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ملخص البحث: 

هدفــت هــذه الدراســة إلــى إبــراز دور اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية فــي تعزيــز العمــل 
ــي حــدود عالقــة هيئــات الرقابــة الشــرعّية بــإدارة  المصرفــي اإلســالمي، وذلــك مــن خــالل َتَقصِّ
ــا،  ــآت وغيره ــن والمكاف ــة التعيي ــار: كطريق ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترت ــالمية، وم ــارف اإلس المص
ومــا َتْعِكُســه تلــك العالقــة ِمــْن تأثيــر فــي بعــض جوانــب العمــل المصرفــي اإلســالمي. وقــد تبيــن 
ــرعّية  ــرورة ش ــي ض ــي، والتنظيم ــا االصطالح ــرعّية بمعناه ــة الش ــات الرقاب ــتقاللية هيئ أنَّ اس
وقانونيــة، وهــذا يقتضــي انفصــال جهــاز الرقابــة الشــرعّية تنظيميــًا عــن المصــارف اإلســالمّية، 
وعــدم خضوعــه لأنظمــة واللوائــح الداخليــة للمصــرف اإلســالمي، حتــى تكــون أداة فعالــة  لتعزيز 
ــة  ــات الرقاب ــط هيئ ــد أوصــت الدراســة بضــرورة رب ــي اإلســالمي، وق ــل المصرف ــر العم وتطوي
الشــرعّية إداريــًا بســلطة ال تؤثــر فــي اســتقالليتها، وإلــزام المصــارف اإلســالمّية بااللتــزام بمعاييــر 
ــة اإلســالمّية فيمــا يتعلــق  ــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالّي اْلَحْوَكَم
باســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية، والســعي إلــى تنظيــم الرقابــة الشــرعّية ضمــن ُمَســمى ِمَهنــي.

كلمــات دالــة: الرقابــة الشــرعّية، اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية، معاييــر الحوكمــة، هيئــة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، العمــل المصرفي اإلســالمي.
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المقدمة:

الحمــد هلل ربِّ العالميــن والصــالة والســالم علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن وعلــى آلــه 
وَصْحِبــه ومــن َتِبَعــه إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد: فاالســتقاللية مــن أهــم المبــادئ التــي يرتكــز عليهــا 
عمــل هيئــات الرقابــة الشــرعّية مــن حيــث َتفاُعِلهــا وفاِعليتهــا فــي إدارة المصــارف اإلســالمّية، إذا 
تحققــت لهــا االســتقاللية فــي الشــكل والمضمــون، وتــزداد أهميــة الدعــوة إلــى اســتقاللية هيئــات 
ــي مــن ضعــف  ــة الشــرعّية، اآلت ــاز الرقاب ــٍع يشــهد بضعــف جه ــلِّ واق ــي ِظ ــرعية ف ــة الشَّ الرقاب
ــإدارة المصــارف اإلســالمية،  ــة الشــرعّية ب ــات الرقاب ــة هيئ ــذي ينظــم عالق ــي ال ــكل التنظيم الهي
ــك اإلدارات، وكل ذلــك مــن  ــة لتل ــدًا مــن التبعي ــه بعــدًا عــن االســتقاللية ومزي ــذي يترتــب علي وال

ــاءة العمــل المصرفــي اإلســالمي. ــى كف ــع أْن ينعكــس عل المتوق

ــف  ــث التعري ــن حي ــة الشــرعّية م ــات الرقاب ــاول اســتقاللية هيئ ــذه الدراســة ســيتم تن ــي ه وف
ــرعي، وتوضيــح شــروطها وآلياتهــا مــن خــالل قــراءة ناقــدة لمعاييــر اْلَحْوَكَمــة  بهــا وتأصيلهــا الشَّ
الخاصــة باســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية، والصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
زة  للمؤسســات الماليــة اإلســالمّية، هادفــة تلــك القــراءة إلــى الوصــول إلــى أهــم المقترحــات المعــزِّ
الســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية، وكذلــك التعــرف علــى دور اســتقاللية هيئــات الرقابــة 

ــي اإلســالمي. ــل المصرف ــر العم ــز وتطوي ــي تعزي الشــرعّية ف

أهمية الدراسة:

تتلخــص أهميــة الدراســة بنقــد معاييــر اْلَحْوَكَمــة الخاصــة باســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية 
والصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمّية، بهــدف المقارنــة بيــن 
مــا هــو منصــوص عليــه فــي المعاييــر، ومــا هــو موجــود فــي الواقــع للوصــول لبعــض الشــروط 
ــب  ــويِّ بعــض جوان ــة الشــرعّية، وتق ــات الرقاب ــي تعــزز اســتقاللية هيئ ــات المقترحــة والت واآللي

العمــل المصرفــي اإلســالمي مثــل: اْلمصداقيِّــة، وجــودة العمــل واالبتــكار وغيرهــا.  

مشكلة الدراسة: 

أجابــت الدراســة عــن الســؤال الرئيــس التالــي وهــو: مــا دور هيئــات الرقابــة الشــرعّية 
المســتقلة فــي تطويــر وتعزيــز العمــل المصرفــي اإلســالمي، وذلــك فــي ضــوء معاييــر اْلَحْوَكَمــة 

ــالمية؟ ــة اإلس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع الص
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أسئلة الدراسة: 

وقد تفّرع عن اإلشكالية المذكورة عدة أسئلة، وهي:

ما المقصود بالرقابة الشرعّية؟ وما المقصود بهيئة الرقابة الشرعّية؟. 1

 ما المقصود باستقاللية هيئات الرقابة الشرعّية؟ وما هي أدلتها الشرعّية والقانونية؟. 2

 ما هي شروط ومواصفات أعضاء هيئات الرقابة الشرعّية؟. )

 مــا هــي آليــات تثبيــت اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية فــي ضــوء معاييــر اْلَحْوَكَمــة . 4
الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمّية؟

 ما هي المقترحات المعروضة لتعزيز استقاللية هيئات الرقابة الشرعّية؟  . 5

ــي . 6 ــل المصرف ــز العم ــر وتعزي ــي تطوي ــة الشــرعّية ف ــات الرقاب ــتقاللية هيئ ــا دور اس  م
ــالمي؟ اإلس

أهداف الدراسة:

هدفــت الدراســة إلــى التعريــف أواًل بمفهــوم الرقابــة الشــرعّية، وبالمفهــوم التنظيمــي واإلداري 
الســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية، وبيــان أدلتهــا الشــرعّية والقانونيــة وآليــات تثبيتهــا فــي ضــوء 
ــي طبيعــة وحــدود عالقــة هيئــات الرقابــة الشــرعّية بــإدارة المصــارف  معاييــر اْلَحْوَكَمــة، ُثــمَّ َتَقصِّ
ــتقاللية  ــه اس ــذي تترك ــدور ال ــح ال ــرًا توضي ــتقالليتها. وأخي ــى اس ــك عل ــكاس ذل اإلســالمّية، وانع

هيئــات الرقابــة الشــرعّية فــي تعزيــز العمــل المصرفــي اإلســالمي.

الدراسات السابقة:

فيمــا يلــي َعــْرٌض ألهــم الدراســات األكثــر صلــة بموضــوع الدراســة وبحســب اطــالع 
اْلباِحَثْيــن، وهــي:

ــرعّية«، . 1 ــة الش ــات الرقاب ــال هيئ ــي أعم ــح ف ــارض المصال ــى آدم، »تع ــى، موس  عيس
المؤتمــر الثامــن للهيئــات الشــرعّية، البحريــن،  2009.

 هدفــت الدراســة إلــى تعريــف تعــارض المصالــح فــي عمــل الهيئــات الشــرعّية، وذلــك مــن 
ــا:  ــن أبرِزه ــي م ــات الشــرعية، والت ــل الهيئ ــي عم ــح ف ــارض المصال ــح أشــكال تع خــالل توضي
التعــارض بيــن اســتقاللية الهيئــات الشــرعّية وحصــول أعضائهــا علــى مكافــآت ماليــة. وتوصــل 
الباحــث إلــى جملــة نتائــج أبرُزهــا: مــن أســباب تعــارض المصالــح فــي عمــل الهيئــات الشــرعّية 
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تبعيتهــا لغيــر الجمعيــة العموميــة كمجلــس اإلدارة، وحصولهــا علــى مبالــغ غيــر مــا هــو معتمــد 
مــن الجمعيــة العموميــة، لذلــك البــد أن يكــون موقــع الهيئــة الشــرعّية بعــد الجمعيــة العموميــة فــي 

الهــرم الوظيفــي للمؤسســة.

