
أم  عامة  كلية  ومنافع  مصالح  كانت  أم  تفصيلية 
وأحكام  بأبواب  تحيط  وأغراضًا كبرى  كانت سماتًا 
شتى. لذا كان من الضرورة بمكان، معرفة مقاصد 
المعامالت  لدراسة  يتصدى  من  لكل  الشريعة 
الفقهية  المذاهب  قضية  وأما  المعاصرة،  المالية 
فيرى بعض الباحثين أن الواجب على هيئات الرقابة 
الشرعية أن تلتزم بالمذاهب الفقهية األربعة، وأن 
القول  اختيار  هو  واألهم  عنها،  فتاواها  تخرج  ال 
والمتفق مع مقاصد  الصحيح  الدليل  يدعمه  الذي 
والضوابط  للقواعد  والموافق  اإلسالمية،  الشريعة 

الفقهية التي تحكم نظام المعامالت المالية.  

المصادر:
• الدورة التاسعة عشر لمجلس مجمع الفقه االسالمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي في 

إمارة الشارقة –دولة اإلمارات العربية المتحدة- ابريل 2009م.
• موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي – دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك اإلسالمية.

• شبكة يسألونك االسالمية.
• دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية – مجلة الجامعة اإلسالمية.

• موقع بنك فيصل اإلسالمي المصري.
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محاور العدد:
تعريف الرقابة الشرعية  •

المكونات الرئيسية للرقابة الشرعية:  •
1. هيئة الرقابة الشرعية
2. إدارة الرقابة الداخلية

3. الرقابة الشرعية المركزية
أهمية الرقابة الشرعية  •
أهداف الرقابة الشرعية  •

مرجعية الرقابة الشرعية   •

الرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية
Shariah Supervision in Islamic Banks

تعتبر الرقابة الشرعية صمام األمان في البنوك اإلسالمية، وهي التي تضبط أعمال البنوك اإلسالمية 
وتبين مدى توافقها مع األحكام الشرعية، ألنه ال يمكن ألي بنك أن يرفع الفتة أنه بنك إسالمي، دون 
أن تكون أعماله متفقة مع األحكام الشرعية، وال يمكن أن يتم تحقيق تلك الدعوى بدون وجود 
هيئة رقابة شرعية. ولذا سنلقي الضوء في هذا العدد على الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية 

لنتعرف عليها.
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تعريف الرقابة الشرعية

واألحكام  الفتاوى  إصدار  الشرعية  بالرقابة  يقصد   .1
الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة 

تنفيذها، والتأكد من سالمة تطبيقها.

المالية  المؤسسة  أعمال  مطابقة  مدى  من  التأكد   .2
اإلسالمية )شركة أو مصرف( ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
المعتمدة من جهة  والقرارات  الصادرة  الفتاوى  حسب 

الفتوى..
3. ُمراقبة سير العمل في المصارف اإلسالمية، لمعرفة 
مدى مطابقتِه ألحكام الشريعة اإلسالمية في معامالته 
المصرف  التزام  من  للتحقق  المختلفة،  المصرفية 

بخصائصه، والتأكد من تحقيق أهدافه.

المكونات الرئيسية للرقابة الشرعية

تتكون الرقابة الشرعية من ثالثة مكونات رئيسة هي:

1( هيئة الرقابة الشرعية 

مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه اإلسالمي 
وبخاصة فقه المعامالت ال يقل عددهم عن ثالثة، ممن 
تتحقق فيهم األهلية العلمية والدراية بالواقع العملي، 
أن جميع  للتأكد من  والمراجعة  الفتاوى  بإصدار  تقوم 
ومبادئ  أحكام  مع  متوافقة  المؤسسة  معامالت 
للجمعية  بذلك  تقريرًا  وتقدم  اإلسالمية،  الشريعة 

