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ABSTRACT 

This research concerned with how to present a formula that could regulate all which 

cornered with Advisory Opinion Organizations and legitimate supervision, designed 

as Law Provisions that could lead to achieving the goals of these Organization and to 

insure the application of Islamic Sharia Provisions in all transactions of Financial 

Islamic Establishments, also aims to insure the importance of creating like these 

bodies in the financial establishments and not to be satisfied by just what  issued by  

the different international organizations.  

The importance of this research appears in dealing with many recommendations 

which be recommended by different Conferences and Symposiums and many 

researches which adopted many phases of research related to the Legitimate 

Supervision Organizations, which the research concluded in the importance of 

creating legal formula of  Advisory Opinion Organizations and legitimate supervision. 
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The importance of this research also be clear in how to serve the community as per 

presenting these regulations that could help the banks and legitimate Organizations to 

be strictly with Islamic Law Provisions which reflected in the trust and satisfactory of 

clients as well as to be as best guarantees against the  Financial Depression .     

The research included many results as followings:-  

Included (13) sections and these sections have comprised (100)  legal articles and 

more than (200) cases which come under these titles as: The definitions and 

Organizations vision, its message and goals, construction and foundation of 

Organization, Organization members and emanating executive committee 

,specialization of the organization members  and executive committees , means  and 

kinds of supervision which enforced by the organization ,Organization’s meetings and 

sessions , financial rights , Advisory Opinion and decisions of  Organization, 

responsibility of the Bank against the organization , Organization’s  legal and 

legitimate responsibilities , report of the organization ,General provisions which what  

have mentioned in last section. 

The conclusion embraced the researcher conformation about many important issues 

which work of the organization would not be in a good order unless be available, like 

independency, applicable and binding decisions , importance of upgrading abilities  of 

organization’s cadres  and executive committees as well as Modern technology 

trainings, the banker shall have enough acknowledge about Jurisprudence Banking 

Transactions. 

 I have also, recommended about the importance of this legality and the major role of 

adoption of this legality as to be as (constitution) in Banks and financial 

Establishments, Full time of organization’s cadres in legality of organization works, 

the advisory opinion (Fatwa) and supervision shall not be provided by the bank’s 

administrators and officers. 

Key words:  

Legality, Islamic Banks, Organizations of legitimate and supervision, Organization of 

advisory opinion (Fatwa) , Monitoring Bureau .  
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في المصارف  الشرعيةالرقابة و  الفتوى  قنين عمل هيئاتت

 اإلسالمية
 (دراسة استقرائية تحليلية)

 

 

  
 نايف  بن جمعان جريدان

 أستاذ المعامالت المالية المشارك في قسم األنظمة

 المملكة العربية السعودية - بجامعة نجران 

 
  المستخلص

 
الشرعية في  يهدف هذا البحث إلى سن تقنين ينظم كل ما يتعلق بأعمال هيئات الفتوى والرقابة 

المصارف اإلسالمية على شكل مواد قانونية يمكن االعتماد عليها لتحقيق األهداف التي من 

أجلها أنشئت هذه الهيئات، ولضمان تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على جميع معامالت 

ت المصارف والمؤسسات المالية، كما يهدف هذا البحث إلى التأكيد على أهمية وجود هذه الهيئا

 في جميع المؤسسات المالية، وعدم االكتفاء بالمعايير التي تصدرها هيئات دولية مختلفة.

http://www.refaad.com/
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وتظهر أهمية هذا البحث في كونه جاء تلبية لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات وبعض 

البحوث العلمية التي بحثت موضوع هيئات الرقابة الشرعية من جوانبها المتعددة، والتي توصلت 

ضرورة إعداد صياغة قانونية )تقنين( ألعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. كما تظهر إلى 

أهمية البحث في كونه يخدم المجتمع بتقديمه لهذه الضوابط التي تساعد المصارف وهيئاتها 

الشرعية بالتقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية مما ينعكس على عامل االطمئنان واألمان لعمالئها. 

 في نفس الوقت صمام أمان من حصول مخاطر الكساد المالي. عدوي  

( مادة 100( بابا، حوت )13ومن النتائج التي توصل إليها البحث: صياغة تقنين انتظم في )

ورؤية الهيئة  المهمة، بعض التعريفاتذكر ل( قضية؛ ك200قانونية، نظَّمت ما يزيد عن )

، وأعضاء الهيئة واللجنة التنفيذية المنبثقة منها، ورسالتها وأهدافها، وإنشاء الهيئة وتشكيلها

واختصاصات أعضاء الهيئة ولجانها التنفيذية، وأنواع الرقابة التي تمارسها الهيئة وأدواتها، وتنظيم 

اجتماعات الهيئة وجلساتها، والحقوق المالية، وفتاوى وقرارات الهيئة، ومسؤولية إدارة المصرف 

 ئة الشرعية والقانونية، ونظام كتابة التقارير، وبعض األحكام العامة.نحو الهيئة، ومسؤولية الهي

وأكد الباحث  في خاتمة البحث على عدد من القضايا المهمة التي ال يستقيم عمل الهيئات إال 

ولجانها التنفيذية اتها، وضرورة تأهيل وتدريب أعضائها بتوفرها؛ كعنصر استقالليتها، وإلزامية قرار 

 الحديثة، وإلمام موظفي المصرف بفقه المعامالت المصرفية. على التقنيات

والتوصية باالستفادة من هذا التقنين وتبنيه دستورا في المصارف والمؤسسات المالية، وتفريغ 

أعضاء الهيئة للعمل فيها بدوام كامل، وعدم السماح بإسناد مهمة الفتوى والرقابة لموظفي 

 المصرف أو إدارييه.

تقنين، المصارف اإلسالمية، هيئات الرقابة، الهيئات الشرعية، هيئة الفتوى،  المفتاحية:الكلمات 

 جهاز الرقابة.
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:مقدمةال  

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

متقدمة من التطور، ن وضع تقنين لموضوع ما دليل على رسوخ ذلك الموضوع وبلوغه مرحلة إ

الرقابة الشرعية و  الفتوى  تقنين عمل هيئاتوهو ما يتوافق مع تقديم هذا البحث المعنون له بــ )

(، حيث جاء بعد النضوج العلمي في الكتابة في جزئيات ومسائل هذا في المصارف اإلسالمية

رية بعد مرور أربعة الموضوع، مما سيجعل لهذا البحث أهمية بالغة في تقييمه لهذه التجربة الث

 عقود من نشأة المصارف اإلسالمية، وظهور هيئات الرقابة الشرعية فيها.

وااللتزام فيه لكونه يحقق القدر المتفق عليه بما يحقق  كل القيم  اإللزاموسيكون له جانب من 

التي تسعى الشريعة اإلسالمية لتحقيقها، ونادت بها القوانين واألنظمة الوضعية؛ كالعدل، 

والمساواة، وتحقيق المصالح ألفراد األمة، ودفع المفاسد ورفع المضار، ونشر الرحمة وسائر القيم 

 النبيلة.

وقد هدفت المصارف اإلسالمية منذ نشأتها إلى تحقيق عدد من األهداف االقتصادية 

واالجتماعية لتكون اللبنة األساسية في بناء االقتصاد اإلسالمي، عن طريق حل المشكالت 

مالية التي تعاني منها األمة ووضع البدائل الشرعية للبنوك التجارية الربوية، والقيام بجميع ال

، والتمويل، واالستهالك، واإلنتاج، ارية في كافة المجاالت: االدخاراألعمال المصرفية واالستثم

 والتبادل، وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

من وجود جهاز للرقابة الشرعية، يطلع على التطبيق  كان ال بد -ولغيرها–وتحقيقا لهذه األهداف 

والتنفيذ لسائر تعامالت المصرف المختلفة، فهي تعتبر أداة فعَّالة ووسيلة أساسية لضمان شرعية 

معامالت المصارف اإلسالمية حيث تتحقق من توافق معامالتها مع أحكام وقواعد ومقاصد 

ة الناس في هذه المصارف وطمأنينتهم من خالل الشريعة اإلسالمية، وتمثل مدخال أساسيا لثق
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التأكد من أن أموالهم ستستثمر بالفعل بالطريقة التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وال 

يكفي وجود هذه الهيئات الرقابية الشرعية فحسب، بل ال بد من أن يكون دورها فاعل، ووجودها 

 إيجابي، وعملها حقيقي ال صوري.

ا األمر كان ال بد من إصدار تقنين يصلح أن يكون قانونا ونظاما تسير عليه أعمال ولتحقيق هذ

هذه الهيئات، وال شك أن هذا األمر ليس من السهولة بمكان حصره واإللمام به، لكون هذه 

 ء هذا البحث للقيام بهذه المهمة.القضايا المتعلقة بأعمال هذه الهيئات عديدة ومتشعبة. وقد جا

 

 الموضوع:أهمية 

التي ولبعض البحوث العلمية من المؤتمرات والندوات  العديديأتي هذا البحث تلبية لتوصيات 

إلى ضرورة إعداد ن جوانبها المتعددة، والتي توصلت موضوع هيئات الرقابة الشرعية م بحثت

عية، بعد سير وعمل هيئات الرقابة الشر صياغة قانونية )تقنين( لهذه الجوانب المهمة التي تتعلق ب

كما تظهر أهمية البحث في كونه يخدم المجتمع بتقديمه لهذه  دراسة متأنية وتقييم موضوعي لها.

بالتقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية مما ينعكس وهيئاتها الشرعية الضوابط التي تساعد المصارف 

 الفتوى  تويعد وضع المعايير والتقنين لعمل هيئا على عامل االطمئنان واألمان لعمالئها.

 مان من حصول مخاطر الكساد المالي.الرقابة الشرعية صمام أو 
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 أهداف البحث:
 يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية:

التأكيد على أهمية وجود هيئات الرقابة الشرعية في جميع المؤسسات المالية بما فيه  -1

 دولية مختلفة.المصارف والبنوك، وعدم االكتفاء بالمعايير التي تصدرها هيئات 

الشرعية في المصارف  الوصول إلى تقنين ألهم القضايا المتعلقة بعمل الهيئات الرقابية -2

، ينطلق من نصوص الكتاب أعمالهاتسهم في ضبط  مواد قانونيةعلى شكل  اإلسالمية

 والسنة، ومقاصد الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

 في أن تكون أعمال الهيئات الرقابية الشرعية أعمال فاعلة حقيقة ال صورية. اإلسهام -3

 

 :أسئلة البحث
جاء هذا البحث ليجيب على عدد من األسئلة التي تدور حول القضايا التي تتعلق بعمل هيئات 

الرقابة الشرعية في المصارف، وإجابتها ستكون على شكل تقنين يخرج بعدد من المواد القانونية، 

 :  كما يليوهذه األسئلة 

ؤيتها ورسالتها وما هي ر الشرعية؟  لهيئات الفتوى والرقابةما هو المفهوم الصحيح  -1

 .وما أهمية وجودها في المصارف اإلسالمية؟وأهدافها، 

 .مم تتشكل هيئات الفتاوى والرقابة الشرعية وما هي اختصاصاتها؟ -2

والضوابط والمسائل  ، وما هي شروط تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما أهم -3

 .المتعلقة بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية؟
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ية ما يصدر منها من قرارات وفتاوى؟ سواء إللزام إدارة المصرف بالتطبيق، ما مدى إلزام -4

أو لعمالئه واقناعهم بحل أو حرمة المعامالت المصرفية التي يجريها المصرف؟ وما هي 

 ضوابط وإجراءات ومراحل إصدار الفتاوى؟.

 .؟ الشرعية للهيئات الرقابية والقانونيةما طبيعة المسؤولية الشرعية  -5

 .يمكن تفعيل دور الهيئات الرقابية الشرعية ليصبح حقيقيا ال صوريا؟كيف  -6

الرقابة و  الفتوى  ما هو التقنين المناسب الذي يشمل جميع القضايا المتعلقة بأعمال هيئات -7

 .الشرعية؟

 مشكلة البحث:
 :اآلتي مشكلة البحث حول اإلجابة على السؤال رتدو 

 ؟المتعلقة بأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية()هل يمكن صياغة تقنين يشمل جميع القضايا 

وقد جاء هذا السؤال الذي يمثل مشكلة البحث ناتج عن وجود مشاكل حقيقية تكتنف أعمال 

 هيئات الفتوى والرقابة الشرعية منها:

االختالف في منهج الفتوى بين أعضاء الهيئات الرقابية بين التشدد والتساهل الذي قد  .1

القرارات واضطرابها، ووقوع  إصداراألخذ بالحيل، مما يؤثر سلبا في  يصل أحيانا إلى

 الناس في الحيرة وعدم الثقة بهذه الهيئات.