ــال المصــارف . 2 ــى أعم ــرعّية عل ــة الش ــى، »الرقاب ــو مصطف ــد العف ــد عب ــات، أحم  العلي
ــطين، 2006. ــس- فلس ــاح، نابل ــة النج ــورة، جامع ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــالمّية«، رس اإلس

 هدفــت الدراســة إلــى التعريــف بالمصــارف اإلســالمّية، والرقابــة الشــرعّية وأهميتهــا 
ــج،  ــة نتائ ــى جمل ــث إل ــل الباح ــا. وتوص ــة قراراته ــتقالليتها، وإلزامي ــا واس ــا، ودوره ومكوناته
ــى أعمــال المصــارف اإلســالمّية أمــر ضــروري لضمــان  ــة الشــرعّية عل أبرُزهــا: وجــود الرقاب
التزامهــا بأحــكام الشــريعة اإلســالمية، وهــذا الــدور يســتلزم االهتمــام بجوانــب عــدة منهــا: الموقــع 
التنظيمــي، وطريقــة تعيــن وتحديــد المكافــآت، والنــص علــى االســتقاللية، واإللزاميــة.  وأوصــى 
ــا.    ــام بعمله ــى تســتطيع القي ــة حت ــة الشــرعّية باالســتقاللية الكامل ــع الرقاب الباحــث بضــرورة تمت

ــات . ) ــث للهيئ ــر الثال ــات الشــرعّية«، المؤتم ــة للهيئ ــة العام ــاض، »النَّظري ــي، ري  الخليف
الشــرعّية، البحريــن، )200م.

 هدفــت الدراســة إلــى  توضيــح األصــول الســتة التــي تقــوم عليهــا النَّظريــة العامــة للهيئــات 
ــا  ــث مفهومه ــن حي ــتقاللية م ــدأ االس ــى مب ــول إل ــذه األص ــن ه ــث ضم ــار الباح ــرعّية، وأش الش
مانــة القانونيــة، واألدبيــة  ووســائل تحقيقهــا. وتوصــل الباحــث إلــى أن مبــدأ االســتقاللية يعــد الضَّ

ــة ضغوطــات.  ــة ودون أيَّ ــرعي بموضوعي ــرار الشَّ ــوى والق ــة اتخــاذ الفت ــر حري ــي توف الت

 البعلــي، عبــد الحميــد، »اســتقاللية الهيئــة الشــرعّية فــي المؤسســات الماليــة المصرفّيــة«، . 4
)د،ط(، القاهرة، 2002م.

ــة  ــات الالزم ــم األدوات والمتطلب ــتقاللية، وأه ــود باالس ــان المقص ــى بي ــة إل ــت الدراس  هدف
لتحقيقيهــا فــي المؤسســات الماليــة اإلســالمية. وتوصــل الباحــث إلــى جملــة نتائــج أبرزهــا: الرقابــة 
الشــرعّية تســتمد اســتقالليتها مــن طبيعــة عملهــا الــذي يتســم بأنــه والئــي تنظيمــي، كمــا أنــه البــد 

مــن إيجــاد معاييــر تســاعد علــى تحقيــق اســتقاللية الرقابــة الشــرعّية.

إضافة الدراسة:

معظــم الدراســات الســابقة تناولــت موضــوع اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية كموضــوع 
ــل فيهــا  ــْم ُتَفصِّ فرعــي ضمــن موضوعــات الرقابــة الشــرعّية، فعرضــت مفهومهــا ووســائلها، وَل
ــة  ــتقاللية الهيئ ــة اس ــت بدراس ــث تخصص ــي حي ــة البعل ــتثناء دراس ــوب، باس ــو المطل ــى النح عل
ــا  ــم، كم ــن محــدود وقدي ــي حــدود اطــالع الباحثي ــن الدراســات وف ــوع م ــذا الن الشــرعّية إال أنَّ ه
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أنَّ معظــم الدراســات الســابقة عبــارة عــن دراســات وصفيــة خلــت مــن النقــد والتحليــل باســتثناء 
دراســة معهــد الفكــر اإلســالمي إال أنَّهــا دراســة قديمــة مــن حيــث المــدة الزمنيــة، وفــي ضــوء مــا 

ــد التاليــة:  ســبق تتمثــل إضافــة الدراســة بإبــراز الفوائ

الفائــدة العلميــة لموضــوع الدراســة: حيــث ســيتم تنــاول اســتقاللية هيئــات الرقابــة . 1
ــح شــروطها وآلياتهــا  ــرعي، وتوضي ــث التعريــف بهــا وتأصيلهــا الشَّ ــْن حي الشــرعّية ِم
مــن خــالل قــراءة ناقــدة لمعاييــر اْلَحْوَكَمــة الخاصــة باســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية 
والصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمّية، وباألخــص 
المعيــار األول: الخــاص بتعييــن هيئــة الرقابــة الشــرعّية وتكوينهــا وتقريرهــا، والمعيــار 
ــرعّية  ــة الش ــاص بالرقاب ــث: الخ ــار الثال ــرعّية،  والمعي ــة الش ــاص بالرقاب ــي: الخ الثَّان
الداخليــة، والمعيــار الخامــس: الخــاص باســتقاللية هيئــة الرقابــة الشــرعّية، هادفــة تلــك 
القــراءة إلــى المقارنــة بيــن مــا هــو منصــوص عليــه فــي المعاييــر، ومــا هــو موجــود فــي 
الواقــع للوصــول لبعــض الشــروط واآلليــات المقترحــة والتــي تعــزز اســتقاللية هيئــات 

ــة الشــرعّية. الرقاب

ــة . 2 ــات الرقاب ــتقاللية هيئ ــان دور اس ــة ببي ــة: اْلمتمّثل ــوع الدراس ــة لموض ــدة التطبيقّي الفائ
الشــرعّية  فــي تعزيــز وتقويــة بعــض جوانــب العمــل المصرفــي اإلســالمي مثــل: 
اْلمصداقّيــة، وجــودة العمــل واالبتــكار، وثقــة المتعاملــون، واألربــاح، ونســبة المشــروعّية 
فــي المعامــالت، وهــذا الــدور مــا هــو إال انعــكاس آلليــات تثبيــت االســتقاللية التــي َتَأمــل 

الدراســة إلــى التوصــل إليهــا.  

منهجية الدراسة: 

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج االســتقرائي، والوصفــي، والنَّقــدي حيــث راجعــت الدراســة 
األدبيــات النَّظرّيــة والدراســات الســابقة المتعلقــة بالموضــوع، فتــمَّ اســتقراء مفــردات البحــث فــي 
المصــادر الحديثــة ســواء كانــت كتــب أو بحــوث أو معاييــر، ووصفهــا ُثــمَّ نقدهــا إلظهــار الجوانــب 
االيجابيــة المترتبــة علــى اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعية، والتــي تســهم فــي تطويــر وتعزيــز 

العمــل المصرفــي.

مخطط الدراسة:

اإلطــار النَّظــري للدراســة وفيــه: المقدمــة واإلشــكالّية واألهــداف والدراســات الســابقة وإضافة 
الدراســة والمنهجيِّة. 

تمهيد: التعريف بمعايير اْلَحْوَكَمة والجهة التي أصدرتها.
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المبحــث األول: هيئــات الرقابــة الشــرعيّة وشــروطها وآليــات اســتقالليتها فــي ضــوء معاييــر 
ــة، وفيه: اْلَحْوَكَم

المطلب األول: الرقابة الشرعّية: مفهومها، أنواعها.

روط. المطلب الثَّاني: استقاللية هيئات الرقابة الشرعّية: المفهوم والتأصيل والشُّ

المطلب الثَّالث: استقاللية هيئات الرقابة الشرعّية بين التثبيت واالنتزاع.

