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المستخلص
تعد الرقابة الشرعٌة الخارجٌة من المتطلبات الرئٌسة التً تحكم أداء المصارف اإلسالمٌة
حٌث إنها تراقب أداء تلك المصارف من الناحٌة الشرعٌة بعٌدا ً عن الربا وأشباه الربا وتمدها
بالفتاوي التً تتالءم مع سٌر عملها وتؤتً أهمٌة البحث من أهمٌة المصارف اإلسالمٌة كونها
تقدم البدٌل الشرعً للمصارف الربوٌة وضرورة وجود رقابة شرعٌة خارجٌة تحكم أعمال تلك
المصارف وٌهدف البحث إلى تحدٌد ماهٌة الرقابة الشرعٌة الخارجٌة ومتطلبات تفعٌل تلك
الرقابة فً المصارف اإلسالمٌة وتتمثل مشكلة البحث فً عدم وجود هٌئات رقابة شرعٌة
خارجٌة تحكم أعمال المصارف اإلسالمٌة أما فرضٌة البحث فتتمثل فً مدى إمكانٌة و جود
هٌئات رقابة شرعٌة خارجٌة فً المصارف اإلسالمٌة وتحدٌد متطلبات تفعٌلها فً تلك المصارف
ًأما أهم النتائج التً توصل إلٌها البحث تتمثل بؤن الجهة التً تمارس أعمال الرقابة الشرعٌة ف
المصارف اإلسالمٌة هً جهات داخلٌة تابعه إلدارة المصارف تهدف إلى فحص وتقٌٌم مدى
. التزام المصارف اإلسالمٌة بؤحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة
) الكلمات المفتاحٌة (الرقابة الشرعٌة – الرقابة الشرعٌة الخارجٌة – المصارف اإلسالمٌة
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The external control consider as amain requirements that govern the performance of
Islamic banks , it monitors the performance of these banks from the Islamic view to be
away from riba and provide these banks with the fatwa that adequate with their
work .
The importance of research come from the importance of Islamic banks which
offering the practical alternative instead of usury banks , and the need for external
control of those banks and research aims to determine external Sharia commit to
control the Islamic banks.
The research problem represent in the lack of external control commit represent
with Sharia commit govern the work of the Islamic banks .
The hypothesis of the research is represented in the possibility and existence of
oversight bodies legitimacy of foreign Islamic banks and determine the requirements
activated in those banks .
The most important findings of the research is that the control commits in the
Islamic banks are local commits belonging to the bank management, aims to examine
and assess the extent to which the Islamic banks are working under the Islamic
principles.
Keywords (Shariah - Foreign Sharia - Islamic banks
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المقدمة
تعد المصارف اإلسالمٌة ضرورة من ضررورات الحٌراة علرى اعتبرار إنهرا ترإدي خردمات
لعمرروم المجتمررع وتهرردف إلررى تحقٌررا النمرراء واوربرراس فررً اومرروال وتسرراهم فررً تحقٌررا التنمٌررة
االقتصررادٌة واالجتماعٌررة مررن وجهررة نةررر إسررالمٌة وبالتررالً فهررً مررن أهررم الركررائز لتطبٌررا مفهرروم
وأسس االقتصاد اإلسرالمً فرً الواقرع العملرً ونتٌجرة لر لك فرال برد مرن وجرود أداة رقابٌرة شررعٌة
على العملٌات المصرفٌة قبل إقرارها تبرٌن مردى تماشرٌها مرع أحكرام الشررٌعة اإلسرالمٌة ومرن هنرا
ٌتعاةم دور الرقابة الشرعٌة الخارجٌرة فرً تلرك المصرارف نتٌجرة الحاجرة إلرى وجرود رأي رقرابً
شرعً ٌتناسرب مرع طبٌعرة تلرك العملٌرات وٌبقٌهرا ضرمن رإٌرة إسرالمٌة وبالترالً فهرً تحترا إلرى
أشخاص مإهلٌن من علمراء الشررٌعة اإلسرالمٌة لكرً ٌمردوا تلرك المصرارف بالفتراوى الترً تحكرم
عملهم وأشخاص آخرٌن من المراقبٌن لكً ٌتمكنوا من إبداء مالحةاتهم وأرائهرم عرن سرٌر العمرل
المصرفً بموضوعٌة واستقاللٌة وبعٌدا ً عن تؤثٌرات إدارة تلك المصارف .
مشكلة البحث -:
تتمثررل مشرركلة البحررث فررً عرردم وجررود هٌئررات رقابررة شرررعٌة خارجٌررة تحكررم أعمررال المصررارف
اإلسالمٌة .
هدف البحث -:
ٌهدف البحث إلى تحقٌا اوتً -:
 -1تحدٌد ماهٌة الرقابة الشرعٌة فً المصارف اإلسالمٌة و لك من خرالل تحدٌرد مفهروم وأهرداف
و أسس وأنواع الرقابة الشرعٌة فً تلك المصارف .
 -2تحدٌد ماهٌة الرقابة الشرعٌة الخارجٌة فً المصارف اإلسالمٌة و لك من خالل تحدٌد مفهروم
وأهداف ومهام والصعوبات التً تواجه الرقابة الشرعٌة الخارجٌة فً المصارف اإلسالمٌة .
 -3تحدٌد متطلبات تفعٌل الرقابة الشرعٌة الخارجٌة فً المصارف اإلسالمٌة .
أهمية البحث -:
تؤتً أهمٌة البحث من أهمٌة المصارف اإلسالمٌة كونها البردٌل الشررعً للمصرارف الربوٌرة
وضرورة وجود رقابرة شررعٌة خارجٌرة تحكرم أعمرال تلرك المصرارف وتسراعدها فرً أداء مهامهرا
وفقا وحكام الشرٌعة اإلسالمٌة .
