages, and its drawbacks. 

And I offered through the supplement four models for the regulations 

and laws of the legal supervision on the work of Islamic Banks. 

And at the end of the study I presented the most important results 

and recommendations. 

Asking God to help me. 