ة ومن خالل المراقبين الشرعيين، يعدم تمكين الهيئات الشرعية من القيام بمهامها الحقيق .2

ات االستفسارات وعدم تقويم األخطاء ومنع المخالف ىاإلجابة عل فيوقصر دورها 

، وهذا ناتج من كونها خاضعة في كثير من المصارف لقرارات إدارة هذه الشرعية

 المصارف المباشرة.
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عدم االستجابة لقرارات وفتاوى الهيئات الشرعية من قبل إدارات المصارف حتى أدى   .3

، وهذا ناتج من عدم استقالليتها في كثير من تكون رقابتها صورية ال حقيقةأن ذلك إلى 

 وأعمالها المختلفة. قراراتها

عدم وجود التأهيل والتدريب المستمر ألعضاء الهيئات ولجانها التنفيذية في كل ما  .4

إجراء المعامالت المصرفية، وكذلك عدم إلمام موظفي  ةيستجد من تطورات تقنية وآلي

 المصارف بفقه المعامالت المالية.

اتخاذ كثير من المصارف التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية شعار لجذب العمالء،  .5

 وجعل وجود هيئات الرقابة في هياكلها مجرد صوري ال حقيقي. 

 

 منهج البحث:

أهم المفاهيم باستقراء هذا البحث هو المنهج االستقرائي التحليلي،  في إعداد المتبعالمنهج 

والمبادئ واألسس والقضايا ذات الصلة بعمل الهيئات الرقابية الشرعية، ثم محاولة إعادة 

  .وما يتعلق بها تكون بمثابة تقنين ألعمالهاومواد قانونية صياغتها على شكل بنود وضوابط 

 الدراسات السابقة:

، وال شك أن هذه الفترة اإلسالميةبعد أربعة عقود على نشأة الصيرفة البحث  تم إعداد هذا

ويمكن تقسيم الدراسات الزمنية لم تخلو من كتابات ومساهمات وبحوث ودراسات لموضوع بحثنا، 

 السابقة إلى نوعين من الدراسات:

ذكر لها مع بيان الفرق بين هذه يلي الدراسات التي أشارت إلى وضع التقنين، وفيما  النوع األول:

 :، وهذه الدراسات التي وقف عليه الباحث هيباختصارالبحث وبينها 
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تقنين أعمال الهيئات الشرعية معالمه وآلياته، د. محمد داوود بكر، بحث مقدم إلى:  -1

المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، المنعقد في مملكة 

 – 9اإلسالمية، خالل الفترة  البحرين، تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية

 م.2٠٠3أكتوبر  7 – 5هـ الموافق 1424شعبان  11

وجاءت هذه الدراسة مختصرة جدا، حيث أغفلت كثير من الجوانب المتعلقة بموضوع 

البحث، ولم يتم فيها تقنين إال لخمس مواد لخمس مسائل من بين العشرات المسائل 

 لشرعية، وفارق هذا البحث أنه جاء شامال لها.الرقابة االفتوى المتعلقة بأعمال هيئات 

تقنين أعمال الهيئات الشرعية ومعالمه وآلياته، أ.د. عبد الحميد محمود البعلي، بحث  -2

مقدم إلى: المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، الذي نظمته 

يةـ والمنعقد في مملكة تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالم

 م. 2٠٠3أكتوبر  7 – 5هـ الموافق 1424شعبان  11 – 9البحرين، خالل الفترة 

الباحث عن قضايا التقنين بذكر تاريخه وتأصيله وحكمه وتحدث عن المفاهيم  تحدثوقد 

المتعلقة بعمل الهيئات الشرعية وقدم في نهاية البحث ملحق تحدث فيه عن مقترح 

 ين. وفارق هذا البحث بكونه لم يذكر نص مقترح للتقنين.لمحتويات التقن

د. عبد اللطيف محمد آل محمود،  نحو نموذج نمطي لالئحة عمل الهيئات الشرعية ، -3

وهي ورقة علمية مقدمة للمؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

المنعقد في مملكة م، 15/٠1/2٠٠7-14 -هـ 25/٠2/1427-24المنعقد بتاريخ 

 البحرين.

 (17وتعد هذه الالئحة من المحاوالت القيمة في هذا الصدد؛ حيث حوت على قرابة )

فقرة، تعالج عدد من القضايا ذات الصلة بموضوع الهيئات  (6٠موضوعا في قرابة )
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الرقابية، إال أن الباحث لم يستوعب الكثير من القضايا، ولم يقم بصياغة هذه الالئحة 

غة قانونية مرتبة بحسب األبواب، وترتيبها وترقيمها وتسميتها بالمواد، األمر الذي صيا

( مسألة وقضية كما 2٠٠تمت مراعاته في هذا البحث حيث تمت صياغة ما يزيد عن )

 سيأتي بيانه.

الحاجة إلى تقنين الرقابة الشرعية، د. عبد الستار الخويلدي، وهو بحث مقدم إلى  -4

للمدققين، والذي نظمته شركة شورى لالستشارات الشرعية الشــرعيين، المؤتمـــر الثاني 

 .2/6/2٠1٠الكــــويت 

( صفحة، تحدث فيه الباحث عن بعض القضايا المتعلقة بالهيئات 2٠وهو مكون من )

الشرعية وعملها، وفارق هذا البحث في كونه لم يتطرق إلى كثير من المسائل المتعلقة 

 شارة إليها في هذا البحث ولم يقدم مقترحا لنص التقنين.بأعمالها التي جاءت اإل

الدراسات التي تطرقت لبحث المسائل والقضايا المتعلقة ببعض أعمال هيئات  النوع الثاني:

ونظرا لكون هذا البحث ال يتعلق  الرقابة الشرعية، ووضعت لها بعض الحلول والمقترحات،

وإنما استقراء لها فقط، فإني استفدت من مجموع هذه ، بالتفصيلبالتركيز على بحث هذه القضايا 

( 6٠المراجع والتي سردت ذكرها في فهرس المصادر والمراجع، وقد بلغت  إضافة إلى ما سبق )

 مرجعا.

، مستفيدا في الكتابة عن أعمال الهيئات -إن صح التعبير–بعد هذا النضوج  وهذا البحث جاء 

تب وطرح ونوقش، ليقدم تقييما  وتقنينا ألعمال الهيئات الشرعية على شكل بنود وقواعد مما ك 

وضوابط يمكن االعتماد عليها واالستفادة منها لتحقيق األهداف التي من أجلها نشأت هذه 

 افة علمية تثري هذا الجانب المهم. فهذا األمر الذي ستقدمه هذه الدراسة كإضالهيئات
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 حدود البحث:

تعددت في عصرنا الحاضر المؤسسات المالية فإضافة إلى المصارف فهناك الشركات المالية 

واالستثمارية، وشركات التأمين التعاوني )التكافلي اإلسالمي(، وال شك أن كل هذه األنواع من 

المؤسسات تحتاج إلى تقنين ينظم عملها وتسير عليها في قبولها أو رفضها للمعامالت المالية 

 ،الرقابة الشرعية في المصارفالفتوى و تجريها، وقد جاء هذا البحث تحديدا بذكر هيئات  التي

يها من تقنين وأحكام ، وإن كان ما سيذكر فوهي التي تعرف بالمؤسسات المالية المصرفية

أيضا لتلك المؤسسات المالية فهي أيضا مخاطبة بوجوب تطبيق أحكام الشريعة  وضوابط موجها

 اإلسالمية.

 البحث: سيمتق

 ، جاءت على النحو التالي:ومبحثينم البحث إلى تمهيد، يارتأيت تقس

وأهمية  هيئات الفتوى والرقابةذكرت فيه التعريف بمفردات عنوان البحث، وتاريخ نشأة  :التمهيد

 وجودها في المصارف اإلسالمية.

لمسائل المتعلقة بأعمال هيئات الرقابة وما يواجهها من مشاكل الستقراء ا :وجاء المبحث األول

 وتحديات.

قانونية )تقنين( شاملة للقضايا صياغة مقترحة على شكل مواد قدمت وفي المبحث الثاني: 

 المتعلقة بأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية.

 راسة وبعض التوصيات.ذكرت بعض النتائج التي توصلت إليها من خالل هذه الد :وفي الخاتمة

وهللا أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. ، وآخرأجمعين
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 تمهيد

 بهيئات الفتوى والرقابة الشرعيةفي التعريف 
 أهميتها( -تأصيلها الشرعي -تعريفها  -)نشأتها

 
 األول: نشأة هيئات الفتوى والرقابة الشرعية وتقنينهاالمطلب 

 
حظي موضوع هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية المختلفة 

مزيد عناية واهتمام من كثير من الباحثين والمتخصصين، منذ أن نشأت هذه المصارف وعقدت 

بحثت وناقشت المشاكل التي تعرض للهيئات الشرعية  لذلك العديد من المؤتمرات العلمية التي

ووضع الحلول لها، واإلجابة على األسئلة التي تطرح سواء من إدارة المصرف أو من عمالئه، 

وكان بداية األمر من يتولى القيام بهذه المهمة عالم أو عدد من علماء الشريعة اإلسالمية تحت 

ة رقابية، دون وجود تقنين ينظم عملها، وكانت مسمى: مستشار، أو لجنة استشارية، أو لجن

عالقة الجهة الشرعية بإدارة المصرف عالقة ارتباط أشبه ما تكون بالعمل الدعوي المتعارف عليه 

  .(1)بين الطرفين

وعند النظر في الواقع الفعلي نجد أن الرقابة الشرعية بدأت بشكل مستشار شرعي في بنك دبي 

وكان المستشار يختار من العلماء المعروفين، وكان بعد ذلك  اإلسالمي، وبيت التمويل الكويتي،

م، ومن التطورات 1992 مارس الشرعية في للرقابة العليا التجربة السودانية فى إنشاء الهيئة

اإليجابية في الرقابة الشرعية إحساس المؤسسات المالية اإلسالمية بالحاجة إلى رقابة وتحول هذا 

اإلحساس إلى سعي جاد أنتج أنماطًا من الرقابة المركزية؛ منها الهيئة العليا للرقابة الشرعية 
                                                             

(   ينظر: نحو نموذج نمطي لالئحة عمل الهيئات الشرعية ، د. عبد اللطيف محمد آل محمود، وهي ورقة علمية 1)
 -هـ 25/٠2/1427-24مقدمة للمؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، المنعقد بتاريخ 

 م، المنعقد في مملكة البحرين. بتصرف.٠1/2٠٠7/14-15
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الهيئة أمانة  لالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، ثم ظهرت الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، ولهذه

 . (1)عامة ، ثم أنشئ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

وفي خضم تطور األعمال المصرفية وتزايد المنتجات المعاصرة كان ال بد من إعادة النظر في 

باإللزام صياغة تقنين ينظم أعمال الهيئات الشرعية ويصيغها صياغة قانونية محكمة، تتصف 

ئحة في محاوالت في إعداد هذا التنظيم على شكل الفاجتهد عدد من الباحثين  واالستقاللية.

مجلس معايير المحاسبة اتسمت بالجدية في الطرح، من ذلك: معايير الضبط التي اعتمدها 

آل م(، أعدها الدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور عبد اللطيف 1999والمراجعة في البحرين )

( 17بتطويرها إلى أن بلغت مجموع القضايا التي ذكرها ) م(2٠٠9) محمود، ثم قام األخير

 ( مسألة.6٠، ذكر فيها قرابة )موضوعا

وكان بين هذين التاريخين وما بعدها إلى يومنا هذا محاوالت تركزت في بحث القضايا المتعلقة 

ويه تنظيماتها. وفي هذا العام بأعمال الهيئات وتقديم مقترحات وتوصيات لما يجب أن تحت

صياغة م( نقدم خالصة هذه الدراسات القيمة، ونقوم بصياغتها وترتيبها، وتبويبها، في 2٠17)

 تقنين شامل لكل ما يتعلق بأعمال الهيئات وما يتفرع عنها من لجان تنفيذية.