فرضية البحث -:
ٌقوم البحث على فرضٌة مفادها فً مدى إمكانٌة وجود هٌئات رقابرة شررعٌة خارجٌرة تحكرم
عمرررل المصرررارف اإلسرررالمٌة مرررع ضررررورة تحدٌرررد متطلبرررات تفعٌرررل تلرررك الرقابرررة فرررً المصرررارف
اإلسالمٌة .
منهج البحث -:
اعتمررد البحررث المررنهج الوصررفً و لررك مررن خررالل االسررتعانة بالرسررائل الجامعٌررة والرردورٌات
والمصادر اوخرى واالنترنت .
خطة البحث -:
اشتمل البحث على ثالثة محاور -:
المحور األول  -:ماهية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية .
المحور الثاني  -:ماهية الرقابة الشرعية الخارجية في المصارف اإلسالمية .
المحور الثالث  -:متطلبات تفعيل الرقابة الشرعية الخارجية في المصارف اإلسالمية .
المحور األول -:ماهية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية -:
قبل التحدث عن ماهٌة الرقابة الشرعٌة فً المصرارف اإلسرالمٌة البرد مرن التطررا إلرى مفهروم
المصرف اإلسالمً وال ي ٌعُد ةاهرة اقتصادٌة بررزت فرً الثلرث االخٌرر مرن القررن العشررٌن حٌرث
ٌمثل ردة فعل حضارٌة وحاجة اقتصادٌة لالمة االسالمٌة و لك عندما ادرك المسرلمون قصرور النةرام
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المصرفً الربوي عن مالئمة معتقداتهم الدٌنٌرة اضرافة الرى وعرٌهم الهمٌرة اسرتوالل ثررواتهم مرن قبرل
مإسسرررات مالٌرررة تنطلرررا مرررن عقٌررردة االمرررة وثقافتهرررا بررردالً مرررن اللجررروء الرررى المصرررارف الربوٌرررة (
العجلونً )1 ،2009،وبالتالً ٌعرف على انه " مإسسة مالٌة واقتصادٌة تباشر أنشرطتها المصررفٌة
واالستثمارٌة والتموٌلٌة ونحوها وفرا أحكرام ومبرادئ الشررٌعة اإلسرالمٌة لتحقٌرا النمراء واوربراس فرً
اومرروال  ،كمررا تسرراهم فررً تحقٌررا التنمٌررة االقتصررادٌة واالجتماعٌررة  ،فهررً مإسسررات اقتصررادٌة هادفررة
للربح و ات بعد اجتماعً " ( شحاتة  ،بدون سرنة نشرر . ) 5،كمرا أن للمصررف اإلسرالمً خصرائص
لعل أهمها اوتً -:
-1استبعاد التعامل بالفائدة  :إن من أهم معالم المصارف اإلسرالمٌة هرو إسرقاط الفائردة الربوٌرة مرن كرل
عملٌاته أخ ا أو إعطاء  ،ون اإلسالم قد حرم الربا بكل أشكاله(إلهٌتً .)19981,1,،
 -2تنرروع صررٌس االسررتثمار اإلسررالمً إ تتصررف االسررتثمارات بالمصرررف اإلسررالمً بمررا ٌررؤتً :
(سٌعفان وقدورة )76 ،1997،
 التنوٌع والتباٌن ون لكل نوع من أنواع االستثمار سمات وخصائص ٌتمٌز بها عن اوخر. التفاوت فً توقٌت تحقا العائد أو اإلٌراد . التفاوت فً توقٌت تحصٌل العائد أو اإلٌراد . التفاوت فً درجة المخاطرة والضمانات الالزمة . التقٌد بالضوابط الشرعٌة التً تحكم العدٌد من أدوات االستثمار . - 3توجٌه كل نشاط نحو االستثمار الحالل  :التنفٌ على أساس قاعدة الحالل والحرام التً ٌحددها
اإلسالم وٌترتب علٌه ما ٌؤتً (إلهٌتً )191 ،1998 ،
 االعتماد على المشاركة والمضاربة كبدٌل للفوائد الربوٌة . توجٌه االستثمار وتركٌزه فً دائرة إنتا السلع والخدمات . تحري أن ٌقع المنتج  ،ومراحل إنتاجه  ،وأسباب إنتاجه  ،منسجمة مع قاعدة الحالل . تحكٌم مبدأ احتٌاجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النةر إلى العائد . .4ربط التنمٌة االقتصادٌة بالتنمٌة االجتماعٌة  :تحاول المصارف اإلسرالمٌة رفرع المسرتوى ألمعاشرً
للمجتمع من خالل سٌاسته االستثمارٌة للمشارٌع والمإسسات االقتصادٌة التابعة له
.5تجمٌع اوموال العاطلة ودفعها إلى مجال االستثمار نةرا لعزوف الكثٌر مرن المسرلمٌن عرن التعامرل
مع المصارف التقلٌدٌة
 .6عدم إسهام ه ه المصارف وتؤثٌرها المباشر فٌما ٌطرأ على النقد من التضخم ٌ:منح الوحردة النقدٌرة
السائدة استقرارا ً وثباتا ً فرً قٌمتهرا الشررائٌة وٌسرهم إلرى حرد كبٌرر فرً الحرد مرن ةراهرة التضرخم  ،الن
المصارف التقلٌدٌة تقوم بعملٌة ما ٌسمى بـ (خلرا النقود)أو(خلرا االئتمران) أي إنهرا قرادرة علرى تخلرا
نقودها بنفسها عن طرٌا فتح االعتمادات للسحب على المكشوف لزبائنها ضمن حردود معٌنرة مسرموس
بها لكل زبون .