العامة، وتكون قراراتها ملزمة.
مستقلة،  الشرعية  الرقابة  هيئة  تكون  أن  يجب 

ولتحقيق ذلك يراعى ما يأتي:
وإعفاؤهم  الشرعية  الهيئات  أعضاء  تعيين  يتم   •

العامة  الجمعية  قبل  من  مكافآتهم  وتحديد 
الرقابة  من  ذلك  على  المصادقة  وتتم  للمؤسسة، 

الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامها.
أو  المؤسسة،  في  تنفيذيًا  مديرًا  العضو  يكون  أال   •
موظفًا فيها، أو يقدم إليها أعماالً خالفًا لعمله في 

الهيئة.
أال يكون مساهمًا في البنك أو المؤسسة المعنية.  •

ضوابط االجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية
مع  الدولي،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  بقرارات  االلتزام   •
الجماعي  االجتهاد  وهيئات  المجامع  قرارات  مراعاة 
الفقه  مجمع  قرارات  مع  يتعارض  ال  بما  األخرى، 

اإلسالمي الدولي.
التلفيق  أو  الرخص  وتتبع  الشاذة،  األقوال  تجنب   •
الممنوع وفق ما صدر في قرار مجمع الفقه اإلسالمي 

الدولي رقم 70 )8/1(.
بيان  عند  األفعال  ومآالت  الشريعة  مقاصد  مراعاة   •

الحكم الشرعي.
الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عن  صدر  ما  مراعاة   •

بشأن ضوابط الفتوى في قراره رقم 153 )17/2(.

2( إدارة الرقابة الشرعية الداخلية

وهي اإلدارة التي تتولى تنفيذ اإلجراءات الالزمة لضمان 
جميع  في  الشرعية  الهيئة  قرارات  تطبيق  سالمة 

على  وتشتمل  المؤسسة،  تنفذها  التي  المعامالت 
العناصر اآلتية:

مراجعة األدلة واإلجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات   •
وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية.

من  يمّكنهم  بما  المؤسسة  في  العاملين  تأهيل   •
الشرعية  الناحية  من  صحيح  بشكل  أعمالهم  أداء 

والمهنية.
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يتمتع  الداخلي  الشرعي  للتدقيق  فريق  تكوين   •
العلمي والعملي ويكون مستقاًل، ويتبع  بالتأهيل 
للمؤسسة  التنظيمي  الهيكل  داخل  عليا  جهة 
مثل لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة، ويكون تعيينه 

وإعفاؤه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

3( الرقابة الشرعية المركزية

السلطات  الشرعية على مستوى  للرقابة  وهي هيئة 
رئيستين  بمهمتين  وتضطلع  الدولة،  في  اإلشرافية 

هما:
التابعة  اإلشرافية  السلطة  عمليات  على  اإلشراف   •

لها.
مستوى  على  الشرعية  الرقابة  فاعلية  من  التأكد   •
أعمال  على  التدقيق  خالل  من  وذلك  المؤسسات، 
هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية، 
الرقابة  أعمال  تنظم  ومعايير  لوائح  وضع  مع 
الشرعية، بما في ذلك آلية تعيين األعضاء وإعفائهم 
وأهليتهم وعددهم وعملهم في المؤسسة التي 

هم أعضاء في هيئتها.

أهمية الرقابة الشرعية

اإلسالمية،  للبنوك  حيوية  ضرورة  الشرعية  الرقابة   •
البنوك  التي تراقب وترصد سير عمل  الجهة  فهي 

معامالتها  في  وتطبيقها  والتزامها  اإلسالمية 
لألحكام الشرعية.

ليست  اإلسالمية  البنوك  في  العاملين  من  كثير   •
لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعامالت اإلسالمية.