 المطلب الثاني: تعريف هيئات الرقابة الشرعية

بأحكام الشريعة في جميع عن فحص مدى التزام المؤسسة  ويمكن القول بأن الرقابة عبارة

، والسياسات، والمنتجات، والمعامالت، وعقود مل ذلك: فحص العقود، واالتفاقيات، ويشأنشطتها

                                                             

(  الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية ، د . محمد عبد الغفار الشريف، أبحاث المؤتمر العالمي 1)
 (. 5هـ، ص )1424الثالث لالقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة
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التأسيس، والنظم األساسية، والقوائم المالية، والتقارير وبخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير 

 . (1)بها البنك المركزي والتعاميمعمليات التفتيش التي يقوم 

فالرقابة تشمل: متابعة وتدقيق وفحص وتحليل كافة األعمال واألنشطة التي يمارسها المصرف 

اإلسالمي للتأكد من أنها تتم وفقًا إلحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وطبقًا للفتاوى والقرارات 

والتوصيات الصادرة من الهيئة الشرعية، وذلك باستخدام مجموعة من الوسائل واألساليب 

وبيان المخالفات واألخطاء وتصويبها وتقديم التقارير إلى  للشريعة اإلسالميةالئمة والمطابقة الم

 .(2)الجهات المعنية متضمنة المالحظات والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير إلى األفضل

في منشور  الرقابة الشرعية فقد عرفت عدة تعريفات من أجودها ما جاءو  الفتوى  أما هيئة

:"جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعامالت، ويجوز أن يكون  بأنهابنك السودان 

أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات 

مية، و ولها استقالليتها، ومرجعيتها إلى الجمعية العموله إلمام بفقه المعامالت،  ميةاإلسال المالية

توجيه نشاطات البنك ومراقبتها  الشرعية الرقابة يعهد لهيئةوتنبثق منها لجنة تنفيذية تابعة لها، و 

واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وتكون فتواها وقراراتها 

فهذا التعريف اشتمل على أهم عناصر التعريف التي يجب أن تتوفر فيه، ككون . (3)"ملزمة للبنك

 ثالثة أمور تحققاألعضاء متخصصين في مجال المعامالت المالية، وكون الهيئة تتمتع بأهم 

                                                             

ر الضبط الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين، معيار الرقابة (   ينظر: معيا1)
 (.  15الشرعية، ص)

( ينظر: برنامج الرقابة الشرعية والمالية بالمصارف القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، د. حسين شحاته، برنامج 2)
(، واختصاصات هيئة الرقابة 3م، ص)2٠٠2لمؤسسة النقد العربي السعودي  تدريبي أعد للمعهد المصرفي التابع

الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية، حسين شحاتة، مجلة االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، عدد 
 (.42م، ص)1991، فبراير 116

اللجنة التنفيذية، واستقاللية الهيئة، ومرجعيتها (   تم اإلضافة على التعريف الصادر من بنك السودان فيما يتعلق بوجود 3)
 اإلدارية، وهي في نظر الباحث من أهم العناصر التي ينبغي أن تتوفر في تعريف هيئات الفتوى والرقابة الشرعية.

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=127
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=127
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=127
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=127
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=127
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=127
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، ومرجعيتها لها االستمرارية والديمومة والنجاح في عملها وهما: )االستقاللية، واإللزام في قراراتها

 .اإلدارية(

 : التأصيل الشرعي للهيئات الشرعيةالثالثالمطلب 

تدخل أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في نطاق حفظ المال، ومعلوم أن حفظ المال يعد 

 تعودلما تحققه من مصالح  ؛بالحفاظ عليها من المقاصد العظيمة التي جاءت الشريعة اإلسالمية

بما فهي  ثلة في الربا وآثاره المدمرة على الفرد والجماعة.بالنفع ألفراد األمة، ودفع المفسدة المتم

وِف َوَتْنَهْوَن َعِن في قوله تعالىداخلة تقوم به  وَن ِباْلَمْعر  ٍة أ ْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأم ر  : }ك ْنت ْم َخْيَر أ مَّ

ِ َوَلْو َآَمَن َأْهل  اْلِكَتاِب َلَكاَن  م  اْلم ْؤِمن وَن َوَأْكَثر ه م  اْلَفاِسق وَن{اْلم ْنَكِر َوت ْؤِمن وَن ِباَّللَّ ْم ِمْنه   .(1)َخْيًرا َله 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم " :وهي أيضا من باب قوله 

يسأل عن مسائل في األموال  وقد كان الرسول ، (2)"أضعف اإليمان يستطع فبقلبه وذلك

: "أينقص الرطب إذا -لما سئل عن بيع الرطب بالتمر –فيجيب السائل عنها، كما في قوله 

بمهمة  ، التي تدل على قيامه وغير ذلك من األحاديث، (3)"فنهى عن ذلكيبس؟ قالوا: نعم، 

بمجرد اإلفتاء بل نجده يقوم بدور الرقابة للتأكد  اإلفتاء مسائل المعامالت وغيرها. وال يكتفي 

–يتفقد األسواق ويفحص السلع ويراقب الباعة. ومن ذلك ما روى أبو هريرة من التنفيذ فقد كان 

على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلاًل، فقال:  قال: مر النبي  -رضي هللا عنه

ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول هللا، قال: أفال جعلته فوق الطعام حتى 
                                                             

 (، من سورة آل عمران. 11٠(  اآلية رقم )1)
ن الم نكر من اإليمان، وأن اإليمان يزيد  (  أخرجه مسلم، في صحيحه، في كتاب اإليمان، باب  بيان كون النهي ع2)

وف والنهي عن الم نكر واجبان، ) ، وأن األمر بالمعر   (.49(، رقم)1/69وينق ص 
(، والترمذي في سننه، 3359(، رقم )3/251(  أخرجه أبو داود، في سننه، في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، )3)

(، والنسائي، في سننه، في 1225(، رقم )3/52٠عن الم حاقلة، والم زابنة، )في كتاب البيوع، باب  ما جاء في النهي 
(، 2761كتاب البيوع، باب اشتراء  التمر بالرطب، وابن ماجه في سننه، في كتاب البيوع، باب بيع الرطب بالتمر ، )

 (.1352)(، رقم 5/199(، وصححه األلباني، في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )2264)
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علَّم هذا البائع أن يعتمد  . ووجه الداللة منه: أن النبي (1)مني"يراه الناس. من غش فليس 

ذلك أن دعوى المصرف أو أي " ذاتية وال ينتظر أحدا يحتسب عليه.على نفسه في الرقابة ال

مؤسسة مالية بأن خدماته متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ال تكون مقبولة إذا لم تكن مصدقة 

بالجهاز الرقابي لديه. ودفعًا للتالعب في هذه القضية فإن من السياسة الشرعية منع أي مؤسسة 

  .(2)"ية ما لم يكن لديها هيئة رقابة شرعيةمالية من تقديم خدمات إسالم

وكان ما يصدر عنها من قرارات وفتاوى ال يأخذ صفة اإللزام للمصرف أو المؤسسة المالية، 

صوري ال  -لألسف–حتى وصل األمر في كثير من المصارف ألن يكون عمل هذه الهيئات 

 ، بهدف جذب العمالء فحسب.يحقيق

 

 الهيئات الشرعية في المصارف: أهمية الرابعالمطلب 

الفتوى والرقابة الشرعية أحد أهم األجهزة في المؤسسات المالية التي تقدم خدمات  هيئاتعد ت   

إسالمية؛ ووجودها يعد ضرورة حيوية للمصارف اإلسالمية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير 

وهي األساس الذي عمل المصارف اإلسالمية والتزامها وتطبيقها في معامالتها لألحكام الشرعية، 

ه الكثير من المتعاملين مع هذه المؤسسات لمعرفة مدى التزام تلك المؤسسات باألحكام يعتمد علي

دها ي عطي المصرف الصبغة الشرعية، وارتياحا لدى جمهور المتعاملين مع جو الشرعية فو 

  .(3)المصرف. "وتعتبر من أحد الفوارق األساسية بين المصارف اإلسالمية والتقليدية"

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

لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن 
                                                             

 (.1٠2(، رقم)1/99، )«من غشنا فليس منا: »(  أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب اإليمان، باب قول النبي 1)
 ه.  1433رجب  16(  الرقابة الشرعية على المصارف، د. يوسف الشبيلي، )مقال منشور في موقع المسلم( بتاريخ: 2)
ة، د. محمد أمين علي القطان المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد ( الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإلسالمي3)

 (.7م، ص )2٠٠5 -هـ 1425اإلسالمي، جامعة أم القرى، 
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ثم فالعاملون في النشاط االستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ 

إن األنظمة االجتماعية  ى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء العمل.ألنهم دائما بحاجة إل

أنظمة وضعية بعيدة  يالمصارف اإلسالمية هكثير من تعمل فيها  التيوالسياسية واالقتصادية 

كل البعد عن اإلسالم، مما يجعل الحاجة ماسة لوجود رقابة شرعية تعمل على إنقاذ هذه 

 .(1)مستنقع المحرمات فيالمصارف من الغرق 

ثم إن إنشاء هيئات شرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية يعد مسالة قانونية، حيث إن معظم 

في أنظمتها الداخلية المصارف اإلسالمية وغيرها من المؤسسات المالية اإلسالمية األخرى تنص 

ولوائحها على أن معامالتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وال يمكن تطبيق ذلك إال من خالل 

هيئة متخصصة تحرص على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وتعلن وتصادق على عمليات 

 .(2)المؤسسة

 

 المبحث األول

 المسائل المتعلقة بأعمال هيئات الرقابة الشرعية وما يواجهها من مشاكل وتحديات

 

عودة إلى ما تم ذكره في عنصر الدراسات السابقة والتي من خاللها تبين لنا أن هذا الموضوع 

المهم قد تم طرق وبحث بعض جزئياته وعدد من مسائله في بعض المؤتمرات واللقاءات والندوات 

لعلمية المختلفة في عدد من المحافل الدولية واإلقليمية، وفي هذه المبحث أستعرض والنقاشات ا

                                                             

امعة الرقابة الشرعية على أعمال املصارف اإلسالمية، أمحد عبد العفو مصطفى العليات، )رسالة ماجستري غري منشورة( كلية الدراسات العليا، جب (1)
 (.48م، ص )2006-هـ1427الوطنية، بنابلس، فلسطني، النجاح 

 يف اإلسالمي الفقه جملمع املقدم فداد، العياشي.د عملها، طريقة شروطها، أمهيتها،  اإلسالمية املصارف أعمال ضبط يف ودورها الشرعية ( الرقابة2)
   (.8الشارقة، ص) إمارة اإلمارات، دولة يف املنعقد عشرة التاسعة دورته
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استقراء لهذه األعمال التي يهدف التقنين إلى ضبطها ، والتي كانت وال زالت محل إشكال ومثار 

المهتمين بهذا المجال، وذلك في مطلب، وما يواجهها من و الباحثين  جدل واسع في أوساط

 في مطلب ثان.مشاكل وتحديات 

 

 المطلب األول
 الرقابة الشرعيةو  الفتوى  المسائل المتعلقة بأعمال هيئات

ال شك أن المسائل المتعلقة بأعمال هيئات الفتاوى والرقابة الشرعية كثيرة، ويندرج تحتها العديد 

 من الفروع التي تحتاج إلى ضبط وتقنين، ومن هذه المسائل والقضايا ما يلي:

 لوجود هيئات الرقابة الشرعية وحكم وجودها. التأصيل الشرعي -1

الهيئات  -هيئات الفتوى  –تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة: )الرقابة  -2

 (.، المراقب الشرعي، المدقق الشرعي..التدقيق الشرعي -الشرعية

 تحديد رؤية ورسالة هيئات الرقابة الشرعية، وأهدافها، وقيمها. -3

الشرعية في كل مؤسسة مالية، وخاصة المصارف أهمية وجود هيئات الرقابة  -4

 اإلسالمية، وعدم االكتفاء بالمعايير التي تصدرها هيئات دولية.

 ومكوناتها.أنواع الرقـابة التي تمارسها الهيئة ونطاق كل نوع،  -5

 مهام واختصاصات هيئات الرقابة الشرعية ومجال عملها. -6

 الهيكل التنظيمي للهيئة الشرعية. -7

 التنفيذية المنبثقة من الهيئة، ومهامهم واختصاصاتهم.أعضاء اللجنة  -8

 موقع هيئات الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية التي تنتمي إليها. -9
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كل ما يتعلق بتنظيم عمل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمسائل ذات الصلة بهم،  -1٠

 وهي:

  لمزاولتهم ألعمـالهم )كالعلم، الشروط المرجعية والمواصفات الخاصة في األعضـاء

 واألهلية، واألمانة، والخبرة، والدقة ونحو ذلك(. 