ٌ .7إدي إلواء الربا واستبداله بنةرام المشراركة إلرى تحررر الزبرون مرن النزعرة السرلبٌة الترً ٌتسرم بهرا
المودع المنتةر الفائدة الربوٌة وفً النةام اإلسالمً ٌحصل المستثمر علرى الرربح العرادل الر ي ٌتكافرؤ
مع الدور الفعلً ال ي أداه ماله فً التنمٌة االقتصادٌة (.عطٌة ) 66 ،4891 ،
وبعد عرض مفهوم وخصائص المصرف اإلسالمً سوف ٌتناول ه ا المحور الفقرات اآلتٌة -:
أوال  -:تعريففف الرقابففة الشففرعية فففي المصففارف اإلسففالمية  -:تعررد الرقابررة الشرررعٌة فررً المصررارف
اإلسالمٌة الركن اوساسً ال ي ٌهتم بالتؤكد من تطبٌا أحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة باإلضافة إلى
تطبٌررا القواعررد واوصررول واوعررراف المحاسرربٌة  ،وعلٌرره تعرررف الرقابررة الشرررعٌة فررً المصررارف
اإلسررالمٌة علررى إنهررا -:عملٌررة منةمررة تهررتم بترردقٌا المعررامالت المصرررفٌة فررً ضرروء أسررس ومعرراٌٌر
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المحاسبة والتدقٌا والرقابة مع اوخ بنةر االعتبار مبادئ وأحكام الشرٌعة اإلسرالمٌة وطبقرا للقروانٌن
واللوائح السائدة فً البلد .
إ ا فالرقابة الشرعٌة هً عملٌة تهدف إلى التؤكرد مرن الترزام المصرارف اإلسرالمٌة بؤحكرام ومبرادئ
الشرٌعة اإلسالمٌة وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة لتلك المصارف.
وٌتضمن مفهوم الرقابة الشرعٌة فً المصرارف اإلسرالمٌة المعرالم اوساسرٌة اآلتٌرة( -:طبٌعرة دلٌرل
إرشادات المراجعة والرقابة فً المصارف اإلسالمٌة )23،
 -1تتمثرررل عملٌرررات الرقابرررة الشررررعٌة فرررً المتابعرررة والمالحةرررة والتررردقٌا وتقررردٌم التوصرررٌات
واإلرشادات للتصوٌب والتطوٌر إلى اوفضل .
ٌ -2تمثررل نطرراا الرقابررة الشرررعٌة فررً اوعمررال والتصرررفات والمعررامالت ومررا فرً حكمهررا التررً
ٌقوم بها المصرف اإلسالمً خالل فترة زمنٌة محددة .
 -3مررن مرجعٌررات الرقابررة الشرررعٌة أحكررام مبررادئ الشرررٌعة اإلسررالمٌة والقرروانٌن والقرررارات
والتعلٌمررات الصررادرة مررن الجهررات المعنٌررة وكرر لك الخطررط والسٌاسررات والررنةم والبرررامج
الداخلٌة وأٌضا أسس ومعاٌٌر المحاسبة والتدقٌا والرقابة المناسبة .
ٌ -4قوم بالرقابة الشرعٌة فً المصرف اإلسالمً فرٌرا مرن المردققٌن والمرراقبٌن الر ٌن تتروفر
فٌهم مواصفات وشروط معٌنة تمكنهم من القٌام بالمهام والمسإولٌات على الوجه اوفضل .
ثانيا  -:أهداف الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية :
إن أهداف الرقابة الشرعٌة فً المصارف اإلسالمٌة من وجهرة نةرر معةرم البراحثٌن تتبرٌن
من خالل التؤكد من اآلتً :
 -1صحة وسالمتها البٌانات والمعلومرات المسرجلة فرً الردفاتر والسرجالت والتؤكرد مرن انهرا معردة
وفقا للمبادئ واوصول واوعراف المحاسبٌة ووفقا وحكام ومبادئها الشرٌعة اإلسالمٌة .
 -2المحافةة على موجودات وأموال المصرف اإلسالمً وعمالئه .
 -3إن أعمال المصرف قد تمت وفقا وحكام ومبادئها الشرٌعة اإلسالمٌة ووفقرا لقواعرد وإصرولها
الرقابة الشرعٌة .
 -4تقٌٌم أداء عمرل المصررف اإلسرالمً وعلرى فتررات دورٌرة لتحدٌرد النرواحً االٌجابٌرة والعمرل
علررى دعمهررا وتنمٌتهررا والعمررل علررى تقلررٌص النررواحً السررلبٌة وبٌرران أسرربابها والعمررل علررى
معالجتها .
 -5إعداد تقارٌر تتضمن معلومات تعكس مدى قٌام المصررف اإلسرالمً بالواجبرات الملقراة علٌره
وتقدٌمها إلى عموم المجتمرع وبٌران مردى فائردة هر ه المصرارف فرً مجرال التنمٌرة االقتصرادٌة
واالجتماعٌة .
ثالثا  -:أسس الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية -:
تقوم الرقابة الشرعٌة فً المصارف اإلسالمٌة على العدٌد مرن اوسرس وهرً (-:طبٌعرة دلٌرل
إرشادات المراجعة والرقابة فً المصارف اإلسالمٌة :)25 ،
 -1أسس إٌمانٌة  -:حٌث ٌجب ان ٌستشعر المراقب فً المصررف اإلسرالمً بران سربحانه وتعرالى
ٌراقبه فً كل معامالته وتصرفاته وان له وقفة مع عز وجل ٌوم القٌامة ٌحاسبه عن ما قام بره
من أعمال  ،إ ا إن استشعار المراقب ب لك ٌجعلره ٌعمرل برخخالص وإتقران وٌررفض مرا ٌلقرى علٌره
من ضووط مما ٌزٌد من ثقة الناس بعمله .