ــي  ــل المصرف ــز العم ــي تعزي ــرعيّة ف ــة الش ــات الرقاب ــتقاللية هيئ ــي: دور اس ــث الثَّان المبح
ــه: ــالمي وفي اإلس

المطلب األول: االستقاللية ودورها في تعزيز كفاءة العمل المصرفي اإلسالمي.

المطلب الثَّاني: االستقاللية ودورها في تعزيز ثقة جمهور المتعاِملين مع المصارف اإلسالمّية.

المطلب الثَّالث: االستقاللية ودورها في تصحيح المعامالت المالّية في المصارف اإلسالمّية.

تمهيد: التعريف بمعايير اْلَحْوَكَمة والجهة التي أصدرتها

 أوالً: التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميّة

ــرز  ــدى أب ــي إح ــي(: ه ــالمّية )األيوف ــة اإلس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس هيئ
المنظمــات الدوليــة غيــر الربحّيــة الداعمة للمؤسســات الماليــة اإلســالمّية، تأسســت عــام 1991م، 
ومقرهــا الرئيــس مملكــة البحرين، ولهــا منجــزات مهنيــة بالغــة األثــر علــى رأســها إصــدار 
100 معيــارًا حتــى اآلن في مجــاالت المحاســبة، والمراجعــة وأخالقيــات العمــل واْلَحْوَكَمــة، 
ــة فــي  باإلضافــة إلــى المعايير الشــرعّية التــي اعتمدتهــا البنــوك المركزّيــة، والســلطات المالّي
ــات  ــًا المؤسس ــة حالي ــر الهيئ ــادّية، وُتَطبِّق معايي ــة أو إرش ــا إلزامّي ــدول باعتباره ــة من ال مجموع
الماليــة اإلســالمية الرائــدة فــي مختلــف أنحاء العالــم، والتــي وفَّــرْت درجــة متقدمــة مــن التجانــس 

ــم)1). ــتوى العال ــالمية على مس ــة اإلس ــات المالي للممارس

وتهدف الهيئة في إطار أحكام الشريعة اإلسالمّية وقواعدها إلى)2):

http://aaoifi. المالية اإلسالمية )االيوفي( على شبكة االنترنت موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات    (1(
com/ تمت الزيارة بتاريخ 12/7/2018م

والحوكمة  والمراجعة  المحاسبة  معايير  )االيوفي(،  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة    (2(
واألخالقيات، )الرياض: دار الميمان، 7/2015)14(، )د،ط(، ص15 - 16.
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تطويــر فكــر المحاســبة والمراجعــة واْلَحْوَكَمــة واألخالقيــات ذات العالقــة بأنشــطة . 1
المؤسســات المالّيــة اإلســالمّية مــع األخــذ باالعتبــار المعاييــر والممارســات الدولّيــة بمــا 

ــق وأحــكام الشــريعة اإلســالمّية. يتف

نشــر فكــر المحاســبة والمراجعــة واْلَحْوَكَمــة واألخالقيــات المتعلــق بأنشــطة المؤسســات . 2
الماليــة اإلســالمية وتطبيقاتــه عــن طريــق التدريــب وعقــد النــدوات وإصــدار النَّشــرات 

الدوريــة وإعــداد األبحــاث والتقاريــر.

ــة . ) ــي تتبعهــا المؤسســات المالي ــن السياســات واإلجــراءات المحاســبية الت  التوفيــق مــا بي
ــر محاســبّية وتفســيرها لهــذه المؤسســات. ــك بإعــداد وإصــدار معايي اإلســالمّية، وذل

المالّيــة . 4 بالمؤسســات  المتعلقــة  واْلَحْوَكَمــة  المراجعــة  ممارســات  بجــودة  االرتقــاء   
اإلســالمّية، والعمــل علــى تحســين مســتواها بإعــداد وإصــدار معاييــر فــي كل مــن 

المؤسســات. لهــذه  وتفســيرها  واْلَحْوَكَمــة  المراجعــة، 

 االرتقــاء بالممارســات األخالقيــة المتعلقــة بأنشــطة المؤسســات المالّيــة اإلســالمّية، وذلك . 5
بإعــداد وإصــدار مواثيــق فــي األخالقيــات وتفســيرها لهذه المؤسســات.

تحقيــق التطابــق أو التقــارب – مــا أمكــن ذلــك - فــي التصــورات والتطبيقــات بيــن هيئــات . 6
الرقابــة الشــرعّية للمؤسســات الماليــة اإلســالمّية؛ لتجنــب التضــارب أو عــدم االنســجام 
بيــن الفتــاوى والتطبيقــات لتلــك المؤسســات بمــا يــؤدي إلــى تفعيــل دور هيئــات الرقابــة 
ــك بإعــداد  ــة، وذل ــوك المركزّي ــة اإلســالمّية والبن الشــرعّية الخاصــة بالمؤسســات المالي
ــن  ــل والتأمي ــتثمار والتموي ــغ االس ــرعّية لصي ــات ش ــرعّية ومتطلب ــر ش ــدار معايي وإص

وتفســير هــذه المعاييــر والمتطلبــات الشــرعّية.

ــعي الســتخدام وتطبيــق المعاييــر والبيانــات واإلرشــادات التــي تصدرهــا الهيئــة مــن . 7 السَّ
قبــل كل مــن الجهــات الرقابيِّــة ذات الصلــة والمؤسســات الماليــة اإلســالمّية وغيرهــا ممــا 

يباشــر نشــاطا ماليًّــا إســالميًّا ومكاتــب المحاســبة والمراجعــة.

ــة المتعلقــة . 8 ــة، بمــا فــي ذلــك برامــج التَّطويــر المهنّي ــة والتدريبّي ــم البرامــج التعليمّي  تقدي
بالمحاســبة والمراجعــة واألخالقيــات واْلَحْوَكَمــة والمبــادئ الشــرعّية والمجــاالت األخرى 

المرتبطــة.

وتصــدر الهيئــة كتاَبْيــن األول: خــاص بالمعاييــر الشــرعّية، والــذي يتضمــن آخــر إصــدار لــه 
)58( معيــارًا شــرعيًا، والثانــي: خــاص بالمعاييــر المحاســبية والمراجعــة واْلَحْوَكَمــة واألخالقيات، 
والــذي تضمــن آخــر إصــدار لــه )27(  معيــارًا مــن معاييــر المحاســبة، و)5( معاييــر للمراجعــة 
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و)7( معاييــر للحوكمــة و)2( مــن أخالقيــات العمــل، للصناعــة المالّيــة اإلســالمّية الدولّيــة، وتقــدم 
هــذه المعاييــر دليــاًل إرشــاديًا لعــرض القوائــم المالّيــة للمؤسســات المالّيــة اإلســالمّية والمعالجــات 
المحاســبية لمجموعــة مــن المنتجــات والعقــود المالّيــة اإلســالمّية، وعمليــات المراجعــة الخارجيــة 
للمؤسســات المالّيــة اإلســالمّية، وااللتــزام واْلَحْوَكَمــة الشــرعّية وعمليــة الرقابــة الشــرعّية وإطارها 
ــة  لــدى هــذه المؤسســات، كمــا اعتمــدت معاييــر أيوفــي مــن قبــل مجموعــة مــن البنــوك المركزيِّ
ــة أو  ــة اإللزامّي ــات الرقابّي ــن المتطلب ــم كجــزء م ــاء العال ــف أنح ــي مختل والســلطات اإلشــرافية ف

كأدلــة إرشــادّية لــكل مؤسســة تقــدم منتجــات مالّيــة إســالمّية)1).