 .آلية وطرق تعيينهم، والجهة التي تتولى ذلك، ومدى تأثير ذلك على عملهم 

  تعاقدية )عقد مرجعيتهم اإلدارية، وتحديد طبيعة عمل الهيئة وعالقتها بالمؤسسة [

 ية والئية [.تنظيم -(إيجارعقد  –عقد وكالة  –عمل 

  .تعدد العضوية في أكثر من جهة ومؤسسة مالية 

 .امتالك األعضاء أسهما في رأس مال المصرف 

 .)الحقوق المالية التي يتقاضاها األعضاء )التكييف الفقهي لها 

 .تحديد مدة عملهم، وطرق وأسباب عزلهم 

 استقاللية أعضاء الهيئة تنظيميًا وإداريًا وفنيا 

 الصادرة من الهيئات الشرعية، ويندرج تحت هذه القضية ما يلي:الفتاوى والقرارات  -11

 .الموقف من اختالف الفتوى وتعددها وضابط األخذ بها 

  كيفية تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الصور إلى الفعلي العملي

 اإليجابي.

 .استقاللية فتاوى وقرارات الهيئات الرقابية الشرعية 

 ات الرقابية الشرعيةإلزامية فتاوى وقرارات الهيئ. 

  المراحل والخطوات اإلجرائية إلصدار الفتاوى والقرارات عن الهيئة

 الشرعية.
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اجتماعات هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية، وكذلك اجتماعات اللجنة التنفيذية، وما  -12

 .خاصة بها يتعلق بهذه االجتماعات من ضوابط وتنظيمات

صرفاتـها وجزاءات تلك المسئولية، ومسؤوليتها مسـئولية الهيئة الشرعية عن أعمالها وت -13

 ويندرج تحت هذه القضية ما يلي:عن عدم التزامها الشرعي و جزاءات تلك المسئولية، 

  لهيئات الرقابية الشرعية.لالمسؤولية الشرعية 

  لهيئات الرقابية الشرعية.لتقنين المسؤولية اإلدارية 

  الشرعية.المسؤولية القانونية للهيئات الرقابية 

 .ضمان خطأ قرارات الهيئات الرقابية الشرعية 

 التقارير الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية.  إعدادضوابط  -14

 الهيئة الشرعية.ب خاصة الئحة إعداد -15

 

 المطلب الثاني
الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية من مشاكل الفتوى و  ما يواجه هيئات

 وتحديات

ي قدم لتنظيم أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية العديد من التحديات يواجه أي تقنين مقترح 

والمشاكل والعقبات التي تحتاج إلى إيجاد قرار موحد، ومواد قانونية ملزمة، يتم تطبيقها وجعلها 

 دستورا تقف أمامه المصارف موقف االحترام والتنفيذ.
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هذه  استقراء وحصرموضوع أمكن الباحث وأثناء القراءة الفاحصة، والدراسة المتعمقة لهذا ال

اإلشكاليات، والتحديات، والعقبات، التي تعترض أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، وتعيق 

 عملها، منها على سبيل المثال:

قلة العلماء الذي يجمعون بين علم الفقه وخاصة المعامالت المالية وبين علم االقتصاد  -1

ات التنفيذية والطرق الحديثة المعاصرة التطبيقية للمعامالت واإللمام باآللياإلسالمي؛ 

األمر الذي يجعل إصدار الفتوى ومتابعتها ينقصه التصور الكامل للتكييف ، المصرفية

 .في بعضها الصحيح للمعامالت المصرفية

عدم اإلحاطة بقواعد المعامالت اإلسالمية من قبل جميع العاملين في المصارف  -2

 اإلسالمية.

استجابة بعض إدارات المصارف لفتاوى وقرارات الهيئات الشرعية؛ مما يجعل عدم  -3

 الرقابة الشرعية رقابة صورية ال رقابة فعلية حقيقة.

عدم استقاللية كثير من هيئات الفتوى والرقابة؛ مما يؤدي إلى تعرضها لكثير من  -4

ألحكام الضغوط من إدارة المصرف لتمرير بعض المعامالت التي قد تكون مخالفة 

 مراحل إجرائها. ىحدإالشريعة في 

لما كانت المصارف والبنوك التقليدية متعددة في كثير من البالد، ووجدت فيها الهيئات  -5

الشرعية بطريقة أو أخرى، كان الختالف األحكام التي تصدرها، وتعدد الفتاوى وتنوعها، 

 تحديا ال بد من إيجاد حل له، وإجراءات توحدها.

الذي يواجه المصارف وبالتالي يزاحم تواجد الهيئات الشرعية فيها: عدم  التحدي األكبر -6

اعتراف المصارف المركزية بها في بعض البالد العربية، ووجد في بعضها قوانين 
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للمصارف وفق النمط المصرفي التقليدي، واحتوائها على معامالت تخالف أحكام 

 الشريعة اإلسالمية.

القائمة، وتنوع أدوات االستثمار وتوسع آفاقها، يعتبر تحٍد إن التطور السريع للمنتجات  -7

ليس بالسهل أمام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لتقديم البدائل الشرعية التي تفي 

 بمتطلبات المصارف وعمالئها.

غياب اإلجراءات المنهجية في إصدار الفتوى، مما أدى إلى وقوع بعض الهيئات في  -8

 فتاء باألقوال المرجوحة، واألخذ بالحيل، والتقليد المذموم.تتبع رخص المذاهب، واإل
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 المبحث الثاني

 الرقابة الشرعيةو  الفتوى  مقترح تقنين ألعمال هيئات

 

لتقنين أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، يعالج مجمل القضايا  امقترحنقدم في هذا المبحث 

ترجع إليه المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية عند  كون بمثابة دستورٍ يالتي تنظم أعمالها، ل

 إنشائها لهذه الهيئات أو لتطبيقه على الهيئات القائمة في هياكلها اإلدارية الحالية.

قسم القضايا ذات الصلة والمنهج المتبع في إعداد هذا التقنين هو منهج صياغة القوانين، الذي ي  

 ةشاملة، يندرج تحت كل باب منها عدد من المواد القانونيبالموضوع إلى أبواب، معنونة بعناوين 

 تتعلق بذلك العنوان.

وتم في هذا التقنين مراعاة الضوابط التي صدرت من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 بعض المصارف اإلسالمية. من أنظمة قوانيناإلسالمية، وما صدر 

عالجت  ،قانونية ( مادة1٠٠( أبواب، اشتملت على )13وقد جاء هذا التقنين بناء على ذلك في )

 على النحو التالي:( قضية ، وهي 2٠٠في مجملها قرابة )

 

 الباب األول 
 ورؤية الهيئة ورسالتها وأهدافهاالتعريفات 

 
 :األولىالمادة 

 
السياق المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض  -أينما وردت في هذا التقنين–يقصد بالعبارات اآلتية 

 خالف ذلك:
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 :صياغة كل ما يتعلق بأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في صورة مواد  تقنين

قانونية، مرتبة، ومرقمة؛ لتكون مرجعا محددا ييسر تقيد المصارف بها، ويسهل رجوع 

 هيئات الرقابة إليها.

 :مجموعة من المتخصصين في مجال المعامالت المالية، ي عهد إليهم القيام  الهيئة

 بمهامها واختصاصاتها.

 :على شكل فتاوى  الهيئة الشرعية التي تصدر أحكام المعامالت المصرفية، هيئة الفتوى

وتقدم البدائل الشرعية للمعامالت المخالفة ألحكام الشرعية  وقرارات وتوصيات،

 اإلسالمية.

 فحص مدى التزام المصارف في جميع أنشطتها بأحكام الشريعة  ة الشرعية:الرقاب

 اإلسالمية ومقاصدها، وفق آليات وإجراءات معلنة.

 :الذي يمثل ، المصرفية المتخصص في مجال المعامالت المالية هو المراقب الشرعي

رارات تها لفتاوى وقوالتأكد من مدى موافق الرقابة الداخلية والفحص ألعمال المصرف،

وليست  ،بذلك دورية إلى الهيئةالتقارير بها، ورفع الالهيئة، وتقييم مدى التزام المصرف 

 من مهمته اإلفتاء.

 :الذي يحمل تأهيال في مجال المعامالت المالية  هو الشخص المهني المدقق الشرعي

 قيامهيمثل الجانب الرقابي الميداني، عن طريق ، و عمليه في هذا المجالوله خبرة 

التزامها بقرارات الهيئة الشرعية  والتحقق منبالزيارات الميدانية للفروع المصرفية 

 ، ورفع التقرير الدوري بذلك إلى المراقب الشرعي.للمصرف
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 :الثانيةالمادة 

تنص الرؤية التي تعتمدها الهيئة على: الريادة في تقديم المنتجات المصرفية وفق أحكام الشريعة 

 اإلسالمية.

 
 :الثالثةالمادة  

تنص الرسالة التي تعتمدها الهيئة على: السعي إليجاد بيئة مصرفية خالية من التعامالت 

قبل وأثناء تنفيذها، والتأكد من خلوها من المعامالت وتدقيقها، ومراجعتها،  الربوية، بفحص

 بأمان.المخالفات الشرعية، وتقديم البدائل التي تتيح للمستفيدين التعامل مع المصرف 

 

 المادة الرابعة: 

 تسعى الهيئة لتحقيق األهداف التالية:

  .شريعة اإلسالمية في جميع معامالتهبأحكام ال المصرف اإلسالميالحفاظ على التزام  .1

للعقود والمنتجات واستحداث صيغ استثمارية وتمويلية شرعية تقديم البدائل الشرعية   .2

 اإلسالمية.المصرفية المخالفة ألحكام الشريعة 

تحقيق أمان وطمأنينة وثقة عمالء المصارف اإلسالمية عند إجرائهم المعامالت  .3

 المصرفية الخالية من المخاطر الشرعية.

أن تكون حلقة الوصل بين الجهاز اإلداري في المصرف وبين عمالئه المستثمرين أو  .4

 غيرهم.

 والمصرفية اإلسالمية. المعامالت الماليةتطوير البحث العلمي في مجال  .5
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 الثانيالباب 
 إنشاء الهيئة وتشكيلها

   
 :الخامسةالمادة 

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ترتبط بالجمعية العمومية 

 لها ميزانية ضمن ميزانية المصرف. للمصرف، ويكون 

 
 :السادسةالمادة 

بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية النص في عقد التأسيس  على المصرف الذي نص على التزامه

 والنظام األساسي على استقاللية الهيئة وعدم وقوعها تحت إدارته وسلطته.

 
 :السابعةالمادة 

الجهاز الشرعي، هيئة الفتوى، المتابعة الشرعية، وحدة الفتوى والمتابعة الشرعية، إدارة الفتوى 

اللجنة الدينية، المجلس الشرعي، مصطلحات تدل على مفهوم هيئة والبحوث، اللجنة الشرعية، 

 .الفتوى والرقابة الشرعية

 
 :الثامنةالمادة 

 .تستمد الهيئة شرعيتها من نصوص الكتاب والسنة الحاثة على االحتساب والمساءلة

 
 : التاسعةالمادة 

 أعضاء.تشكل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من عدد فردي ال يقل عن ثالثة 

 
 :العاشرةالمادة 
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 يسا، ونائبا له من بين أعضائها.يرشح أعضاء الهيئة من بينهم رئ

 
 :الحادية عشرة المادة 

تشكل لجنة تنفيذية من عدد كاف من المراقبين والمدققين الشرعيين وأمين سر وموظفين إداريين، 

 إن وجد.ك مثلها في القسم النسوي للمصرف وتنشئ كذل

 
 عشرة: الثانيةالمادة 

للهيئة االستعانة للقيام بعملها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين، ويتم تحديد حقوقهم المالية 

 بالتنسيق مع إدارة المصرف.

 

 عشرة: الثالثةالمادة  

على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالعقود والمعامالت المالية التي  للهيئة حق اإلطالع

 يجريها المصرف في الوقت الذي تطلبه.

 

 الباب الثالث
 المنبثقة منها واللجنة التنفيذيةأعضاء الهيئة 

 
 عشرة: الرابعةالمادة 

 سنوات قابلة للتجديد.تتولى الجمعية العمومية تعيين أعضاء الهيئة، وتكون فترة عضويتهم أربع 
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 عشرة: الخامسةالمادة 

يتمتع أعضاء الهيئة باالستقالل التام، وال يخضعون في عملهم إال ألحكام الشريعة اإلسالمية 

كتاب هللا واألنظمة المرعية، وليس ألحد التدخل في مجال عملهم ما لم يخالفوا نصا صريحا من 

 .وسنة رسوله

 
 عشرة:  السادسةالمادة 

 أعضاء الهيئة ليسوا من العاملين في المصرف، وليسوا أعضاء في مجلس إدارته.