 -2أسس أخالقٌة  -:إ ا ٌجب أن ٌتسم المراقب بالصدا واومانة وأن ٌكون أمٌنا وٌحافة على أسررار
عمالئه وأن ٌتحلى بكافة صفات المسلم ،وأن تمتع المراقرب بهر ه السرمات ٌرإدي الرى تحقٌرا الثقرة
بٌنه وبٌن عمالئه مما ٌنعكس على فاعلٌة أداء العمل الرقابً
 -3أسررس سررلوكٌة ٌ-:جررب علررى المراقررب أن ٌحترررم اترره وكرامررة عمالئرره وأن ٌقرردم إلررٌهم النصررائح
والمشورة بالحكمة والموعةة الحسنة مع عدم إفشاء إسرارهم (تجنب التشهٌر)
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 -4كما تقوم الرقابة الشرعٌة فً المصارف على أسس أخرى كالشمولٌة والموضوعٌة واالستمرارٌة
والثبات والمرونة واإلجراءات واوسالٌب واودوات0
رابعا-:أنواع الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية -:
للرقابة الشرعٌة فً المصارف اإلسالمٌة أنواع تتمثل باالتً -:
ا -الرقابة الشررعٌة الداخلٌرة  -:وهرً الرقابرة الترً ٌمارسرها قسرم أو إدارة مسرتقلة تابعرة إلدارة الرقابرة
الداخلٌة وتهدف إلى فحص وتقٌٌمه مدى التزام المصرف بؤحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة والفتراوى
واإلرشادات والتعلٌمات الصادرة عن هٌئة الرقابة الشرعٌة للمصرف ( .معاٌٌر المحاسربة والمراجعرة
والضوابط للمإسسات المالٌة . ) 24 ، 2008،
ب -الرقابة الشرعٌة الخارجٌرة  -:وهرً الرقابرة الترً تمرارس مرن قبرل هٌئرة مسرتقلة غٌرر تابعرة إلدارة
المصرف اإلسالمً والتً تهتم بفحص وتحلٌرل مختلرف اوعمرال واونشرطة الترً تمارسرها المصرارف
اإلسالمٌة والفتاوى الصادرة فً ه ا الشرؤن وإٌجراد البردائل والصرٌس المشرروعة المناسربة لمرا هرو غٌرر
مشروع منها وتكٌٌفها بعٌدا عن شبهة الربا المحرم شرعٌا ( .العزاوي والجرجرري  ،بردون سرنة نشرر
)21،
وعند تحلٌل مفهوم الرقابة الشرعٌة ٌتضح اوتً ( -:الشرع )5، 2007،
أ -إن الرقٌب الشرعً مسإول عن تكوٌن وإبداء رأي حرول مردى الترزام المصررف اإلسرالمً برالنواحً
الشرعٌة فً معامالته .
ب -أن تعمل الرقابة الشرعٌة دون معوقات وتدخالت تعٌا عملها .
ٌتضح مما سبا أن جمٌع أنواع الرقابرة الشررعٌة هردفها واحرد ٌنصرب علرى الترزام المإسسرات بؤحكرام
ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة مع اختالف الجهة المنف ة لتلك الرقابة.
خامسا  :مكونات الرقابة الشرعية  -:تتكون الرقابة الشرعٌة فرً المصرارف اإلسرالمٌة مرن ثرالث هٌئرات
وهً ( -:حماد ) 2، 2005،
ا – الهٌئة العلٌا للرقابة  -:وهً على مستوى المصارف اإلسالمٌة كافة .
ب – هٌئة الفتوى  -:وهً على مستوى كل مصرف على حدة  ،وتقوم بالناحٌة النةرٌة وإٌجراد
البدائل الشرعٌة والحلول العملٌة لمشاكل المصارف اإلسالمٌة .
ت – هٌئة التدقٌا الشرعً :وهً على مستوى كل مصرف وتقوم بالناحٌرة العملٌرة  ،أي التؤكرد
من التزام إدارة المصرف بالحدود المرسومة لها من الناحٌة الشرعٌة والتزامها بتوجٌهات هٌئرة
الفتوى والفتوى الصادرة عنها .
المحور الثاني  -:ماهية الرقابة الشرعية الخارجية في المصارف اإلسالمية .
لقد تضمن ه ا المحور النقاط اآلتٌة -:
أوال  -:تعريف الرقابة الشرعية الخارجية في المصارف اإلسالمية
لقد تم التطرا فرً المحرور اوول إلرى تحدٌرد مفهروم الرقابرة الشررعٌة الخارجٌرة فرً المصرارف
اإلسالمٌة  ،وتبٌن أنها عبارة عن عملٌرة ٌقروم بهرا شرخص مسرتقل عرن الوحردة بهردف إبرداء رأي فنرً
محاٌد عما إ ا كانت العملٌات واونشطة التً ٌقوم بها المصرف اإلسالمً مطابقة للشررٌعة اإلسرالمٌة
ووفقررا للفترراوى الصررادرة مررن قبررل العلمرراء المتخصصررٌن بالشرررٌعة اإلسررالمٌة وبرراومور المحاسرربٌة
والرقابٌة .
وللرقابة الشرعٌة أشكال مختلفة تتمثل باالتً ( -:القطان ) 2، 2004،
 هٌئة أو جهاز رقابة شرعٌة مستقل غٌرر ترابع وي مرن المصرارف اإلسرالمٌة ومنفصرل عرن البنركالمركزي .
 جهررة استشررارٌة مركزٌررة خررار المصرررف تفتررى بالمسررائل المعروضررة علٌهررا فقررط وال صررلة لهررابمراجعة اوعمال المنف ة .