ثانياً: التعريف بمعايير الحوكمة

شــهد العقــد الماضــي اهتمامــًا متزايــدًا مــن قبــل الحكومــات والمؤسســات الدوليــة بمــا يســمى  
باْلَحْوَكَمــة وتعنــي: »مجموعــة القواعــد والنظــم واإلجــراءات التــي تحقــق أفضــل حمايــة وتــوازن 
بيــن مصالــح  إدارة الشــركة مــن ناحيــة وحملــة األســهم وأصحــاب المصالح مــن ناحية أخــرى«)2)،  
وأصبــح  هــذا المصطلــح حديــث النــاس المتخصــص وغيــره. وقــد بــدأ االهتمــام بوضــع معاييــر 
للحوكمــة بعــد ظهــور العديــد مــن المشــكالت المرتبطــة باســتغالل الســلطة وقلــة الشــفافية وعــدم 
اإلفصــاح عــن األوضــاع الماليــة لكثيــر مــن المؤسســات حــول العالــم ومــن ضمــن الجهــات التــي 
اهتمــت بهــذا الموضــوع هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمّية بالبحريــن كان 
لــه الســبق فــي إصــدار العديــد مــن المعاييــر وكلهــا تصــب فــي خانــة العــرض واإلفصــاح وتحــث 
إدارة المؤسســات الماليــة علــى الشــفافية والعــدل فــي التعامــل وعــدم أكل أمــوال النــاس بالباطــل، 
وفيمــا يلــي عــرض ملخــص لمعاييــر الحكومــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمّية الصــادرة عــن هيئــة 

المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالّيــة اإلســالمّية))): 

ــار  ــذا المعي ــا: ويهــدف ه ــا وتقريره ــة الشــرعّية وتكوينه ــة الرقاب ــن هيئ ــار األول: تعيي المعي
إلــى وضــع قواعــد وإرشــادات بشــأن تعريــف هيئــة الرقابــة الشــرعّية، وتعييــن أعضائهــا وتكوينهــا 
والتقريــر الصــادر عنهــا لضمــان التــزام المؤسســات بأحــكام الشــريعة اإلســالمّية، وهــذا المعيــار 

ذو عالقــة مباشــرة بمهنــة التدقيــق الشــرعي الخارجــي.

موقع هيئة المحاسبة والمراجعة على شبكة االنترنت http://aaoifi.com/ تمت الزيارة بتاريخ 12/7/2018م.   (1(

الدولية الخاصة )CIPE(، دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر، )مصر: مركز  مركز المشروعات    (2(
المشروعات الدولية، 2005(، )د،ط(، ص1.

هيئة المحاسبة، معايير المحاسبة، مرجع سابق، ص1173-1041؛ مشعل، عبد الباري، دراسة تحليلية مقارنة   (((
والتوصيات  والقرارات  الشرعي  للتدقيق  الخامس  المؤتمر  عمل  أوراق  المالية،  للمؤسسات  الضبط  لمعايير 

الصادرة عنه، موسوعة شورى ألبحاث التدقيق الشرعي، 2015، ص546 - 548.
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ــادات  ــد وإرش ــع قواع ــى وض ــار إل ــذا المعي ــدف ه ــرعّية: ويه ــة الش ــي: الرقاب ــار الثان المعي
لمســاعدة هيئــة الرقابــة الشــرعّية للمؤسســة فــي أداء التَّدقيــق الشــرعي الخارجــي للتأكــد مــن التــزام 
المؤسســة بأحــكام الشــريعة اإلســالمّية المعتمــدة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعّية للمؤسســة، وهــذا 

المعيــار ذو عالقــة مباشــرة بمهنــة التدقيــق الشــرعي الخارجــي 

المعيــار الثالــث: الرقابــة الشــرعّية الداخلّيــة: ويهــدف هــذا المعيــار إلــى وضــع قواعــد 
ــق أحــكام الشــريعة  ــا وف ــدى المؤسســة أو أعماله ــي ل ــق الشــرعي الداخل وإرشــادات حــول التدقي

ــي. ــرعي الداخل ــق الش ــة التدقي ــة بمهن ــار ذو عالق ــذا المعي ــالمّية، وه اإلس

ــذا  ــدف ه ــة اإلســالمّية: ويه ــات المالّي ــة للمؤسس ــة واْلَحْوَكَم ــة المراجع ــع: لجن ــار الراب المعي
ــة  ــي المؤسســات المالّي ــة المراجعــة والحوكمــة ومســؤولياتها ف ــدور لجن ــى التعريــف ب ــار إل المعي
اإلســالمّية، كمــا يبيــن شــروط تكويــن اللجنــة، وحــدد المتطلبــات الواجــب توافرهــا فــي اللجنــة لكــي 

تكــون فعالــة، وهــذا المعيــار يتعلــق بشــكل مباشــر بمتطلبــات الحوكمــة.

ــع  ــى وض ــار إل ــذا المعي ــدف ه ــرعّية: ويه ــة الش ــة الرقاب ــتقاللية هيئ ــس: اس ــار الخام المعي
القواعــد واإلرشــادات الالزمــة لمســاعدة هيئــة الرقابــة الشــرعّية للمؤسســة فــي الجوانــب المتعلقــة 
ــار  ــة تلــك االســتقاللية، ومعالجــة المســائل المتعلقــة بهــا، وهــذا المعي باســتقالليتها، وكيفيــة مراقب
لــه عالقــة مباشــرة بمهنــة التدقيــق الشــرعي الخارجــي مــن حيــث االلتــزام بمتطلبــات األخالقيــات 

ــة. المهني

ــة اإلســالمّية: ويهــدف هــذا  ــادئ الحوكمــة فــي المؤسســات المالي ــان مب ــار الســادس: بي المعي
المعيــار إلــى وضــع الحــد األدنــى الــالزم إلنشــاء هيــاكل الحوكمــة فــي المؤسســات المالّيــة 

ــة. ــات الحوكم ــر بمتطلب ــكل مباش ــق بش ــار يتعل ــذا المعي ــالمّية، وه اإلس

المعيــار الســابع: المســؤولية االجتماعّيــة للمؤسســات: ويهــدف هــذا المعيــار إلــى وضــع معايير 
ــطتها،  ــب أنش ــع جوان ــي جمي ــالمية ف ــة اإلس ــات المالي ــة للمؤسس ــؤولية االجتماعي ــف المس لتعري
ــة  ــة بالمســؤولية اإلســالمّية االجتماعّي ــات المتعلق ــأن اإلفصــاح عــن المعلوم ــه بش ــم التوجي وتقدي

للمؤسســات. وهــذا المعيــار يتعلــق بشــكل مباشــر بمتطلبــات الحوكمــة.

ــف  ــث التعري ــن حي ــة الشــرعية م ــات الرقاب ــاول اســتقاللية هيئ ــذه الدراســة ســيتم تن ــي ه وف
بهــا وتأصيلهــا الشــرعي، وتوضيــح شــروطها وآلياتهــا مــن خــالل قــراءة ناقــدة  للمعيــار األول، 
والثانــي، والثالــث، والخامــس، مــن معاييــر الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
ــة اإلســالمّية؛ هادفــة إلــى الوصــول إلــى أهــم المقترحــات المعــززة الســتقاللية  للمؤسســات المالّي

ــة الشــرعية.       ــات الرقاب هيئ
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المبحــث األول: هيئــات الرقابــة الشــرعيّة وشــروطها وآليــات اســتقالليتها فــي 
ــة ــر اْلَحْوَكَم ــوء معايي ض

ــود  ــا: وج ــدة منه ــزات عدي ــة بممي ــارف التقليدّي ــن المص ــالمّية ع ــارف اإلس ــزت المص تمي
هيئــات الرقابــة الشــرعّية، المكلفــة باإلفتــاء والرقابــة الشــرعّية، والحكــم علــى العقــود والتصرفات، 
ــاءة  ــن الكف ــتوى م ــى مس ــات عل ــذه الهيئ ــون ه ــا تك ــدر م ــالمّية، وبق ــريعة اإلس ــكام الش ــق أح وف
واالســتقاللية، بقــدر مــا تكــون معامــالت المصــارف اإلســالمّية أقــرب للصحــة والصــواب، وفيمــا 

يلــي تعريــف بهــا وباســتقالليتها فــي ضــوء معاييــر الحوكمــة.