 
 عشرة: السابعةالمادة 

ال يجوز لعضو الهيئة الجمع بين عضويته في المصرف وعضويات أخرى في الهيئات المماثلة 

في الهيئة وعضوية مجلس إدارة  في المؤسسات المالية المختلفة، وال الجمع بين عضويتة

 المصرف. ويجوز له أن يجمع بين عضويته ووظيفة حكومية. 

 
 :عشرة الثامنةالمادة 

 .ال يجوز لعضو الهيئة أن يتملك أسهما في المصرف الذي تعين عضوا في هيئته

 
 :عشرة التاسعةالمادة 

والمساهمات وكل ما يطلعون ال يجوز ألعضاء الهيئة إفشاء أسرار المعامالت والعقود والصفقات 

 عليه بحكم عملهم وموقعهم الرقابي في المصرف.
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 :العشرون المادة 

تصدر الجمعية العمومية سلما لرواتب أعضاء الهيئة يتناسب مع مكانتهم العلمية، وخبرتهم 

 العملية، ووضعهم االجتماعي.

 :العشرون  الحادية المادة

 .الحادية عشرةوص عليهم في المادة المنص التنفيذية أعضاء اللجنةتتولى الهيئة تعيين وعزل 

 :والعشرون  الثانيةالمادة 

الشروط  )المراقب الشرعي والمدقق الشرعي( يشترط في عضو الهيئة وأعضاء اللجنة التنفيذية

 والصفات التالية:

 أواًل: الصفات األساسية:

 التالية:يشترط في عضو الهيئة والمراقب والمدقق الصفات األساسية 

 اإلسالم .أ 

 العقل .ب 

 البلوغ. .ج 

 ثانيا: الصفات الشخصية والسلوكية

 يشترط في عضو الهيئة والمراقب والمدقق الصفات الشخصية والسلوكية التالية:

 العدالة واالستقامة في الدين والصدق واألمانة والتحلي بالمروءة، والورع.  .أ 

الناس ومكرهم وخداعهم والمعرفة بأحوال  ،على قدر كاف من اليقظة وصفاء الذهن .ب 

 وأعرافهم، والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكالم وتصوير الباطل بصور الحق

 .متصفا بالثقة بالنفس ،يكون صلبًا في دينه ال تأخذه في الحق لومة الئم .ج 

 أن يبذل أقصى جهده في أداء عمله فيتحرى الدقة وعدم اإلهمال. .د 
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 ثالثا: الصفات العلمية

 الهيئة:يشترط في عضو  .1

 تتحق فيه صفات المجتهد من حيث الجملة. فقيهاأن يكون  .أ 

أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنا من فهم كالم المجتهدين، قادرا على التخريج الفقهي  .ب 

 واالستنباط في القضايا المستجدة طبقا للقواعد المقررة.

ق الفهم لها، أن يكون متخصصا في المعامالت المالية، مدركا لمقاصد الشريعة فيها، عمي .ج 

 .عالما باألعراف السائدة في األوساط المالية

أن يكون لديه تصور للعقود المستحدثة وجوانبها الفنية قادرا على جمع أدلة إثبات  .د 

 .نتائج صحيحة إلىالمشروعية لتلك األنشطة ودراستها وتحليلها للتوصل 

 ويشترط في المراقب والمدقق الشرعي: .2

المعامالت المالية من حيث الجملة وضوابطها وشروط كل عقد أن يكون عالمًا بأصول  .أ 

 وأسباب فساده.

 المحافظة  على كفايته الفنية من خالل التأهيل المتواصل . .ب 

 .الموكلة إليهالتدريب المناسب للقيام  .ج 

 رابعا: الصفات العملية )الخبرة(:

 والتصدي لها.كون لديه خبرة كافية في ممارسة اإلفتاء، يأن رط في عضو الهيئة تشي .1

الكافي في الرقابة الشرعية التأهيل حاصال على يشترط في المراقب الشرعي أن يكون  .2

 من خالل عمله معاونًا لمراقب شرعي مدة ال تقل عن سنتين.

يشترط في المدقق الشرعي أن يكون حاصال على التأهيل الكافي في التدقيق الشرعي  .3

 تقل عن سنتين. من خالل عمله معاونًا مدققا شرعيا مدة ال
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 يشترط في عضو الهيئة والمراقب الشرعي والمدقق الشرعي ما يلي: .4

أن يكون لديهم الخبرة في  معرفة أصول المعايير المحاسبية والقانونية  .أ 

 والمراجعة الداخلية.

 في دورات تدريبية )تطبيقية( في المعامالت المالية واقد شاركأن يكونوا  .ب 

 . المصرفية

 والعشرون: الثالثةالمادة 

بأن يكون  يه(: يوصف عضو الهيئة بالفقأ/1والعشرون )ثالثا/ الثانيةبما ال يتعارض مع المادة 

معروفا بالفقه إما باالستفاضة أو بانتسابه لسلك القضاء الشرعي، أو بحصوله على درجة 

 .أكاديمية عليا في تخصص الفقه، أو بنشره للعديد من الدراسات الفقهية

 :والعشرون  عةالرابالمادة 

/ج(: يجوز أن يكون أحد أعضاء الهيئة من 1والعشرون )ثالثا/ الثانيةبما ال يتعارض مع المادة 

فقه المعامالت االقتصاد اإلسالمي، وله إلمام بغير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في 

 المالية.

 :والعشرون  الخامسةالمادة 

يمكن لعضو الهيئة أن يجمع بين عضويته فيها ومهمة ( 22-17مع مراعاة ما ورد في المادتين )

 الرقابة الشرعية في آن واحد.

 :والعشرون  السادسةالمادة 

 تنتهي فترة عمل أعضاء الهيئة ولجانها التنفيذية بناء على الضوابط التالية:

 تنتهي عضوية أعضاء الهيئة بأحد األسباب التالية:أوال: 

 إشعارهم برغبة الجمعية العمومية بتجديد مدة عضويتهم.انتهاء فترة تعيينهم، ولم يتم  .أ 
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 قبول االستقالة من الجمعية العمومية. .ب 

 العجز الصحي. .ج 

 بلوغ سن الخامسة والستون. .د 

 ارتكاب العضو تصرفا يضر بالمصرف ضررا مقدرا شرعا. .ه 

 ارتكاب العضو تصرفا مخال باآلداب العامة أو الشرف أو األمانة. .و 

 الوفاة. .ز 

 رة عمل أعضاء اللجنة التنفيذية بأحد األسباب التالية:ثانيا: تنتهي فت

 انتهاء فترة تعيينهم، ولم يتم إشعارهم برغبة الهيئة بتجديد مدة عملهم. .أ 

 قبول االستقالة من الهيئة. .ب 

 العجز الصحي. .ج 

 .الستينبلوغ سن  .د 

 ارتكابهم تصرفا يضر بالمصرف ضررا مقدرا شرعا. .ه 

 الشرف أو األمانة. ارتكابهم تصرفا مخال باآلداب العامة أو .و 

 الوفاة. .ز 

 والعشرون: السابعةالمادة 

ال يتم االستغناء عن خدمات أعضاء الهيئة إال بموجب اعتماد المساهمون في اجتماع الجمعية 

 العمومية.

 والعشرون: الثامنةالمادة 

من عضويته في الهيئة على أن يقدم طلبه قبل شهرين من تاريخ  إعفائهلعضو الهيئة تقديم طلب 

 . بديال االعمومية تعيين عضو  الثالثة؛ حتى يتسنى للجمعية لألعضاءإذا كان هو المتمم  اإلعفاء
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 والعشرون: التاسعةالمادة 

في حالة خلو منصب أحد أعضاء الهيئة قبل نهاية مدته، تعين الجمعية العمومية من يحل محله 

 لنهاية المدة المذكورة.

 

 الباب الرابع
 الهيئةاختصاصات أعضاء 

   
 :الثالثون المادة  

 ويشمل ما يلي:، القيام بالفتوى واالختصاص العلميعد من مهام الهيئة األساسية ي  

تعامالت المصرفية وما يتصل يقتصر اإلفتاء على ما يتعلق بجانب األحكام الشرعية لل .أ 

  .كالزكاةبذلك مما يتعلق بأحكام العبادات؛ 

 في كل ما يعرضه المصرف عليها. الشرعي إبداء الرأي .ب 

 .يمارسها المصرفالعمليات التي  جميع إصدار الحكم الشرعي على .ج 

متابعة المستجدات في صيغ العقود واالستثمار والمنتجات المالية وتبيين الحكم الشرعي  .د 

 لها.

 تقديم الحلول والبدائل الشرعية لإلشكاالت التي تعترض المصرف مع الجهات األخرى.    .ه 

حول قضايا المصرفية اإلسالمية  الشرعية فتاوى الهيئة، وإعداد البحوث والدراساتجمع  .و 

 وخارجها. المصرفوتطبيقاتها ونشرها وتوزيعها على مستوى 
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  الثالثون:و  الحاديةالمادة 

 الرقابة الشرعية؛ ويشمل ما يلي:   تتولى اللجنة مهمة

في  والمشاركةضبط اللوائح واألنظمة الصادرة من المصرف في جوانبها الشرعية،  .أ 

 االستثمار واعتمادها شرعا.  صياغة عقود

والتدخل لمعالجة  ومراجعتها مراقبة العمليات والعقود وصيغ االستثمار في مرحلة التنفيذ .ب 

 األخطاء الشرعية إن وجدت، وتنبيه إدارة المصرف عليها حين وقوعها. 

  .مراجعة التقارير المالية الصادرة من المصرف .ج 

بضوابطها الشرعية، واإلشراف على إدراجها ضمن  نماذج العقود المشاركة في إعداد .د 

 .للمصرفالنظام اإللكتروني 

 : والثالثون  الثانية المادة

 تقوم الهيئة باألعمال اإلدارية التالية:

 حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين.  .أ 

 المطالبة بعقد مجلس إدارة المصرف أو الجمعية العمومية إذا ارتأت ذلك ضروريا. .ب 

 مراقبة آلية التوظيف والتخزين للتأكد من شرعية العمليات التي ينجزها المصرف. .ج 

 بشأن الضمانات التي تحصل عليها المصارف والديون المتعثرة.والمشورة إبداء الرأي  .د 

 على الفور. ة اإلسالمية ألحكام الشريعوقف أي تصرف مخالف  .ه 

تقديم تقرير دوري إلى إدارة المصرف والجمعية العمومية للمساهمين، تبين فيه مدى التزام  .و 

 المصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية.

 .الهيئةتطوير المعلومات واالتصاالت الالزمة لتنفيذ مهام السعي إلى  .ز 
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 :والثالثون  الثالثة المادة

لتوعية  ةشامل برامجنشر الوعي بالمصرفية اإلسالمية عن طريق وضع على الهيئة أن تتولى 

 العاملين في المصرف وعمالئه ويشمل ما يلي:

المصرفية اإلسالمية ورسالتها، وأحكام المعامالت المالية توضيح أسس ومبادئ  .أ 

  المعاصرة.

 توضيح الضوابط الشرعية لعقود التمويل وصيغ االستثمار وأصولها.  .ب 

كافة الجوانب ذات األثر العملي في ضبط مسيرة عمل  ات التطويرية لتوضيحإقامة الدور  .ج 

 .من النواحي الشرعية المصرف

 :والثالثون  الرابعة المادة

الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام األساسي واللوائح والنماذج تعتمد الهيئة جميع 

 والسياسات المتبعة في المصرف.

 :والثالثون  الخامسة المادة

أو بطرق تتعارض مع أحكام  محرمة، التي تحققت من مصادر تجنيب المصرف المكاسب

 وصرفها في وجوه الخير العامة. ،الشريعة اإلسالمية

 :والثالثون  السادسة المادة

 التأكد من توزيع األرباح، وتحميل الخسارة طبقا ألحكام المضاربة في الفقه اإلسالمي.