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 جهاز رقابً شرعً متكامل ال ٌتبع الجمعٌة العمومٌة للمساهمٌن ٌحتوي أعضراء لففتراء وآخررٌنكمستشررارٌن وغٌرررهم للترردقٌا والمراجعررة وآخرررٌن للرقابررة والمتابعررة باإلضررافة إلررى رئررٌس الهٌئررة
ومقررها والدعاة .
 مستشار شرعً ٌستشار فً بعض المعامالت وال عالقة له بالتنفٌ وال بكٌفٌته .ثانيا  -:أهداف الرقابة الشرعية الخارجية-:
تهدف الرقابة الشرعٌة الخارجٌرة إلرى بٌران المعرامالت واونشرطة الحرالل الترً تقرام بالمصررف
وإقرارها وبٌران المعرامالت واونشرطة الحررام أو الترً فٌهرا شربه شررعٌة مانعرة مرن ترداولها و لرك
الجتنابها او اإلنهاء منهرا إن كانرت قائمرة وإٌجراد البردٌل الشررعً لهرا  ،باإلضرافة الرى القٌرام بردور
الرقابة نٌابة عن المودعٌن فً ه ه المصارف ( .القطان ) 10 ، 2004 ،
ثالثا  - :أهمية الرقابة الشرعية الخارجية في المصارف اإلسالمية -:
تؤتً أهمٌة الرقابة الشرعٌة الخارجٌة فً المصارف اإلسالمٌة من وجهة نةر معةرم البراحثٌن
باآلتً -:
ا  -إن اوسرراس الر ي قامررت علٌرره المصررارف اإلسررالمٌة المعاصرررة هررو تقرردٌم البرردٌل الشرررعً
للمصارف الربوٌة غٌر الشرعٌة فالرقابة الشرعٌة الخارجٌة هرً الجهرة الترً تراقرب وترصرد
سٌر عمل المصارف اإلسالمٌة والتزامها وتطبٌقها فً معامالتها لألحكام الشرعٌة .
ب  -ال ٌمكن التؤكد من هوٌة المصرف اإلسالمً وتطبٌقه وحكام الشرٌعة اإلسالمٌة وابتعراده
عن الشبهات إال من خالل وجود جهة شرعٌة تضبط أعماله وتصححها باستمرار .
ت  -إن العملٌات المصرفٌة فً االستثمار والتموٌل بال ات تحتا إلرى رأي مرن هٌئرة الفتروى
نةرررا لتمٌررز ه ر ه العملٌررات بررالتوٌر وعرردم التكرررار مررع كررل حالررة أو عملٌررة أو مشررروع ٌمول رهُ
المصرف  ،ومن ثم فالعاملون فً النشاط االستثماري ٌجب أن ٌكونوا على اتصال مستمر مع
الرقابة الشرعٌة ونهم دائما بحاجة إلى اإلفتاء فً أحداث تواجههم أثناء عملهم.
ث  -إن وجرود الرقابررة الشررعٌة الخارجٌررة فرً المصرررف ٌعطرً المصرررف الصربوة الشرررعٌة
كما ٌعطً وجود الرقابة ارتٌاحا لدى الجمهور المتعاملٌن مع المصرف على أساس إنها تعمرل
بما ٌرضً سبحانه وتعالى .
 ( إن اونةمة االجتماعٌة والسٌاسرٌة واالقتصرادٌة الترً تعمرل فٌهرا المصرارف اإلسرالمٌةهً أنةمة وضرعٌة ممرا ٌجعرل الحاجرة ماسرة لوجرود رقابرة شررعٌة خارجٌرة تعمرل علرى إنقرا
المصارف من اومور غٌر الشرعٌة ) (العلٌات ) 49-48، 2006،
رابعا  -:مهام الرقابة الشرعية الخارجية -:
تتلخص مهام الرقابة الشرعٌة الخارجٌة باالتً ( -:القطان ) 23 ، 2004 ،
أ -اإلفترراء  -:وهررً تمثررل طبٌعررة الرقابررة الشرررعٌة ومررن الضررروري وضررع مررنهج لهررا ،فعلررى قرردر
منهجها فً التٌسٌر أو التشدٌد وفً اوخ بالعزٌمة ام بالترخٌص تكون فاعلٌتها وتدخل ضرمن
عملٌة اإلفتاء قٌام الهٌئة بوضع منهجٌة لففتاء والرد على التساإالت .
ب -تجمٌع الفتاوى ومتابعة تنفٌ فتاوى وتوصٌات الهٌئة .
ت -مراقبة اوعمال المزمع القٌام بها :أي قبل البدء بالعمل وهو ما ٌعرف بالرقابة السرابقة وأثنراء
العمل وهً الرقابة المتزامنة وبعد انتهاء العمل وهً الرقابة الالحقرة ،إ ا تعرد الرقابرة الالحقرة
مررن أهررم مررا تقرروم برره هٌئررات الرقابررة الشرررعٌة ،وهررً تشررمل مراجعررة كررل اوعمررال والعملٌررات
والعقرررود والملفرررات والرررنةم واللررروائح والتعلٌمرررات كمرررا تشرررمل المٌزانٌرررة ومراجعرررة الحسرررابات
الختامٌة ومراجعة الفتاوى السابقة وإبرداء رأي رقرابً شررعً محاٌرد عرن مردى تمشرٌة أعمرال
المصرف اإلسالمً وفقا ً وحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة .
ث -وضع خطة لتدقٌا المستندات والنما واإلجراءات الالزمة للرقابة والتنفٌ بشركل ٌرتالءم مرع
المتطلبات الشرعٌة  ،وبحٌث ٌشمل االنشطة كافة .
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 االجتماعات  :تجتمع بعض هٌئات الرقابة الشرعٌة بكامرل أعضرائها بشركل أسربوعً  ،او كرلثالثة أشهر  ،أو كل ستة أشهر .