المطلب األول: هيئات الرقابة الشرعيّة: مفهومها، أنواعها

الفرع األول: مفهوم الرقابة الشرعيّة

الرقابــة فــي اللغــة مأخــوذة مــن مــادة )رقــب( وتعنــي الرصــد، والحفــظ، والرعايــة، 
والحراســة)1)، وأمــا الرقابــة الشــرعّية والتــي قــد يعبــر عنهــا بعــدة تعبيــرات فــي هيــاكل المصــارف 
اإلســالمّية منهــا: الجهــاز الشــرعي، وهيئــة الفتــوى والمتابعــة الشــرعّية، وإدارة الفتــوى والبحوث، 
فهــا معيــار الحوكمــة بأنَّهــا »فحــص  والمستشــار الشــرعي، والهيئــة الشــرعّية وغيرهــا)2)،  فقــد َعرَّ
ــات،  ــود، االتفاقي ــع أنشــطتها، ويشــمل الفحــص: العق ــي جمي ــزام المؤسســة بالشــريعة ف ــدى الت م
السياســات، المنتجــات، المعامــالت، عقــود التأســيس، النظــم األساســية، القوائــم الماليــة، التقاريــر 
وخاصــة تقاريــر المراجعــة الداخليِّــة وتقاريــر عمليــات التفتيــش التــي يقــوم بهــا البنــك المركــزي 

ــم«))). والتعامي

الفرع الثَّاني: مفهوم هيئة الرقابة الشرعيّة

ف معيــار الحوكمــة هيئــة الرقابــة الشــرعية بأّنهــا: »جهــاز مســتقل مــن الفقهــاء  َعــرَّ
ــالمّية،  ــة اإلس ــات المالّي ــاط المؤسس ــه نش ــا توجي ــد له ــالت، ويعه ــه المعام ــي فق ــن ف المتخصصي
وتكــون فتاواهــا وقراراتهــا ملزمــة للمؤسســة«)4)، وفــي حقيقــة األمــر عمــل الهيئــة ينصــب علــى 
الفتــوى والرقابــة، فهمــا األســاس الــذي يقــوم عليــه عملهــا، وعليهــا أن تختــار الطريقــة المناســبة 
لتســهيل عملهــا، واألصــل واألكثــر انســجاما مــع تطــور مفهــوم الهيئــات الشــرعية هــو: مراعــاة 

مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، )بيروت: دار المعارف، 1972( ط2،ج1، ص)6).    (1(

اإلسالمي،  المؤتمر  منظمة  اإلسالمية،  المصارف  أعمال  في ضبط  ودورها  الشرعية  الرقابة  فداد،  العياشي،    (2(
مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة عشر، )د،ت(، اإلمارات، ص 5.

هيئة المحاسبة، معايير المحاسبة، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم 2، ص1061.    (((

هيئة المحاسبة، معايير المحاسبة، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم 1، ص1046.   (4(
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مبــدأ الفصــل بيــن مفهومــي اإلفتــاء والرقابــة ضمــن الجهــاز الشــرعي، وتوضيــح اختصاصــات 
ومهــام كل هيئــة)1).

الفرع الثَّالث: أنواع هيئات الرقابة الشرعيّة

تتنوع  هيئات الرقابة الشرعّية إلى أربعة أنواع)2) هي:

ــة . 1 ــالت المصرفي ــي المعام ــر ف ــى النظ ــي تتول ــرعّية، والت ــة الش ــوى والرقاب ــة الفت هيئ
والحكــم عليهــا، واألصــل إلزاميــة أحكامهــا.

ــة . 2 ــي المؤسس ــم ف ــرعي المقي ــب الشَّ ــل بالمراق ــي المتمث ــرعّية الداخل ــة الش ــاز الرقاب جه
ــل. ــير العم ــع لس ــالمّية، والمتاب ــة اإلس المالّي

ــًا البنــك المركــزي، وتقــوم باإلشــراف . ) الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعّية والتــي تتبــع غالب
علــى المصــارف اإلســالمّية علــى مســتوى الدولــة بالتنســيق مــع هيئــات الرقابــة الشــرعّية 

لــكل مصــرف، وهــي غيــر موجــودة فــي الواقــع العملــي ونرجــو وجودهــا.

ــرعي . 4 شــركات االستشــارات والرقابــة الشــرعّية الخاصــة، والمقصــود هنــا التدقيــق الشَّ
ــة اإلســالمّية. الخارجــي علــى المؤسســات المالّي

المطلب الثَّاني: استقاللية هيئات الرقابة الشرعيّة: المفهوم والتَّأصيل والشُّروط

الفرع األول: مفهوم استقاللية هيئات الرقابة الشرعيّة

االســتقاللية لغــة: تعنــي االنفــراد فــي فعــل الشــيء بحريــة تامــة)))، واســتقاللية هيئــات الرقابــة 
الشــرعّية كمصطلــح مقصــود بالبحــث لــه تعريفــان: األول مــن النَّاحيــة االصطالحّيــة، والثَّانــي مــن 

ــة التنظيمّية. النَّاحي

أوالً: اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية مــن النَّاحيــة االصطالحّيــة؛ والمعنــى االصطالحــي 
لالســتقاللية ليــس ببعيــد عــن المعنــى اللغــوي الســالف الذكــر، فمــن معانــي االســتقاللية اصطالحــا: 

الخليفي، رياض، النظرية العامة للهيئات الشرعية، المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية،   (1(
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، )200، البحرين، ص26. 

العياشي، الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص6؛ القطان، محمد    (2(
أمين علي، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإلسالمية، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد، جامعة أم القرى، 

السعودية، 1425، ص11-12.

)))  ابن منظور، جمال الدين بن مكرم ، لسان العرب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1416(، ط1، ج11، 
ص287-289.  
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ــوة  ــول أو العمــل لق ــي الق ــرار، وعــدم الخضــوع ف ــراد بالق ــد واالنف ــاق مــن القي ــة واالنعت »الحري
داخليــة، أو لقــوة خارجيــة«)1)، وأمــا اســتقاللية الهيئــة الشــرعّية فتعنــي »تمكيــن الهيئــة الشــرعّية 
ــن الهيئــة  مــن حفــظ أعمــال المؤسســة المالّيــة عــن المخالفــات الشــرعّية«)2)، أو هــي »ســلطة تمكِّ

الشــرعّية مــن ممارســة اختصاصاتهــا بتجــرد وحريــة تامــة«))).

ــي:  ــة تعن ــة االصطالحي ــة الشــرعّية مــن الناحي ــات الرقاب ــان أّن اســتقاللية هيئ ــرى الباحث  وي
ــاوى  ــكام والفت ــدار األح ــى إص ــة(، عل ــة الداخلي ــة )الرقاب ــوى والرقاب ــة الفت ــاء هيئ ــدرة أعض مق
ــرعي علــى وجــه اإللــزام، ومتابعــة التنفيــذ، وتصويــب األخطــاء دون  الشــرعّية بحســب الدليــل الشَّ

ــر. ــاة للغي ــاد والمحاب ــة واالنقي ــد تهمــة التبعي ــة تول ــة، أو خارجّي ــرات داخلّي وجــود مؤث

ــي أّن  ــة؛ وتعن ــة واإلدارّي ــة التنظيمّي ــن النَّاحي ــرعّية م ــة الش ــات الرقاب ــتقاللية هيئ ــاً: اس ثاني
ــي المصــارف اإلســالمية، وإْن  ــن ف ــن العاملي ــا، ليســوا م ــا، ومراقبيه ــة الشــرعية بأعضائه الهيئ
ــة  ــن العمــل واللوائــح، والقــرارات اإلداري ــكل التنظيمــي، وهــذا يعنــي أّن قواني ــوا ضمــن الهي كان
الخاصــة بالمصــارف اإلســالمية، والتــي تنطبــق علــى موظفــي المصــرف ال تنطبــق علــى الهيئــة 
الشــرعّية، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أّن الهيئــة الشــرعية فــي المصــارف اإلســالمي لهــا وضــع 
ــة  ــه مــن خصوصي ــع ب ــي تنظيمــي، ومــا تتمت ــذي يعــد والئ خــاص مســتمد مــن طبيعــة عملهــا ال
ــه  ــي نظام ــادئ الشــريعة اإلســالمية ف ــق أحــكام، ومب ــه بتطبي ــزام المصــرف ذات ــن الت مســتمدة م

ــد تأسيســه)4). األساســي وعق

الفرع الثاني: التَّأصيل الشَّرعي والقانوني الستقاللية هيئات الرقابة الشرعيّة

ــي  ــة الت ــث النبوي ــة، واألحادي ــات القرآني ــن اآلي ــد م ــك العدي ــل الشــرعي: وهنال أوالً: التَّأصي
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــي عل ــرعّية، وه ــات الش ــتقاللية الهيئ ــد اس ــى تأكي ــا عل ــن خالله ــتأنس م يس

ــر: الحص

ــدل 	  ــم بالع ــوب الحك ــك ووج ــب والشَّ ــن الري ــن مواط ــاد ع ــى االبتع ــة عل ــات الدال اآلي
واالســتناد إلــى شــرع اهلل فــي إصــدار األحــكام. ومنهــا قولــه تعالــى: }َيــا َأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوْا 

القري، محمد علي، استقالل الهيئات الشرعية، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية،    (1(
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 2002، البحرين، ص).