المصرفية في االستثمار والتمويل خاصة  العمليات   •
لتميز  نظرًا  الفتوى  هيئة  من  رأي  إبداء  إلى  تحتاج 
هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو 
عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون 
في النشاط االستثماري يجب أن يكونوا على اتصال 
مستمر مع الرقابة الشرعية، ألنهم دائمًا بحاجة إلى 

الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.
الصبغة  ُيعطيه  البنك  في  الشرعية  الرقابة  وجود   •
لدى  ارتياحًا  الرقابة  وجود  ُيعطي  كما  الشرعية، 
جمهور المتعاملين مع البنك. وباإلجمال فإنَّ وجود 
الرقابة الشرعية في أية مؤسسة مالية إسالمية، بنك 
أو غيره، يمنُحها الثقة والقوة والشرعية، علمًا بأن كل 
المالية اإلسالمية، في نظامها  البنوك والمؤسسات 
كل  خضوع  تشترط  األساسية،  وقوانينها  الداخلي 
المعامالت المصرفية فيها لألحكام الشرعية، وهذا 
ُيضفي عليها صفة القانونية باإلضافة إلى الشرعية. 
وال بد أن ُيعلم أن القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة 

الشرعية تكون إلزامية إلدارة البنك وموظفيه. 

أهداف الرقابة الشرعية

التحقق من التزام البنك اإلسالمي باألحكام والمبادئ   •
الشرعية. 

في  المعتمدة  والنماذج  والعقود  الصيغ  إيجاد   •
المعامالت  وتدقيق  الشرعية،  الناحية  من  البنك 

لألحكام  موافقة  تكون  بحيث  البنك  ينفذها  التي 
الشرعية.

والعقود  األنظمة  كل  في  الشرعي  الرأي  إبداء   •
والتطبيقات واالتفاقيات والقوائم المالية وتعليمات 
شرعي،  محظور  أي  من  خلوها  من  للتأكد  العمل، 
وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعة. 
موظفي  لكافة  والتدريب  واإلرشاد  التوجيه  تقديم   •
والفتاوى  الشرعية  باألحكام  يتعلق  فيما  المصرف 

ذات العالقة.

مرجعية الرقابة الشرعية

مرجعية  لها  اإلسالمي  البنك  في  الشرعية  الرقابة 
واضحة تجمع بين األصالة والمعاصرة: 

أواًل: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة 
: AAOIFI   للمؤسسات المالية واإلسالمية

   إن من أهم ركائز دعم مسيرة البنوك والمؤسسات 
يكون  مهنية  مؤسسة  توافر  هو  اإلسالمية  المالية 
معايير  وتفسير  وإصدار  إعداد  الرئيسية  مهامها  من 
المحاسبة والمراجعة بما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية، وبما يتالءم مع البيئة التى تعمل بها البنوك 
اإلسالمية فى الوقت الحالى فى ظل الثنائية المتواجدة 
لنظم وقواعد العمل المصرفى على مستوى كل دولة 

وكذلك على المستويين اإلقليمى والدولى.
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وهذا هو الدور الذى تضطلع به حاليًا »هيئة المحاسبة 
وهى  اإلسالمية«،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
إلى  تهدف  ال  مستقلة  دولية  إسالمية  مؤسسة 
والمراجعة  المحاسبة  معايير  إعداد  على  تقوم  الربح، 
المصرفى  العمل  وأخالقيات  ومبادئ  والحوكمة 
المالية  للمؤسسات  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  وفق 

اإلسالمية.
الموقعة  التأسيس  اتفاقية  بموجب  إنشاؤها  تم  وقد 
شهر  فى  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  من  عدد  من 
صفر )1410هـ/ فبراير 1990م(، ومقرها: المنامة عاصمة 

مملكة البحرين.
وللهيئة الكثير من الجهود الطيبة التى قامت بها فى 
للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  مجاالت تطوير فكر 
عن  وتطبيقاته  الفكر  ذلك  ونشر  اإلسالمية،  المالية 
وإصدار  الندوات  وعقد  التدريب  فرص  توفير  طريق 

النشرات وإعداد البحوث.
اإلصدارات  من  عدد  بإصدار  الهيئة  قامت  فقد  كذلك 
من  اإلسالمى.  المصرفى  العمل  تنظم  التى  المهمة 

أهمها:
المحاسبة  ومعايير  قواعد  من  متكاملة  مجموعة   •

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
قواعد الحوكمة للمؤسسات المالية اإلسالمية.  •

ألدوات  الشرعية  والمتطلبات  القواعد  مجموعة   •
التمويل واالستثمار اإلسالمية.