س -رفع واستقبال التقارٌر الدورٌة الخاصة بالعملٌات التً قامت بتدقٌقها ومراجعتها بدرجة كافٌرة
من اإلفصاس ثم مناقشتها .
خ -تحدٌد مقادٌر الزكاة وتوجٌه صرفها .
د -وضع المبادئ الشرعٌة الختٌار العاملٌن وإعداد خطط تثقٌفٌة ومشاركة العاملٌن والعمالء فرً
المإتمرات والندوات والدورات والبرامج التدرٌبٌة .
 تحدٌد نسبة المعامالت الشرعٌة فً المصرف  ،وإٌجاد البدائل للعملٌات الممنوعة شرعا ًر -إلواء أو وقف أي نشاط للمصرف فً حالة اعتقادهم مخالفته للشرٌعة.
ز -المشاركة فً حل النزاعات والدعاوى من وعلى المصرف .
خامسففا  -:الصففعوبات التففي تواجففا الرقابففة الشففرعية الخارجيففة – إن عرردم تبلررور مفهرروم الرقابررة فررً
أ هان إدارة المصرف سٌإدي إلى خلا مشراكل عدٌردة لهٌئرة الفتروى ومرن المشراكل والصرعوبات الترً
تعانً منها هٌئة الفتوى فً المصارف اإلسالمٌة-:
أ -قلة عدد الفقهاء المتخصصٌن فً مجال المعامالت المصرفٌة والمسائل االقتصرادٌة الحدٌثرة ،
ممررا ٌررودي إلررى عرردم وجررود تصررور واضررح له ر ه المسررائل ومررن ثررم صررعوبة الوصررول للحكررم
الشرعً الصحٌح فٌها .
ب -التطور السررٌع والكبٌرر فرً المعرامالت االقتصرادٌة وصرعوبة متابعتهرا برالفتوى وبٌران الحكرم
الشرعً .
ت -عدم االستجابة السرٌعة لقرارات الهٌئة مرن قبرل إدارة المصررف وهر ا سرٌودى إلرى اسرتمرار
وجود المخالفات الشرعٌة واالعتٌاد علٌها من قبل الموةفٌن مما ٌجعرل مرن الرقابرة الشررعٌة
صررورٌة ال معنررى لهررا  ،كمررا قررد تسررتول اإلدارة عرردم إلمررام الهٌئررة الكامررل برردقائا المعررامالت
المصرفٌة فتقوم مثال بصٌاغة السإال وتكٌٌفه تكٌفا معٌنا  ،او حر ف أجرزاء منره أو قرد تكرون
صٌاغة السإال مخالفة للواقع العملً وغٌرها من التصرفات .
ث-ضٌا اختصاصات الهٌئة فٌقتصر دورها فً اغلب اوحٌان على صورة سرإال وجرواب ثرم ال
تقوم بتقوٌم اوخطاء وتقدٌم البدٌل الشرعً وتصبح ب لك واجهة شرعٌة.
تكمررل الواجبررات إلضررافة الصرربوة الشرررعٌة علررى المصرررف ودعاٌررة أمررام جمهررور المسررلمٌن .
(حماد ) 10 ، 2005 ،
– إشكالٌة تعدد الفتاوى بٌن هٌئات الفتوى فً المصارف اإلسالمٌة .
س – عدم اعتراف المصارف المركزٌة بالمصارف اإلسالمٌة فً اغلب الدول .
خ – معةررم قرروانٌن التجررارة والمصررارف قررد وضررعت فررً البلرردان العربٌررة واإلسررالمٌة وفررا نمررط
الصرف التقلٌدي وتحتوي أحكاما وتناسب أنشطة المصرف اإلسالمً(مصطفى )2 ، 2012،
المحور الثالث  -:متطلبات تفعيل الرقابة الشرعية الخارجية في المصارف اإلسالمية .
هنرراك عرردة متطلبررات لتفعٌررل الرقابررة الشرررعٌة الخارجٌررة فررً المصررارف اإلسررالمٌة وتتمثررل
باالتً -:
 -1السررعً إلررى تكرروٌن قسررم خرراص داخررل دٌرروان الرقابررة المالٌررة ٌهررتم بترردقٌا ومراجعررة أعمررال
المصررارف اإلسررالمٌة مررن الناحٌررة الشرررعٌة ٌض رم علمرراء أكفرراء ملمررٌن باوصررول واوعررراف
المالٌة باإلضافة إلى مراقبٌن شرعٌٌن خارجٌن قادرٌن على أداء مهامهم وفقا لتعالٌم الشرٌعة
اإلسررالمٌة أو العمررل علررى تكرروٌن هٌئررة شرررعٌة مسررتقلة ترررتبط بالسررلطة التشرررٌعٌة لكررً ٌررتم
إضرررافة صرررفة اإللزامٌرررة علرررى قررررارات الرقابرررة الشررررعٌة فرررً المصرررارف اإلسرررالمٌة وٌمرررنح
أعضاءها االستقاللٌة التامة فً ممارسة أعمالهم وبمرا ٌرإدي إلرى تفعٌرل دور تلرك الرقابرة فرً
حل كل االنحرافات والتصرفات الخاطئة التً قد تحصل فً تلك المصرارف ،كمرا ٌجرب علرى
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الدولررة إصرردار قررانون ٌررنةم أعمررال الرقابررة الشرررعٌة وضرررورة قٌررام مجلررس المعرراٌر الرقابٌررة
بخصدار المعاٌٌر الشررعٌة وعمرال هٌئرات الفتروى والرقابرة الشررعٌة وبمرا ٌرإدي إلرى توسرٌع
نطاا اختصاصاتها
ضرررورة التنسررٌا بررٌن المصررارف اإلسررالمٌة والمإسسررات الشرررعٌة والتعلٌمٌررة كالجامعررات
والمعاهد ودور اإلفتاء لكً تستفٌد تلك المصرارف مرن الدراسرات الترً تقروم بهرا تلرك الجهرات
وتوةٌفها فً خدمة المصرف .