حميش، عبد الحق، تفعيل دور هيئات الفتوى الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية، مجلة جامعة الشارقة    (2(
للعلوم الشرعية واإلنسانية، 2007، المجلد 4، العدد 1، جامعة الشارقة، ص)11.

الخليفي، النظرية العامة للهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص26.   (((

WWW. ،20البعلي، عبد الحميد، استقاللية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية، )2002(، ص   (4(
.kANTAKJI.COM 5/4/2018
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اِميــَن هلِلِّ ُشــَهَداء ِباْلِقْســِط َواَل َيْجِرَمنَُّكــْم َشــَنآُن َقــْوٍم َعَلــى َأالَّ َتْعِدُلــوْا اْعِدُلــوْا ُهــَو  ُكوُنــوْا َقوَّ
َأْقــَرُب ِللتَّْقــَوى َواتَُّقــوْا اهللَّ ِإنَّ اهللَّ َخِبيــرٌ ِبَمــا َتْعَمُلــوَن{ )1)، وقولــه تعالــى: }ِإنَّــا َأنَزْلَنــا ِإَلْيــَك 
ــه  ــَن َخِصيمًا{)2). وقول ــن لِّْلَخآِئِني ــا َأَراَك اهللُّ َواَل َتُك ــاِس ِبَم ــَن النَّ ــَم َبْي ــاَب ِباْلَحــقِّ ِلَتْحُك اْلِكَت

ــْع َأْهَواءُهــْم{))). تعالــى: }َوَأِن اْحُكــم َبْيَنُهــم ِبَمــا َأنــَزَل اهللُّ َواَل َتتَِّب

ــك ووجــوب الحكــم 	  ــة علــى االبتعــاد عــن مواطــن الريــب والشَّ ــة الدال  األحاديــث النبوي
بالعــدل واالســتناد إلــى شــرع اهلل فــي إصــدار األحــكام، ومنهــا: َعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَي اهللَُّ 
ُهــْم َشــْأُن الَمــْرَأِة الَمْخُزوِميَّــِة الَِّتــي َســَرَقْت، َفَقاُلــوا: َوَمــْن ُيَكلِّــُم ِفيَهــا  َعْنَهــا، »َأنَّ ُقَرْيًشــا َأَهمَّ
َرُســوَل اهللَِّ َصلَّــى اهلُل َعَلْيــهِ َوَســلََّم؟ َفَقاُلــوا: َوَمــْن َيْجَتــِرُئ َعَلْيــِه ِإالَّ ُأَســاَمُة ْبــُن َزْيــٍد، ِحــبُّ 
َرُســوِل اهللَِّ َصلَّــى اهلُل َعَلْيــهِ َوَســلََّم َفَكلََّمــُه ُأَســاَمُة، َفَقــاَل َرُســوُل اهللَِّ َصلَّــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلََّم: 
» َأَتْشــَفُع ِفــي َحــدٍّ ِمــْن ُحــُدوِد اهللَِّ، ُثــمَّ َقــاَم َفاْخَتَطــَب، ُثــمَّ َقــاَل: ِإنََّمــا َأْهَلــَك الَِّذيــَن َقْبَلُكــْم، 
ــِه  ــوا َعَلْي ــُف َأَقاُم ِعي ــُم الضَّ ــَرَق ِفيِه ــوُه، َوِإَذا َس ــِريُف َتَرُك ــُم الشَّ ــَرَق ِفيِه ــوا ِإَذا َس ــْم َكاُن َأنَُّه

ــٍد َســَرَقْت َلَقَطْعــُت َيَدَهــا«)4). الَحــدَّ، َواْيــُم اهللَِّ َلــْو َأنَّ َفاِطَمــَة ِبْنــَت ُمَحمَّ

ــوِل اهللَِّ  ــْن َرُس ــُت ِم ــاَل: َحِفْظ ــّي َق ــِن َعِل ــِن ْب ــن اْلَحَس ــائي ع ــذي والنس ــا رواه الترم ــا م ومنه
َصلَّــى اهللَُّ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: »َدْع َمــا َيِريُبــَك ِإَلــى َمــا اَل َيِريُبــَك«)5). فاآليــات واألحاديــث الســابقة تــدل 
علــى ضــرورة االســتناد فــي إصــدار األحــكام الشــرعية علــى شــرع اهلل، وهــذا هــو حــال الهيئــات 
الشــرعية، وأســاس عملهــا وال يتحقــق لهــا ذلــك إال مــن خــالل اســتقالليتها التــي تعــد مطلبــا شــرعيا 

يعينهــا علــى وظيفتهــا)6).  

القواعــد الفقهيــة: كقاعــدة مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب، وقاعــدة ال ضــرر وال 	 

المائدة: 8.   (1(

النساء: 105.   (2(

المائدة: 49.   (((

دار طوق  )بيروت:  ناصر،  بن  زهير  محمد  تحقيق:  الصحيح،  المسند  الجامع  إسماعيل،  بن  محمد  البخاري،    (4(
النجاة، 1422(، ط1، باب: حديث الغار، ج4، ص175، حديث رقم: 475). 

الباقي، )مصر: مكتبة  الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد    (5(
مصطفى البابي الحلبي، 1975(، ط2، ج4، ص668، حديث رقم:2518؛ النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن 
الحث على ترك  باب:  2001(، ط1،  الرسالة،  النسائي، تحقيق: حسن شلبي، )بيروت: مؤسسة  شعيب، سنن 
الجامع  الدين، صحيح وضعيف  األلباني، محمد ناصر  5201؛ صححه  الشبهات، ج5، ص117، حديث رقم 

الصغير وزياداته،  )بوساطة المكتبة الشاملة: المكتب اإلسالمي، د،ت(، )د،ط(، ج1، ص569.  

القري، استقالل الهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص7؛ عيسى، موسى آدم، تعارض المصالح في أعمال هيئات    (6(
اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  الشرعية،  للهيئات  الثامن  المؤتمر  الشرعية،  الرقابة 

2009، البحرين، ص9.
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ضــرار، والضــرر يــزال)1)، ويــرى الباحثــان أّن التــزام المصــارف اإلســالمية بالضوابــط 
الشــرعية فــي معامالتهــا وتعامالتهــا واجــب عليهــا القيــام بــه، وهــذا الواجــب ال يتحقــق 
إال باســتقاللية الجهــة المســئولة عــن هــذا العمــل، وهــي الهيئــات الشــرعية، وهــذا يعنــي 
أّن اســتقالليتها واجبــة؛ ألّن مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب، كمــا يــرى الباحثــان أّن 
وجــود هيئــات الرقابــة الشــرعّية فــي المصــارف اإلســالمّية ممثلــة بوظيفتهــا، هــي وســيلة 
إلزالــة الضــرر الواقــع علــى المؤسســة وعلــى المتعامليــن، والمتمثــل بالوقــوع فــي العديــد 
ــات الشــرعّية  ــات األساســيِّة التــي تســاعد الهيئ ــرعية، ومــن المتطلب ــات الشَّ مــن المخالف

علــى إزالــة الضــرر هــو تمتعهــا باالســتقاللية التامــة.