المال  رأس  كفـاية  نسـبة  من  الغـرض  عن  بيان   •
للمصارف اإلسالمية، وكيفـية حسابها.

العديد  الكبير فى إخراج  األثر  الجهود  وقد كان لهذه 
إلى  تستند  التى  المحاسبية  واألساليب  النظم  من 
الواقع، بل  إلى حيز  اإلسالمية  الصيرفة  قواعد وأصول 
وساعدت على ظهور عدد من صيغ التمويل واالستثمار 
ذات الصبغة والمضمون اإلسالمى، والتى لم يعهدها 

الفكر المصرفى التقليدى من قبل.
والمقصود بالمعايير الشرعية هي: المعايير الشرعية 
والمراجعة  الضبط  ومعايير  المحاسبية،  والمعايير 
التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية اإلسالمية، وهي اليوم تقرب من ثمانين معيارًا، 
في  الشرعي  المجلس  المعايير  هذه  بإعداد  ويقوم 
والعلماء  المشايخ  من  عدٍد  من  والمؤلف  الهيئة 
اإلسالمي،  المالي  االقتصاد  أمور  في  المتخصصين 
خبرته  لديه  وبعضهم  المصارف  يمثل  بعضهم 

ومكانته في الصناعة المالية اإلسالمية.
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  مقر  ويقع 
دولية  منظمة  وهي  البحرين،  في  واإلسالمية  المالية 
بلدًا،   40 140 عضوًا من  أكثر من  مؤلفة من  مستقلة 
المجاالت  من  عدد  في  المعايير  إصدار  ومهمتها 
كالمحاسبة والمراجعة والضوابط األخالقية والشريعة، 
المصارف  من   %90 في  معتمدة  المعايير  وهذه 

والمؤسسات المالية اإلسالمية على مستوى العالم.

 ثانيًا:  فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع 
والملتقيات الفقهية:

الجماعي  االجتهاد  أن  األهمية بمكان، حيث  وهذه من 
ُيعدُّ  المعاصرة،  اإلسالمي  الفقه  مجامع  تمارسه  الذي 
العصر  في  اإلسالمي  الفقه  مسيرة  معالم  من  َمْعَلمًا 
اآلراء  وصدور  المجامع  هذه  وجود  أن  شك  وال  الحاضر، 
اإلسالمي،  للفقه  قوًة  ُيعطي  الجماعية عنها  الفقهية 
وخاصة أن المجامع الفقهية تتصدى لكثير من النوازل 
الفقه  يجعل  وهذا  المعاصرة،  والقضايا  الفقهية 
العصرية.  الحياة  تطور  مواجهة  على  قادرًا  اإلسالمي 
المجامع  تمثله  الذي  الجماعي  االجتهاد  أن  شك  وال 

الفقهية، مقدٌم على االجتهاد الفردي الذي يصدر عن 
االجتهاد  من  وإصابًة  دقًة  أكثر  فهو  الفقهاء،  أفراد 
الفردي، كما أن فيه تحقيقًا لمبدأ الشورى في االجتهاد، 

وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه اإلسالمي.

ثالثًا: المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية وقواعدها 
الكتاب  من  المستمدة  الجزئية  وأحكامها  الكلية 

والسنة دون التقيد بمذهب معين:
من المعلوم أن األحكام الشرعية عند جماهير العلماء 
وأغراضها،  لمقاصدها  متضمنة  وتفصياًل  جملًة 
ومنطوية على مصالح الخلق وإسعادهم في الدارين، 
جزئية  ومعاني  حكمًا  المقاصد  هذه  أكانت  سواء 