 :والثالثون  السابعة المادة

التأكد من حساب الزكاة وفقا ألحكام الزكاة في الفقه اإلسالمي، وإعالم المساهمين بما وجب 

 عليهم من الزكاة الشرعية، والتأكد من توزيع موجودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية.
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 :والثالثون  الثامنة المادة

أو بين  معهوالمتعاملين  وعمالئه المصرفالتحكيم والمصالحة وفض المنازعات التي قد تقع بين 

 والجهاز التنفيذي في الحاالت التي يلجأ فيها إلى الهيئة لهذا الغرض. إدارة المصرف

 :والثالثون  التاسعة المادة

العقود، وإجراءات  إعداد أدلة إجراءات الرقابة الشرعية الداخلية، وتشمل: اإلجراءات العملية وتنفيذ

 العمليات التي يقوم بها المصرف.االختبارات الالزمة لطبيعة 

 :األربعون  المادة

أي اختصاصات أخرى ت سند إليها بما يتوافق مع أهدافها وتخصصات أعضائها، بقرار من  تنفيذ

 الجمعية العمومية للمصرف.

 :األربعون و  الحادية المادة

 التقارير.يحدد التقنين كيفية ممارسة الهيئة الختصاصاتها كإجراء الفتوى والفحص وإعداد 

 

  الخامسالباب 
 اختصاصات أعضاء  اللجنة التنفيذية

 
 :   واألربعون  الثانية المادة

مرجعيتهم وتكون  ،كملين لعملها، وأداة من أدواتهام  و  ينين للهيئةعِ اللجنة التنفيذية م  أعضاء ي عد   

 .اإلدارية لها

 :   واألربعون  الثالثةالمادة 

 .بناء على حجم أعمال المصرف وكبره وعدد فروعه التنفيذيةاللجنة أعداد أعضاء يخضع 
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 :   واألربعون  الرابعةالمادة 

 بالمهام التالية: )المراقب الداخلي( شرعيالمراقب اليقوم    

تطبيق اإلدارات واألقسام المعنية لجميع ما مراقبة أعمال المصرف والتأكد من  .أ 

 وقرارات.فتاوى يصدر عن الهيئة من 

وتقيده  وقراراتتقييم مدى التزام المصرف بما يصدر عن الهيئة من فتاوى  .ب 

 بأحكام الشريعة اإلسالمية.

مناقشة المالحظات والنتائج األولية التي توصل إليها مع األطراف في أقسام  .ج 

 المصرف المختلفة.

لمناقشتها. وتكون التقارير كل ثالثة للهيئة النهائية يقدم التقارير والمالحظات  .د 

 أشهر، قبل كل اجتماع للهيئة.

في توعية عمالء  واإلسهامركة في برنامج التدريب في المصرف، المشا .ه 

 المصرف بأصول العمل المصرفي اإلسالمي.

 نقل الفتاوى الصادرة من الهيئة إلدارة المصرف وعمالئه. .و 

 :   واألربعون  الخامسةالمادة 

 ويقوم بالمهام التالية:الجانب الرقابي الميداني،  المدقق الشرعييمثل 

التحقق من مطابقة أعمال المصرف للفتاوى الصادرة عن الهيئة من خالل  .أ 

 توجيهات المراقب الشرعي.

مراجعة أعمال المصرف على مدار السنة؛ للتحقق من مدى التزام المصرف  .ب 

 والعاملين واإلدارات المختلفة بضوابط وتوجيهات الهيئة.

 لعرضها على الهيئة.رفع التقارير للمراقب الشرعي  .ج 
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 :   واألربعون  السادسةالمادة 

ممن  -إن وجد– النسوي من النساء في القسم  تتولى الهيئة ترشيح مراقبات ومدققات شرعيات

 المادتين ، ويقمن بنفس المهام المنصوص عليها فيتتوفر فيهن الشروط التي نص عليها التقنين

(45-46.) 

 :   واألربعون  السابعةالمادة 

 الهيئة مقررا )أمين سر( لها يكون كذلك مقررا للجنة التنفيذية، وتكون مهامه ما يلي: تعين

اإلعداد الجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات الهيئة، وحضورها، وتنظيم  .أ 

 األوراق وإعداد محاضرها.

 إعداد جدول أعمال االجتماعات. .ب 

أو عمالئه، وفهرستها وتنظيمها  المصرف ةر اتسلم األسئلة واالستفسارات من إد .ج 

 اللجنة التنفيذية والرقابية في المصرف.عرضها على ثم 

 إبالغ الجهات المعنية بالفتاوى والقرارات والتوصيات. .د 

 : واألربعون  الثامنةالمادة 

ولون أعمال السكرتارية والمراسلة، بناء على للهيئة تعيين من تراه من الموظفين األكفاء يت

 علي للتوظيف.االحتياج الف

 : واألربعون  التاسعةالمادة 

في حالة وجود أي خالف في الرأي ينشأ بين أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة المصرف بشأن 

الجوانب الشرعية للمعامالت المصرفية فإن الهيئة الشرعية هي المخولة في الفصل في هذا 

 الخالف. 
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   السادسالباب 
 وأدواتها التي تمارسها الهيئة أنواع الرقابة

 
 : الخمسون المادة 

 تمارس الهيئة عدد من الرقابات في مجال اختصاصها تتمثل في اآلتي: 

الرقابة القبلية: وتتمثل في ما تصدره الهيئة مسبقا من األنظمة والتعليمات المكتوبة أو  .أ 

 الشفوية لضمان تحقيق أهدافها.

 الميدانية لسير العمليات وإيقاف الخلل ومنع االنحراف .الرقابة أثناء العمل : بالمتابعة  .ب 

 الرقابة البعدية: وتكون بعد الزيارة الميدانية للهيئة  بهدف تقويم العمليات وتصحيحها.  .ج 

 : الخمسون و  الحادية المادة

تستخدم الهيئة للتأكد من التزام المصرف بالقرارات والفتاوى الصادرة عنها األدوات والوسائل 

 ة:التالي

 التفتيش والتدقيق والمراجعة. .أ 

 .: سواء كانت مكتوبة أو شفويةالتقارير .ب 

 السحب واإللغاء للقرارات واألعمال غير المشروعة. .ج 
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 السابعالباب 
 اجتماعات الهيئة وجلساتها

 

 :والخمسون  الثانيةالمادة 

إال بحضور ثالثة  تنعقد جلسات الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، وال يكون انعقادها صحيحا

 أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة.

 :والخمسون  الثالثةالمادة 

تكون اجتماعات الهيئة دورية كل )ثالثة أشهر(، ولها عقد جلسات طارئة إذا اقتضت مصلحة 

 العمل ذلك بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها، أو بطلب من إدارة المصرف.

 :والخمسون  الرابعةالمادة 

الجتماعاتها من تراه من مديري المصرف ومنسوبيه وخبرائه ومستشاريه  للهيئة أن تدعو

 ومحاسبيه الستيضاح ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالقضايا المعروضة عليها.

 :والخمسون  الخامسةالمادة 

تعادل األصوات يرجح الجانب الذي بأكثرية األعضاء الحاضرين، وحين تصدر الهيئة قراراتها 

 ه الرئيس، ويثبت الرأي المخالف في المحضر.في

 :والخمسون  السادسةالمادة 

ال يشار في محاضر اجتماعات الهيئة للخالف الفقهي في القضايا المعروضة أمامها، وإنما 

 تتولى نشر ذلك في منشورات مستقلة مفصلة بأدلتها.

 :والخمسون  السابعةالمادة 

 ى أو توصية.تبين الهيئة رأيها في صورة قرار أو فتو 
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 :والخمسون  الثامنةالمادة 

يجوز أن تصدر قرارات الهيئة أو اللجنة التنفيذية المنبثقة منها بالتمرير في القضايا المستعجلة 

شريطة االتفاق على الرأي من جميع األعضاء، ويجب إثبات القرار في محضر أول اجتماع 

 الحق.

  الثامنالباب 
 الحقوق المالية

 
 :والخمسون  التاسعةالمادة 

العمل في القطاع الخاص أو العام وما ضاء الهيئة نظم الخدمة المدنية و ال تطبق على أع

تتضمنه من أحكام  تفصيلية في التعيين وتقييم الكفاءة والعالوات والترقية والنقل والندب واإلعارة 

مراض المهنة واإلجازات والتأديب وإنهاء الخدمة وساعات العمل والجزاءات وإصابات العمل وأ

 إال إذا كان عملهم بنظام الدوام الكامل. والتحكيم في منازعات العمل وغير ذلك

 :الستون المادة 

على المراقب والمدقق الشرعي وتصرف هذه  التاسعة والخمسون يطبق كل ما ورد في المادة 

 المستحقات والبدالت وفقا لسلم أجور موظفي المصرف.

 :الحادية والستون المادة 

مقدار ما يتقاضاه أعضاء الهيئة ومعاونيهم بناء على الجهد المبذول ومع مستويات  تحديديتم 

 .مكانتهم العلمية واالجتماعية الدخول السائدة في المجتمع، وما يتناسب مع

 :الثانية والستون  المادة

( دوالر للجلسة 15٠ل عن )يتم صرف مكافأة لكل عضو عن كل اجتماع يحضره بما ال يق

 الواحدة.
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 :والستون  الثالثة المادة

تتكفل الجمعية العمومية ألعضاء الهيئة بتأمين مصاريف إقامتهم وتذاكر سفر الذهاب والعودة 

 من مقر إقامتهم إلى مكان انعقاد االجتماع إذا كان خارج مقر المصرف.

 :والستون  الرابعةالمادة 

  .من حقوق مالية أنها وكالة بأجر مالتكييف الشرعي لما يتقاضاه أعضاء الهيئة ومعاونيه

 :والستون  الخامسةالمادة 

الحقوق المالية لعضو الهيئة على أساس أن ما يقوم به  تحديد مقدارتتولى الجمعية العمومية 

 )وكالة بأجر( يحصل على أجر معلوم في مقابل عمله المتفق عليه.

 :والستون  السادسةالمادة 

 يستحق أعضاء الهيئة ومعاونيهم أجرتهم اعتبارًا من تاريخ مباشرتهم العمل .  

 المادة السابعة والستون:

 ال يوصف ما يتقاضاه أعضاء الهيئة بأنها رواتب شهرية.

 :والستون  الثامنةالمادة 

 في تقارير الميزانية. ومدونايكون ما يتقاضاه أعضاء الهيئة ومعاونيهم معلنا، 

 والستون: التاسعةالمادة 

غير مرتبط بمقدار اإلنتاج أو بحسب ما  يكون األجر الذي يتقاضاها أعضاء الهيئة مقطوعا

 ينجز من أعمال .  

 :السبعون المادة 

 األجر سواء كان ؛بحسب ما يجاز من منتجات يتقاضاها أعضاء الهيئة الذي األجرال يكون  

 ج الشرعي الذي يعتمد جوازه .أو نسبة مئوية من الربح الحاصل للمنت ،مقطوعا
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 :الحادية والسبعون المادة 

ال يجوز الحجز على أجرة أعضاء الهيئة أو إيقافها إال بقرار من الجمعية العمومية مع بيان 

 األسباب والمبررات.

 :السبعون و  الثانية المادة

أو نقدا بناء  مصدقيتم صرف أجرة أعضاء الهيئة عبر حساباتهم المصرفية أو بواسطة شيك 

 على طلب كل عضو.

 التاسعالباب 
 فتاوى وقرارات الهيئة

 
 :والسبعون  الثالثةالمادة 

بموجب هذا التقنين: ت عد فتاوى وقرارات الهيئة ملزمة وواجبة التنفيذ من إدارة المصرف، وعمالئه، 
 واإلخالل بها ي عد مخالفة صريحة ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 :والسبعون  الرابعةالمادة 
على المصرف الذي نص على التزامه بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية النص في عقد التأسيس 

 والنظام األساسي له على أن قرارات وفتاوى الهيئة ملزمة واجبة التطبيق.
 :السبعون و  الخامسة المادة

الشافعية، والحنابلة(، ويتم تعتمد الهيئة في الفتوى المذاهب الفقهية األربعة: )الحنفية، والمالكية، و 
ما يحقق مقاصد الشريعة اإلسالمية، مع اعتبار اختيار الفتاوى واألحكام بناء على قوة الدليل، و 

 األخذ بمآالت األفعال، وبقاعدة العبرة للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني.

 :والسبعون  السادسةالمادة 
فقهاء المذاهب األربعة وال يلجأ إلى األقوال الشاذة التي يتم تخريج القضايا المستجدة على أصول 

تخالف نصًا صريحًا من الكتاب أو السنة الصحيحة أو اإلجماع، أو األقوال التي نص الفقهاء 
 على شذوذها.
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 :والسبعون  السابعةالمادة 

المية تعتبر فتاوى وقرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس 

 وسيلة تسهل على الهيئة الوصول إلى الحكم الشرعي وغير ملزمة لها.