العمل على حث اوقسام المحاسبٌة فً الكلٌات والمعاهد الفنٌة والتقنٌة بخضرافة مرادة المحاسربة
اإلسررالمٌة إلررى دراسرراتها اوولٌررة باإلضررافة إلررى الدراسررات العلٌررا إلنشرراء محاسرربٌن ومررراقبٌن
لدٌهم اإللمام الكافً باومور اإلسالمٌة فضأل عن حث تلك الكلٌات والمعاهد على إنشاء أقسام
خاصة تعتنً باومور المالٌة اإلسالمٌة .
أن تكون الفتاوى متضمنة خطوات تنفٌ ها داخل المصرف .
نقل أعمال هٌئات الفتوى والرقابة الشررعٌة الخارجٌرة فرً حالرة وجودهرا مرن اإلطرار الفرردي
إلى اإلطار المإسسً وٌتمثل لرك فرً إٌجراد اللروائح التنةٌمٌرة الترً تحكرم عمرل هر ه الهٌئرات
ومن خالل عقد االجتماعرات الدورٌرة لتلرك الهٌئرات الترً ترإدي إلرى توحٌرد الفتراوى الصرادرة
عن تلك الهٌئات .
ضرررورة قٌررام أعضرراء الرقابررة الشرررعٌة بزٌررارات مٌدانٌررة متكررررة إلررى المصررارف اإلسررالمٌة
لكً ٌتعرفوا على الواقع العملً ولكً ٌتمكنوا من إبداء فتراواهم وأرائهرم بصرورة صرحٌحة ال
أن ٌقتصر عملهم على صورة سإال وجواب .
حث المصارف اإلسالمٌة على بناء نةام للرقابة الشرعٌة الداخلٌة بحٌرث ٌكرون فعرال ٌضرمن
سٌر اوعمال طبقا للشررٌعة اإلسرالمٌة  ،كمرا ٌضرمن اكتشراف االنحرافرات وتحدٌرد المسرإولٌة
عنها واتخا اإلجراءات الالزمة لتصحٌحها بحٌث ٌتضمن ه ا النةرام أربعرة عناصرر أساسرٌة
 ،العاملون اوكفاء مهنٌا وشرعٌا  ،المراجعرة الشررعٌة المالئمرة وتتمثرل بالمجموعرة الدفترٌرة
والمستندٌة التً تعكس جمٌع المتطلبات الشرعٌة والفصرل برٌن الوةرائف المتعارضرة ووجرود
جهة للتدقٌا الشرعً الداخلً (.مشعل)7، 2011 ،
العمررل علررى حررث أعضرراء الرقابررة الشرررعٌة الخارجٌررة فررً حالررة وجودهررا مررن فقهرراء وعلمرراء
ومراقبٌن على تحدٌث معلومراتهم ومهراراتهم العلمٌرة والمهنٌرة ات العالقرة بالتردقٌا والرقابرة
الشرررعٌة و لررك مررن خررالل انخررراطهم فررً دورات تدرٌبٌررة مهنٌررة كررل فترررة زمنٌررة بموضرروع
الرقابة الشرعٌة وحضرور المرإتمرات والنردوات العلمٌرة الخاصرة بالتردقٌا والرقابرة الشررعٌة
لمواكبة التطورات السرٌعة فً دنٌا اوعمال وتحدٌد موقف الشرٌعة إزاء تلك التطورات.
تحدٌد أتعاب ومكافآت المراقبٌن الشرعٌٌن الخارجٌٌن و لك بمرا ٌرتالءم مرع الخردمات الكبٌررة
التررً ٌقرردمونها للمجتمررع بشرركل عررام وعلررى اعتبررارهم اوداة التررً تسرراعد علررى تطبٌررا أحكررام
الشرٌعة داخل المصارف اإلسالمٌة .
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النتائج والتوصيات
أوال  -:النتائج
توصل البحث إلى النتائج اآلتٌة :
 -1تعررد الرقابررة الشرررعٌة حقٌقررة البررد مررن وجودهررا لكررً تمررارس مهامهررا علررى المصررارف
اإلسررالمٌة لتبررٌن حقٌقررة أعمررال تلررك المصررارف مررن الناحٌررة الشرررعٌة فضررأل عررن إصرردار
الفتاوى الشرعٌة التً تنةم أعمال تلك المصارف .
 -2هناك عدة صعوبات تواجه عمرل الرقابرة الشررعٌة الخارجٌرة لعرل أهمهرا قلرة عردد الفقهراء
والعلماء المتخصصٌن فً المعامالت المصررفٌة فضرأل عرن التطرور السررٌع والكبٌرر فرً
المعررامالت االقتصررادٌة ممررا ٌتطلررب ز هررإالء العلمرراء فررً دورات تدرٌبٌ رة متخصصررة
بالمعامالت المصرفٌة تمكنه من إصدار الفتاوى الخاصة بتلك المعامالت وبمرا ٌرتالئم مرع
التطور السرٌع فً دنٌا اوعمال.
 -3إن الجهة التً تمارس أعمال الرقابة الشرعٌة فً المصارف اإلسالمٌة هً جهات داخلٌة
تابعة إلدارة المصرف تهدف إلى فحص وتقٌرٌم مردى الترزام المصررف اإلسرالمً بؤحكرام
ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة .
 -4ضرورة ز ممن ٌرغب مرن خرٌجرً كلٌرات الشررٌعة اإلسرالمٌة بالعمرل فرً المصرارف
اإلسالمٌة وإشراكهم بالدورات التدرٌبٌة الترً تكسربهم معرفرة ومهرارة براومور المحاسربٌة
والمالٌة لكً ٌكونوا قادرٌن على تلبٌة متطلبات أعمال المصارف اإلسالمٌة .
ثانيا  -:التوصيات
ٌوصً الباحثان ما ٌلً:
 -1ضرورة إدرا مادة المحاسبة اإلسالمٌة ضمن المناهج الدراسٌة إلى جانرب النةرٌرة المحاسربٌة
فرررً الكلٌرررات والمعاهرررد المتخصصرررة بررراومور المالٌرررة والمحاسررربٌة للحصرررول علرررى خررررٌجٌن
متخصصٌن به ا المجال ٌمكن اإلفادة منهم فً مجال اوعمال المصرفٌة اإلسالمٌة.
 -2الحررث علررى عقررد النرردوات والمررإتمرات الخاصررة بالمصررارف اإلسررالمٌة والتررً تتنرراول الجانررب
المحاسبً والرقابً وباوخص اومور المتعلقة بالرقابة الشرعٌة بكافة أنواعها
 - 3ضرررورة تكرروٌن هٌئررة رقابررة شرررعٌة خارجٌررة تضررم علمرراء أكفرراء مررن دٌرروان الوقررف السررنً
ودٌوان الوقف الشٌعً شرط أن ٌكونا على علرم ودراٌرة براومور المحاسربٌة والرقابٌرة إلرى جانرب
مراقبٌن وي إلمام ومعرفة باومور الشرعٌة فً المصرارف اإلسرالمٌة علرى أن تكرون هر ه الهٌئرة
مرتبطة بالسلطة التشرٌعٌة لكً تستمد قراراتها صفة اإللزامٌة على تلك المصارف .
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قائمة المصادر
أوال  -:الرسائل الجامعية
 -1العلٌات  ،احمرد عبرد الوفرور مصرطفى  ، )2006 (،الرقابرة الشررعٌة علرى أعمرال المصرارف
اإلسالمٌة  ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة النجاس  ،فلسطٌن .
ثانيا  -:الدوريات
 -1القطان  ،دمحم أمٌن علرً  )2004( ،الرقابرة الشررعٌة الفعالرة فرً المصرارف اإلسرالمٌة  ،بحرث
مقدم إلى المإتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً  ،جامعة أم القرى .
 -2سٌعفان  ،حسٌن ،قدوره ،دمحم ولٌد  "1997 ،قٌاس وتوزٌع اورباس فً المصارف اإلسرالمٌة ،
مجلة الدراسات المالٌة والمصرفٌة  ،العدد ،3مجلة5
 -3هٌئرررة المحاسررربة والمراجعرررة للمإسسرررات المالٌرررة اإلسرررالمٌة  ،معررراٌٌر المحاسررربة والمراجعرررة
والضوابط للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة ، 2008 ،بدون سنة نشر
ثالثا  - :الكتب
 -1إلهٌتً  ،عبد الرزاا رحٌم  " 1998،المصارف اإلسالمٌة بٌن النةرٌة والتطبٌا " دار أسرامة
للنشر  ،اوردن .
 -2شررحاتة  ،حسررٌن حسررٌن  ،برردون سررنة نشررر  ،المحاسررب والمراجررع القررانونً اإلسررالمً  ،سلسررلة
دراسات وبحوث فً الفكر المحاسبً اإلسالمً .
 -3عطٌررررة  ،دمحم كمررررال "1984 ،محاسرررربة الشررررركات والمصررررارف فررررً النةررررام اإلسررررالمً " دار
الجامعات اإلسالمٌة  ،مصر .
رابعا  -:االنترنت
 .1الجرجري  ،دمحم عبد الوهاب  ،العزاوي  ،احمد سلٌمان دمحم " ،الرقابة الشرعٌة فً المصرارف
اإلسالمٌة بٌن الواقع والطموس-دراسة تحلٌلٌة نةرٌة " www.Alazzawi5u.com
 .2الشرررع  ،مجٌررد  )2007(،تقٌررٌم الرقابررة الشرررعٌة فررً المص رارف اإلسررالمٌة مررن وجهررة نةررر
محاسبٌة " دراسة مٌدانٌة على المصارف اإلسالمٌة اوردنٌة " ( ) www.Iefpedia.com
.3العجلونً  ،احمد طه ( )2009المصارف اإلسرالمٌة والعولمرة المالٌرة ،اآلثرار المتوقعرة وكٌفٌرة
المواجهة (وجهة نةر العاملٌن فً اإلدارة العلٌا فً المصارف اإلسالمٌة اوردنٌة .
( ) Iraq virtual science library
 .4حماد  ،حمزة عبد الكرٌم، 2005الرقابة الشرعٌة فً المصارف اإلسالمٌة  ،موقرع إسرالم اون
الٌن  ،اإلسالم وقضاٌا معاصرة  ،على شبكة المعلومات الدولٌة ( االنترنت) .
 .5طبٌعرررررررررررة دلٌرررررررررررل إرشرررررررررررادات المراجعرررررررررررة والرقابرررررررررررة فرررررررررررً المصرررررررررررارف اإلسرررررررررررالمٌة
(.) www.darelmashora.com
.6مصطفى  ،نورة احمد  ، 2012 ،التحدٌات التً تواجه الرقابة الشرعٌة فً البنوك اإلسالمٌة ،
موقع الملتقى الفقهً .
.7مشعل  ،عبد الباري  ،المدققٌن الشرعٌٌن فً تحدٌد أنواع تقارٌر المدققٌن الشرعٌٌن،
www.Ragaba.com
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