قيــاس اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية علــى اســتقاللية القضــاء اإلســالمي، بجامــع  	 
أّن كالًّ منهمــا يتولــى النظــر فــي مصالــح متعارضــة، حيــث وضــع الفقهــاء مجموعــة مــن 
ــه ألحــكام الشــريعة،  ــه، وتطبيق ــى اســتقاللية القضــاء، وعدالت الوســائل التــي تحافــظ عل
ــي  ــًة ِف ــاَك َخِليَف ــا َجَعْلَن ــا َداُووُد ِإنَّ ــى: }َي ــال اهلل تعال وابتعــاده عــن مواطــن الخصومــة، ق
ــَن  ــِبيِل اهللَِّ ۚ ِإنَّ الَِّذي ــْن َس ــك َع ــَوٰى َفُيِضلََّ ــِع اْلَه ــقِّ َواَل َتتَِّب ــاس ِباْلَح ــَن النَِّ ــْم َبْي اأْلَْرِض َفاْحُك
َيِضلَُّــون َعــْن َســِبيِل اهللَِّ َلُهــْم َعــَذاٌب َشــِديٌد ِبَمــا َنُســوا َيــْوَم اْلِحَســاِب)2){، ومــا ســبق يؤكــد 
علــى أّن القاضــي مطالــب بتحقيــق العــدل وهــو مطلــب شــرعي ال يتحقــق إال بابتعــاده عن 
مواطــن الخصومــة التــي تضمــن اســتقالليته وعــدم وقوعــه بالشــك والريبــة)))، والرقابــة 
الشــرعية ليســت بأقــل أهميــة مــن القضــاء، فكالهمــا البــد أْن يكــون محايــدًا وموضوعيــًا 
فــي حكمــه، فالقاضــي يقضــي بيــن أطــراف ذات مصالــح متعارضــة، ومتناقضــة بيــن: 
الُمدَِّعــي والُمدََّعــى عليــه، وكذلــك الهيئــات الشــرعّية يتولــون النظــر فــي أمــور تتعــارض 
فيهــا المصالــح فقــد يكــون هنالــك تعــارض بيــن مصلحــة اإلدارة، ومصلحــة المســاهمين، 
ــي  ــائل الت ــن الوس ــالء، وم ــة العم ــن مصلح ــم وبي ــن مصلحته ــارض بي ــون التع ــد يك وق
ضمنــت اســتقاللية القضــاء: كراهــة التجــارة لهــم عنــد جمهــور الفقهــاء، وتحريمهــا عنــد 
البعــض، عــدم قبــول الرشــوة وتحريمهــا، ومثــل هــذه الوســائل تنطبــق علــى عضــو هيئــة 

الرقابــة الشــرعّية)4).

البورنو، محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، )لبنان: مؤسسة الرسالة، 1998(، ط5، ص-251    (1(
.(9( - (59

ص: 26.   (2(

الرشيدي، عبد العزيز دهام، رد القاضي: دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون األردني والكويتي،    (((
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن: 2011. 

المصارف  مؤتمر  اإلسالمية،  المصارف  في  الشرعية  الرقابة  دور  تفعيل  أساليب  عبداهلل،  بن  عادل  باريان،    (4(
اإلسالمية بين الواقع والمأمول، 2009، دبي، ص27. 
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ثانيــا: التَّأصيــل القانونــي: وأبــرز األدلــة القانونيِّــة التــي أكــدت ضــرورة اســتقاللية هيئــات 
الرقابــة الشــرعّية هــي قيــاس عضــو الهيئــة الشــرعّية علــى المراجــع المحاســبي)1)، فقــد َتــمَّ النــص 
فــي المعاييــر المحاســبية علــى اســتقاللية المراجــع المحاســبي)2)، ومــن بــاب أولــى أْن ُيَنــص علــى 
اســتقاللية عضــو الهيئــة الشــرعية، بجامــع أّن كالًّ منهمــا مــوكل إليــه النظــر فــي أعمــال المؤسســة 
المالّيــة والحكــم عليهــا وإيصــال ذلــك الحكــم للجمهــور، فليــس أيٌّ منهمــا بأقــل أهميــة مــن اآلخــر 

حتــى نحكــم باســتقاللية أحدهمــا وال نحكــم باســتقاللية اآلخــر))). 

الفرع الثَّالث: الشروط والمواصفات الخاصة بأعضاء هيئات الرقابة الشرعيّة

أوالً: تعريفها والمقصود بها:

ــة الشــرعّية، أو المراقــب  ــى شــخصية عضــو الهيئ ــات المنســوبة إل ــارة عــن الصف وهــي عب
ــرعي وتشــمل الصفــات األساســّية والســلوكّية والعلمّيــة والعملّيــة، والتــي لهــا بالــغ األثــر فــي  الشَّ

تعزيــز مبــدأ االســتقاللية فيمــا يصــدر عنهمــا مــن فتــاوى وقــرارات)4).

ونعنــي باألساســّية: الصفــات المطلوبــة فــي أي منصــب شــرعي؛ ليكــون صاحبــه مــن أهــل 
ــا  ــق به ــي يتحق ــات الت ــي الصف ــلوكّية: فه ــا الس ــوغ. أم ــل، والبل ــي: اإلســالم، والعق ــف، وه التكلي
ــي  ــة، والتحل ــن، والصــدق، واألمان ــي الدي ــه عــداًل، وتشــمل: االســتقامة ف وصــف الشــخص بكون

ــروءة)5).  بالم

ونعنــي بالعلميــة: التأهيــل العلمــي لمــا يتطلبــه منصــب اإلفتــاء ومنصــب الرقابــة، وتتلخــص 
ــرعّية  ــات الش ــمى بالمواصف ــوى، وتس ــدى للفت ــن يتص ــر فيم ــب أن تتواف ــي يج ــات الت بالمواصف
ــب  ــة والمراق ــو الهيئ ــدى عض ــون ل ــي أْن يك ــة: فه ــا العملّي ــرع، أم ــو الش ــا وه ــبة لمصدره نس

المراجع المحاسبي: هو الشخص المهني المختص بالجانب المحاسبي وقد يكون خارجي مستقل عن الشركة،    (1(
وقد يكون من محاسبي الشركة تتمثل مهمتهم في فحص القوائم المالية للشركة من أجل التحقق من مصداقيتها، 
وفحص نظام الرقابة الداخلية لها من أجل الكشف عن مواطن الضعف فيه وتقديم التوصيات لتحسينه. المطارنة، 

غسان فالح، تدقيق الحسابات المعاصر »الناحية النظرية«، )األردن، دار المسيرة، 2006(، )د،ط(، ص14.

الصحن، عبد الفتاح، أصول المراجعة الخارجية، )اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1986( )د،ط(، ص)2؛    (2(
مشعل، دراسة تحليلية مقارنة لمعايير الضبط للمؤسسات المالية، مرجع سابق، ص551.

القري، استقالل الهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص5.   (((

الخليفي، النظرية العامة للهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص 28.   (4(

المصارف،  في ضبط عمل  ودورها  وأحكامها  المصارف ضوابطها  على  الشرعية  الرقابة  يوسف،  الشبيلي،    (5(
منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة عشرة، اإلمارات، 0)14، ص14؛ فارس، طه 
محمد، ضوابط وآليات اختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، مؤتمر المصارف 

اإلسالمية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، دبي، 2009، )1 - 15.  
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ــن منصــب  ــا)1). وكٌل م ــوكل إليهم ــدور الم ــا بال ــا ليقوم ــي تؤهلهم ــبة الت ــرة المناس الشــرعي الخب
اإلفتــاء ومنصــب الرقابــة يتطلــب قــدرًا مناســبًا مــن الخبــرة، إال أّن متطلباتهــا فــي المراقــب أكثــر، 
ــرة  ــاء وتصــدى لهــا، وشــرط الخب ــد مــارس صنعــة اإلفت ــرة فــي المفتــي أْن يكــون ق فشــرط الخب
فــي المراقــب الشــرعي أْن يكــون لديــه إلمــام باآلليــات المتبعــة فــي المصــارف اإلســالمية لتنفيــذ 
ــاوى  ــق الفت ــة تطبي ــق، وكيفي ــة والتدقي ــرق المراجع ــبية، وط ــود المحاس ــراءات القي ــود، وإج العق

الشــرعية علــى تلــك العقــود)2).

 وتســمى بالمواصفــات المهنّيــة نســبة إلــى طبيعــة عمــل المصــارف اإلســالمّية والتــي تتطلــب 
ــة  ــاعد عضــو الهيئ ــات تس ــك الصف ــق والتخصــص))). وتل ــن التعم ــة بي ــات الجامع ــك المواصف تل
ــاد، واالبتعــاد عــن  ــة والحي ــي بالنزاهــة، والموضوعّي ــى التحل الشــرعّية، والمراقــب الشــرعي عل

مواطــن الريــب وكل مــا مــن شــانه أْن يتعــارض مــع مبــدأ االســتقاللية.