 :والسبعون  الثامنةالمادة 

يقوم كل عضو من أعضاء الهيئة منفردًا بالبحث عن الحكم الشرعي في المسألة، ثم تعرض 

 اآلراء في اجتماع الهيئة وتناقش للوصول إلى الحكم الذي تقره.

 :والسبعون التاسعة المادة 

في حالة وجود خالف بين أعضاء الهيئة حول الحكم الشرعي فإنه تعتبر فتوى الهيئة العليا 

على أن  ،قول في المسألة فيرجع فيها لقرارات المجامع الفقهية لهالإلفتاء في البلد، فإن لم يكن 

 يدون  الرأي المخالف في هامش الفتوى.

 :الثمانون المادة 

تطبع الفتاوى في صورتها النهائية، ويوقع عليها جميع األعضاء، ثم يسلمها أمين الهيئة إلدارة 

 المصرف والموظفين للعمل بموجبها. 

 :الثمانون  الحادية المادة

ينص في جميع العقود التي يجريها المصرف على الحكم الشرعي للمعاملة بدليله أو تعليله، 

 لهيئة.وتاريخ صدوره، وتوقيع أعضاء ا

 :والثمانون  الثانيةالمادة 

على الهيئة اإلفصاح في تقريرها السنوي عن الفتاوى التي خالفت فيها قرارات المجامع الفقهية 

واالختيارات الفقهية في القضايا التي أصدرت فيها فتاوى وإتاحة اإلطالع عليها من قبل عمالء 

 المصرف.
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 : والثمانون  الثالثة المادة

عند بحثها القضايا المستجدة تطويعها لتساير ما عليه العمل في المصارف  ال تهدف الهيئة

األخرى، وإنما تلتزم بتطويع األعمال المالية والمصرفية لتساير الشريعة اإلسالمية، وتعديل ما 

 يخالفها إذا كان قابال للتعديل، وتقديم البديل اإلسالمي لما يحقق مصلحة حقيقة.

 العاشرالباب 
 إدارة المصرف نحو الهيئةمسؤولية 

 
 : والثمانون  الرابعةالمادة 

إدارة المصرف هي المسؤولة أمام الهيئة وأمام عمالئها عن تنفيذ سائر المعامالت والعقود وفق 

 أحكام الشريعة اإلسالمية.

 : والثمانون  الخامسةالمادة 

والقوائم المالية على إدارة المصرف وأقسامها وموظفيها توفير جميع المعلومات والسجالت 

واطالعهم على كل ما يساعدهم في  واالتفاقيات المعروضة على المصرف ألعضاء الهيئة،

 من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية. للتأكدتصور المعامالت 

 :والثمانون  السادسة المادة

ها مستقبال؛ تعتزم استخدامالتي جديدة العقود التلتزم إدارة المصرف بإطالع الهيئة على نماذج 

 لمراجعتها واعتمادها قبل إصدارها.

 :والثمانون  السابعة المادة

في حال وجود مالحظات على أي صيغة في العقود من قبل الهيئة ال يجوز إلدارة المصرف 

 استخدامه إال بعد تعديله أو تبديله، واعتماده مجددا من قبل الهيئة.

 :والثمانون  الثامنة المادة
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للهيئة مع العاملين والعامالت في المصرف لتوعيتهم بأحكام المعامالت والقضايا تنظيم لقاءات 

 المصرفية من النواحي الشرعية.

 

 الحادي عشرالباب 
 مسؤولية الهيئة الشرعية والقانونية

 
 :والثمانون التاسعة المادة 

دام أنها اتبعت في ال تتحمل الهيئة المسؤولية إذا أخطأت في الفتاوى والقرارات الصادرة عنها ما 

 بحث ما يعرض عليها األصول الشرعية في االجتهاد.

 :التسعون المادة 

وثبت خطؤها عند الهيئة العليا  إذا أخطأت الهيئة في مسألة قطعية ال مجال لالجتهاد فيها،

 فإن الهيئة تتحمل الضرر والخسارة المالية المترتبة على ذلك. لإلفتاء في البلد أو عند القضاء

 :التسعون و  الحادية المادة

 في الحاالت التالية: بحكم القضاء تكون الهيئة عرضة للتتبع الجنائي

عدم إبالغ الجهات المختصة عن حاالت التالعب والتزوير، وكل ما يدخل في نطاق ما  .أ 

 يعاقب عليه القانون.

إفشاء كل ما يتعلق بالمهنة مما يعرض عليها؛ كأسماء العمالء، ومركزهم المالي، وأرقام  .ب 

 المعامالت. 

 .ارتكاب إهمال أو خطأ مهني جسيم ألحق الضرر بالغير .ج 
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 :والتسعون  الثانيةالمادة  

كالشهادة في قضية مرفوعة  ؛ال تتحمل الهيئة المسؤولية عند إفشائها السر المهني لمصلحة عامة

 أمام المحكمة.

 عشر الثانيالباب 
 تقارير الهيئة

 
 :والتسعون  الثالثةالمادة  

التقرير الذي تقدمه الهيئة يعد الوسيلة الرسمية إلبداء الهيئة رأيها حول مدى التزام المؤسسة 

وهو يمثل شهادة شرعية موثقة لدى كافة الشرائح  .المالية بالشريعة اإلسالمية خالل السنة المالية

  المعنية بشأن جودة االنضباط الشرعي للمصرف.

 :التسعون و  الرابعةالمادة  

 العناصر األساسية التي يتضمنها التقرير ما يلي:

 عنوان التقرير. .أ 

 الجهة التي يوجه إليها التقرير. .ب 

 الفقرة االفتتاحية والتمهيد . .ج 

 فقرة نطاق عمل الهيئة. .د 

 فقرة مسؤولية اإلدارة. .ه 

 فقرة الرأي. .و 

 .تاريخ التقرير .ز 

 توقيع أعضاء الهيئة.  .ح 

 نشر التقرير. .ط 
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 :والتسعون  الخامسةالمادة  

 ثناء إعداد تقارير الهيئة األمور التالية:أيراعى 

 اإلفصاح والحياد. .أ 

 أن يكون إعدادها وصياغتها وفق األطر الفنية المعتبرة .ب 

 األعمال التي قام بها المصرف خالل فترة التقرير.أن تغطي هذه التقارير جميع  .ج 

 :والتسعون  السادسةالمادة  

 على الهيئة أن تنص في التقرير على اآلتي:

التأكيد على أن الهيئة قامت بتنفيذ االختبارات واإلجراءات المناسبة ومراقبة العمل  .أ 

 بالكيفية الموافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية.

، الميزانية العامة، وحسابات المصرف، وحسابات األرباح والخسائراطالعها على  .ب 

 والقوائم المالية التي تم فحصها.

 مراجعتها ومناقشتها لكل ما قام به المصرف من توظيفات واستخدامات.  .ج 

 على مطابقة ذلك كلهمدققي الحسابات، والكشوف الشهرية، و على دراستها تقرير التأكيد   .د 

 .ميةاإلسال لشريعةألحكام ا

 بيان أن احتساب الزكاة قد تم وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. .ه 
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 عشر الثالث  الباب 
 أحكام عامة

 
 : والتسعون  السابعة المادة

تطبق معايير الضبط للمؤسسات المالية الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية الصادرة عن هيئة 

 لم يرد فيه نص خاص في هذا التقنين. المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية فيما

  :والتسعون  الثامنة المادة

 يعتمد مجلس إدارة المصرف هذا التقنين ويصدره ليكون وثيقة أساسية من وثائق المصرف.

 :التاسعة والتسعون المادة 

ن هذا التقنين وينشر في موقع المصرف اإللكتروني، ويكون عمالء المصرف على علم بمواده لَ عْ ي  

 وتنظيماته.

 :المائة المادة

مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية بأي شكل، أو مخالفة إجراء شرعي قائم،  اإلقدام على

في حق  مخالفة تستوجب الجزاء ي عد بذلكتقديم منتج أو خدمة دون إجازته من الهيئة؛  أو

 مرتكبها.
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 :خاتمة البحث

من اإلبانة في القضايا المتعلقة بأعمال هيئات الفتوى  الحمد هلل الذي وفق ويسر على ما توخينا

والرقابة الشرعية وحصرها وضبطها والوصول إلى صياغة ذلك كله في تقنين ينتفع به في 

تطبيقه، ليس فقط في المصارف اإلسالمية، بل وفي التقليدية منها، وسائر المؤسسات المالية 

 أجمع.

( 2٠٠صياغة القوانين إلى حصر ما يزيد عن ) منهجتمت صياغته بواشتمل هذا التقنين الذي 

( مادة قانونية 1٠٠) في( بابا، واندرجت 13مسألة وقضية تختص بهذا الجانب، انتظمت في )

مصاغة بطريقة سهلة ميسرة، ضابطة، ومقيده، وموجهة، ألعمال الهيئات الشرعية وكل ما يتعلق 

 بها.

 التالية: يؤكد الباحث على المسائل

الشريعة اإلسالمية في كل قضاياه ومعامالته، وليتحرى  تحكيمالواجب على كل مسلم    -1

 .الحالل الطيب في رزقه، ويجتنب كل محرم أو ما فيه شبهة

التأكيد على استقاللية هيئات الفتوى والرقابة الشرعية وعدم خضوعها إلدارة المصرف أو  -2

 إداريا وماليا للجمعية العمومية.المؤسسة المالية، بأي شكل من األشكال، ومرجعيتها 

وأنها التأكيد على إلزامية القرارات والفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية  -3

 .واجبة التطبيق على إدارة المصرف وعمالئه

ضرورة التأهيل والتدريب المستمر لكل أعضاء الهيئات ولجانها التنفيذية المنبثقة منها  -4

على دقائق المعامالت وآلية تطبيقها فعليا، ومواكبة كل جديد في هذا المجال، ومثل ذلك 

موظفي المصارف وإدارييه، وأن يكون شرط توظيفهم أخذهم دورات في فقه المعامالت 

 المصرفية.
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مصارف والبنوك والمؤسسات المالية واضحة في تعامالتها مع الناس، أن تكون ال -5

عن معامالتها، فال تجعل تطبيق أحكام الشريعة شعارا تسويقيا لجذب العمالء  واإلفصاح

 وتنفيذ مشاريعها.

 والتوصية بما يلي:

 اعتماد هذا التقنين أو االستفادة منه في جميع المؤسسات المالية. -1

في البنك المركزي، تضمن تطبيق أحكام الشريعة  -ن لم توجدإ–إيجاد هيئة شرعية  -2

 اإلسالمية فيه، تؤكد جديته ومصداقيته أمام الناس.

، يشرف على في كل دولة على ِحدة إنشاء جهاز رقابي شرعي )هيئة عليا( مستقل -3

، يحوي تلك الدولةسائر مصارف ومؤسسات  علىتطبيق هذا التقنين وما جاء فيه 

أعضاء لإلفتاء، ومستشارين ومراقبين، ومدققين، ومراجعين، تعرض عليه القضايا 

  عام لتطبيقه وتنفيذه.المشكلة بين المؤسسات المالية وتقوم بإصدار قرار 

 يصوري ال حقيق دورهاولتفعيل دور الهيئة على أرض الواقع، ولضمان تجنب أن يكون   -4

، وأن يكون للعمل بدوام محدد يوميا يوصي الباحث بضرورة تفريغ أعضاء هيئة الفتوى 

لهم مقر ثابت في المصرف، ويراعي في تحديد أجورهم ما يتناسب مع مكانتهم ومستواهم 

 .والمجتمعيالعلمي والوظيفي 

ي عدم السماح بإسناد مهمة الفتوى والرقابة الشرعية إلى جهاز المراجعة الداخلية ف -5

فكل ذلك  لموظفي المصرف ولو كان لديهم إلمام بفقه المعامالت، إسنادهاأو  المصرف،

 ال يغني عن وجود هيئة شرعية متخصصة في الفتوى والرقابة الشرعية.
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 فهرس المصادر والمراجع
 

أثر الرقابة الشرعية واستقالليتها على معامالت البنك اإلسالمي، فارس أبو معمر ،  .1

 م.1994اإلسالمية، غزة، المجلد الثالث، العدد األول، يناير مجلة الجامعة 

أثر هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، مؤتمر المؤسسات المالية  .2

-15اإلسالمية معالم الواقع وآفاق المستقبل، كلية الشريعة والقانون ، جامعة اإلمارات، 

 م. 2٠٠5مايو  17

صر ومسألة االستقاللية، مقال للدكتور أحمد الريسوني ، جامعة االجتهاد المجمعي المعا .3

 م.2٠٠9محمد الخامس بالرباط، أبريل 

اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية، حسين شحاتة،   .4

 م.1991، فبراير 116مجلة االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، العدد 

للعاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية ودور الهيئات الشرعية أدوات التأهيل المتكامل  .5

والمعاهد في تدريبهم شرعيًا. المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية 

 2٠-19هـ الموافق 1426شوال  18-17اإلسالمية المنعقد في مملكة البحرين في 

 م.2٠٠5نوفمبر 

السبيل، لمحمد ناصر الدين األلباني، الناشر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  .6

 م.1985 -هـ 14٠5المكتب اإلسالمي ببيروت، الطبعة الثانية، عام  

والرقابة الشرعية فى البنوك والمؤسسات اإلسالمية ، د. عبد الحميد  االستثمار .7

 م.1991 -ه1411 وهبه، الطبعة األولى  البعلى،مكتبة
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د.وهبة مصطفى الزحيلي ، المؤتمر الثاني للهيئات استقالل أعضاء الهيئة الشرعية ،  .8

 3٠-29هـ الموافق 1423شعبان  24-23الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية ، 

 م . 2٠٠2أكتوبر 

استقاللية أعضاء الهيئات الشرعية ، د.عبدالحميد البعلي ، المؤتمر الثاني للهيئات  .9

 3٠-29هـ الموافق 1423ان شعب 24-23الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية _ 

 م .2٠٠2أكتوبر 

األسـس الفنية للرقابـة الشرعيـة وعـالقتها بـالتدقيق الشرعـي في المؤسسات المالية  .1٠

 -هـ1423اإلسالمية، د.عبد الستار أبو غدة، حولية البركة، العدد الرابع، رمضان 

 م.2٠٠2نوفمبر 

هنية، د.رياض الخليفي، المؤتمر أعمال الهيئات الشرعية بين االستشارة الفردية والم .11

هـ الموافق 1424شعبان  1٠-9الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية ، 

 م .2٠٠3أكتوبر  5-6

المسائل المالية، لعجيل النشمي، ورقة مقدمة  يإمكانية تحقيق التجانس في الفتوى ف .12

 م. 2٠٠8للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية بالبحرين، 

يل آليات الرقابة )الحلقة األولى(، د . يوسف القرضاوي، مجلة االقتصاد اإلسالمي، تفع .13

 (.238العدد )

تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية فى المؤسسات المالية اإلسالمية، د. عبد  .14

 األولالرابع، العدد  المجلدالحق حميش، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،

 م.2٠٠7راير ، فب
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تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي الميداني، لعبد الباري مشعل، )مادة علمية لبرنامج  .15

 م،  2٠٠8تدريبي(، 

تقنين أعمال الهيئات الشرعية معالمه وآلياته، د. محمد داوود بكر، بحث مقدم إلى:  .16

مملكة المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، المنعقد في 

 – 9البحرين، تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، خالل الفترة 

 م.2٠٠3أكتوبر  7 – 5هـ الموافق 1424شعبان  11

تقنين أعمال الهيئات الشرعية ومعالمه وآلياته، أ.د. عبد الحميد محمود البعلي، بحث  .17

ؤسسات المالية اإلسالمية، الذي نظمته مقدم إلى: المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للم

تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةـ والمنعقد في مملكة 

 م. 2٠٠3أكتوبر  7 – 5هـ الموافق 1424شعبان  11 – 9البحرين، خالل الفترة 

األساتذة تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، إعداد لجنة من  .18

 م.1996والخبراء، والصادرة عن المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  القاهرة ، 

التنظيم اإلداري والتوصيف الوظيفي واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات  .19

( السنة 117المالية اإلسالمية، د حسين شحاته، في مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد )

 هـ.1411(، شعبان 9)

جة إلى تقنين الرقابة الشرعية، د. عبد الستار الخويلدي، وهو بحث مقدم إلى الحا .2٠

المؤتمـــر الثاني للمدققين، والذي نظمته شركة شورى لالستشارات الشرعية ، الكــــويت 

2/6/2٠1٠. 

دور الرقابة الشرعية في تطوير األعمال المصرفية، د. محمد عبد الحكيم زعير، مجلة  .21

 .187ى، العدداإلقتصاد اإلسالم
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دور الهيئات الشرعية في ضبط أعمال المؤسسات المالية اإلسالمية )عرض ومراجعة(،  .22

الفقه اإلسالمي في دورته التاسعة عشرة، في دولة  لمجمعد. أحمد اإلسالمبولي، المقدم 

 اإلمارات العربية المتحدة، إمارة الشارقة،  

بقطاع غزة ، أحمد ذياب شويدح ،  المصارف اإلسالمية يدور هيئة الرقابة الشرعية ف .23

 م .2٠٠3، ياإلسالمية ، العدد الثان الجامعة مجلة

، فيصل عبد العزيز فرح، المؤتمر العالمي الثالث والمأمولالرقابة الشرعية : الواقع  .24

 .م2٠٠5 -هـ 1425لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى ، 

. محمد أمين علي القطان المؤتمر الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإلسالمية، د .25

 م .2٠٠5 -هـ 1425العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى ، 

الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية اإلسالمية، أ.د. عبد الحميد محمود البعلي  .26

 م 2٠٠5 -هـ 1425_ المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى  ، 

الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية، أحمد عبد العفو مصطفى العليات،  .27

)رسالة ماجستير غير منشورة( كلية الدراسات العليا، بجامعة النجاح الوطنية، بنابلس، 

 م.2٠٠6-هـ1427فلسطين، 

الغفار الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية اإلسالمية ، د . محمد عبد  .28

الشريف، أبحاث المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى 

 هـ.1424بمكة

الرقابة الشرعية على المصارف، د. يوسف الشبيلي، )مقال منشور في موقع المسلم(   .29

 ه. 1433رجب  16بتاريخ: 
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الة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، حمزة عبد الكريم حمادن ملخص لرس .3٠

 .م2٠٠4الجامعة األردنية  –كلية الشريعة  –ماجستير في الفقه وأصوله 

الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، القطان محمد أمين، ،   .31

 هـ.14٠4دار النهضة العربية، الطبعة األولى، القاهرة، 

سالمية، د. عبد الستار بالتدقيق الشرعي في المصارف اإل الرقابة الشرعية وعالقتها .32

 هـ .1423أبوغدة، حولية البركة، العدد الرابع، رمضان 

الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك اإلسالمية، د. عطية السيد فياض، المؤتمر  .33

 م .2٠٠5 -هـ 1425العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى ، 

القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، د. حسين الرقابة الشرعية والمالية بالمصارف  .34

شحاته ، برنامج تدريبي أعد للمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي ، 

 م.2٠٠2

الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف اإلسالمية  أهميتها، شروطها، طريقة  .35

سالمي في دورته التاسعة عشرة المنعقد عملها، د.العياشي فداد، المقدم لمجمع الفقه اإل

 في دولة اإلمارات، إمارة الشارقة،

سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد أبي عبد هللا القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  .36

 الناشر: دار الفكر  ببيروت، ومع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، ب.ط، ب.ت.

السجستاني األزدي ، تحقيق: محمد محيي الدين  سنن أبو داود، سليمان بن األشعث .37

 عبد الحميد، الناشر: دار الفكر، لبنان، ببيروت، ب.ط، ب.ت.
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سنن الترمذي = الجامع الصحيح، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي،  .38

تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، لناشر : دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 

 م.1995م الثانية، عا

سنن النسائي = المجتبى من السنن، ألحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي، وي قال:  .39

النسئي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب، 

 م. 1986-هـ 14٠6سوريا، الطبعة الثانية عام

د بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري =الجامع الصحيح المختصر، ألبي عبد هللا محم .4٠

الجعفي، تحقيق مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير، ببيروت، الطبعة الثالثة، 

 م.1987 -هـ 14٠7عام 

صحيح مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد  .41

 الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب.ط، ب.ت.

الشرعية لمسيرة المصارف اإلسالمية، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة الضوابط  .42

 المعامالت اإلسالمية، مركز الشيخ صالح كامل ، القاهرة  ، العدد األول . 

فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية، ألحمد علي عبدهللا، مجلة دراسات  .43

 . 1،2، العدد 9لمجلد اقتصادية إسالمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، ا

في فقه المعامالت المالية المعاصرة، قراءة جديدة، د. نزيه حماد، دار القلم، بيروت،  .44

 م.2٠٠7-هـ1428، 1ط

م بشأن المصارف والمؤسسات المالية 1985/ لسنة 6القانون االتحادي اإلماراتي رقم / .45

 والشركات االستثمارية اإلسالمية

 م بشأن المصارف اإلسالمية في الجمهورية اليمنية 1996/ لسنة 21القانون رقم / .46
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 م الصادر عن دولة الكويت.2٠٠3/ لسنة 3القانون رقم / .47

قضايا ومشكالت في المصارف اإلسالمية ، عماد عبد الرحمن بركة، دار النفائس،  .48

 م.2٠15-هـ1436، 1األردن، ط

تقي العثماني ، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية المجلس الشرعي أهدافه ومهماته، محمد  .49

أكتوبر  3٠-29هـ الموافق 1423شعبان  24-23للمؤسسات المالية اإلسالمية ، 

 م  .2٠٠2

المصارف اإلسالمية )الحلقة الثانية( د. وهبة الزحيلي مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد  .5٠

(199 .) 

فيق المصري، سلسلة أبحاث مركز المصارف اإلسالمية: دراسة شرعية لعدد منها، لر  .51

 م.1995-1416جامعة الملك عبد العزيز،جدة،  -االقتصاد اإلسالمي

معايير الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية، د.محمد داود بكر، بحث مقدم للمؤتمر  .52

هـ الموافق 1422رجب  23-22األول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

 .  م 2٠٠1أكتوبر  9-1٠

معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  .53

، الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، حسن يوسف داود، 2/15)معيار الضبط( 

، 1/44دور الرقابة الشرعية في تطوير األعمال المصرفية، د. محمد عبد الحكيم زعير 

 شرعية بالبحرين.المؤتمر األول للهيئات ال

معايير حوكمة الرقابة الشرعية ، لمحمد أحمين، وهو بحث مقدم إلى المؤتمر الرابع  .54

 3-2عشر للهيئات الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية المنعقد في 

 هـ، المنامة البحرين.2٠15مارس 23-22 -هـ 1436جمادى اآلخرة 
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لمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار الضبط الصادر عن هيئة ا .55

 بالبحرين.   

مقومات الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإلسالمية، للدكتورة نوره سيد أحمد  .56

 -هـ27/٠2/1433مصطفى، بحث منشور في موقع الملتقى الفقهي بتاريخ: 

 م، ٠1/2٠12/21

عبد اللطيف محمد آل محمود،  نحو نموذج نمطي لالئحة عمل الهيئات الشرعية ، د. .57

وهي ورقة علمية مقدمة للمؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

م، المنعقد في مملكة 15/٠1/2٠٠7-14 -هـ 25/٠2/1427-24المنعقد بتاريخ 

 البحرين.

 النظام األساسي بنك التضامن اإلسالمي السوداني.    .58

 اإلسالمي السودانالنظام األساسي لبنك فيصل  .59

 النظام األساسي لبنك فيصل اإلسالمي المصري. .6٠

 النظام األساسي لشركة بنك الشام المساهمة في سوريا  .61

: الصديق محمد األمين الضرير،  الهيئات الشرعية ) تأسيسها ، أهدافها ، واقعها (، أ.د .62

رجب  23-22بحث مقدم للمؤتمر األول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

 م  . 2٠٠1أكتوبر  1٠-9هـ الموافق 1422

الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف اإلسالمية   .63

يجابًا على المصرفية اإلسالمية ، دراسة فقهية والسرية المهنية ومدى تأثيره سلبًا أو إ

 هـ الدوحة.1424، رجب تأصيلية ، أ.د. علي محيي الدين القره داغي 
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الهيئات الشرعية، للصديق الضرير، بحث مقدم لمؤتمر الهيئات الشرعية األول، البحرين  .64

 م.2٠٠1

ميش، مؤتمر هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، د. عبدالحق ح .65

المؤسسات المالية اإلسالمية معالم الواقع وآفاق المستقبل، كلية الشريعة والقانون، جامعة 

 م .2٠٠5مايو  17-15اإلمارات، 
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