ثانياً: الدراسة التحليليّة للصفات في ضوء معايير الحوكمة

حــدَّد معيــار الحوكمــة الخــاص بتعييــن هيئــة الرقابــة الشــرعّية وتكوينهــا وتقريرهــا جانبــًا 	 
مــن هــذه الصفــات، والمتعلقــة بالنواحــي العلمّيــة، حيــث نــصَّ المعيــار فــي إحــدى فقراتــه 
ــه  ــي فق ــن ف ــاء المتخصصي ــن الفقه ــاز مســتقل م ــة الشــرعّية جه ــة الرقاب ــى أّن »هيئ عل
ــن  ــون م ــى أْن يك ــاء عل ــر الفقه ــن غي ــون أحــد األعضــاء م المعامــالت، ويجــوز أْن يك
المتخصصيــن فــي مجــال المؤسســات المالّيــة اإلســالمّية ولــه إلمــام بفقــه المعامــالت«)4). 
وواضــح أّن المعيــار قــد ركــز علــى التأهيــل الشــرعي)5)، ولــم يتنــاول النواحــي األخــرى 
علــى الرغــم مــن أهميتهــا. إال أّنــه فــي فقــرات أخــرى أشــار إلــى إمكانيــة اســتعانة هيئــة 
الرقابــة الشــرعية بمختصيــن فــي مجــال إدارة األعمــال أو االقتصــاد أو القانــون أو 

ــبة)6).  المحاس

العيدروس، علي بن محمد، الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية تعريفها، أهميتها،    (1(
ضوابط العاملين فيها، مجاالت عملها، تفعيلها، مرجع سابق، 2009، ص29-27؛ فارس، طه محمد، ضوابط 

وآليات اختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، مرجع سابق، ص15-20.

الشبيلي، الرقابة الشرعية على المصارف ضوابطها وأحكامها، مرجع سابق، ص16   (2(

)))   البعلي، استقاللية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 26.

هيئة المحاسبة، المعايير المحاسبية، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم 1، الفقرة الخاصة بتعريف هيئة الرقابة    (4(
الشرعية، ص1046.

مشعل، دراسة تحليلية مقارنة لمعايير الضبط للمؤسسات المالية، مرجع سابق، ص552.   (5(

هيئة المحاسبة، المعايير المحاسبية، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم 1، الفقرة الخاصة بتكوين هيئة الرقابة    (6(
الشرعية واختيار أعضائها، ص1047.
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ــات 	  ــذه الصف ــن ه ــًا م ــة جانب ــة الشــرعّية الداخلي ــة الخــاص بالرقاب ــار الحوكم حــدَّد معي
والمتعلقــة بالنواحــي العمليِّــة والســلوكيِّة، حيــث نــصَّ المعيــار فــي إحــدى فقراتــه علــى أنَّه 
» يجــب أْن يتصــف موظفــو الرقابــة الشــرعية الداخليــة باإلتقــان المهنــي وأْن يكــون لديهم 
خلفيــة أكاديميــة مناســبة وتدريــب مالئــم ومتواصــل علــى مهــام الرقابــة الشــرعّية«)1)، 
ــرعيين الداخلييــن بميثــاق  كمــا وأشــار المعيــار إلــى ضــرورة التــزام المراقبيــن الشَّ
أخالقيــات المحاســب والمرجــع الخارجــي للمؤسســات الماليــة اإلســالمية الصــادرة عــن 
هيئــة المحاســبة والمراجعــة)2)، وهــذا الميثــاق أشــار إلــى جانــب مــن اآلليــات الســلوكية 

التــي تحدثنــا عنهــا.

المطلب الثَّالث: استقاللية هيئات الرقابة الشرعيّة بين التثبيت واالنتزاع

االســتقاللية مــن أهــم المعاييــر والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا عمــل هيئــات الرقابــة الشــرعّية، 
والبــدَّ لالســتقاللية مــن آليــات ُتْثبــت تحققهــا علــى الصعيــد الواقعــي والتطبيقــي، ومــن هــذه اآلليــات 
ــب  ــي القري ــا ف ــل تطبيقه ــات نأم ــو مقترح ــا ه ــا م ــادر ومنه ــل ن ــذا قلي ــًا وه ــون مطبق ــد يك ــا ق م
ــي  ــدة ف ــا دراســة ناق ــدم له ــات، ويق ــك اآللي ــب ليفصــل تل ــذا المطل ــك جــاء ه العاجــل، وألجــل ذل
ضــوء معاييــر الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالّيــة اإلســالمّية.

الفرع األول:آليات تثبيت استقاللية هيئات الرقابة الشرعيّة

أوالً: اآلليات القانونية

تعريفها والمقصود بها	 

ــه قانــون، ســواء كان أحــد  ُم ــة الشــرعّية فــي المصــارف اإلســالمية ُيَنظِّ ــات الرقاب عمــل هيئ
القوانيــن الرســمية، أو كان قانونــًا خاصــًا بالمصــارف اإلســالمية، وأيَّــا كان الشــكل القانوني المنظم 
ــى  ــة الشــرعّية قياســًا عل ــات الرقاب ــق اســتقاللية هيئ ــد أْن يحق ــل المصــارف اإلســالمية، فالب لعم
ــى اســتقاللية  ــذي يقــر باســتقاللية المراجــع المحاســبي الخارجــي، والنَّــص عل النَّــص القانونــي ال
هيئــات الرقابــة الشــرعّية أولــى، فالرقابــة الشــرعّية حراســة للديــن بتحكيــم شــرع اهلل، وحراســة 
للمــال بحفظــه وتوجيهــه فــي المســارات الملتزمــة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية)))، وهــذا لــْن َيتحقــق 

المهني،  باإلتقان  الخاصة  الفقرة   ،( رقم  الحوكمة  معيار  سابق،  مرجع  المحاسبية،  المعايير  المحاسبة،  هيئة    (1(
ص)107.

بميثاق  بااللتزام  الخاصة  الفقرة   ،( رقم  الحوكمة  معيار  سابق،  مرجع  المحاسبية،  المعايير  المحاسبة،  هيئة    (2(
األخالقيات، ص)107.

التدقيق  مؤتمر  الشرعية،  الرقابة  بشأن   )2( رقم  )الحوكمة(  الضبط  معيار  مراجعة  فخري،  محمد  صويلح،    (((
الشرعي الخامس، شورى لالستشارات الشرعية، البحرين، 2015، ص198
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إال باســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعية. وفيمــا يلــي توضيــح لهــذه اآلليــات:

 النَّــص علــى اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية فــي المصــارف اإلســالمّية، وذلــك فــي . 1
عقــد التأســيس والنظــام األساســي المنظــم لعمــل المصــارف اإلســالمية، علــى أنــه يتعيــن 
عليهــا أْن ُتتََّخــذ كافــة اإلجــراءات األدبيِّــة، والقانونيِّــة التــي َتْكفــل تحقيــق أعلــى قــدر مــن 
ــا،  ــا وأعمالهم ــع مهامهم ــتهما لجمي ــة الشــرعّية حــال ممارس ــات الرقاب ــتقاللية لهيئ االس
ــة تســتوعب  ــة قانونيِّ ــوة وضمان ــة الشــرعّية ق ــات الرقاب ــك إعطــاء هيئ ــن ذل ــدة م والفائ
ــة الشــرعّية  ــد تتطلبهــا اســتقاللية الرقاب ــي ق ــة الت ــْوالت والتَّطــورات اإلجرائيِّ ــة التََّح كاف

مســتقباًل)1).

 النَّــص علــى إلزاميــة قــرارات هيئــات الرقابــة الشــرعّية، فهنالــك عالقــة تالزميــة . 2
ــا  ــة الشــرعّية أْن ُتصــدر قراراته ــة الرقاب ــال تســتطيع هيئ ــزام، ف ــن االســتقاللية واإلل بي
الملزمــة بقــوة وصراحــة إال إذا كانــت مســتقلة، وإذا انتفــت االســتقاللية واإللزاميــة فقــدت 
ــة  ــي أّن هيئ ــزام يعن ــا، وعــدم اإلل ــاس به ــة الن ــا يعــزز ثق المصــارف اإلســالمية أهــم م
الرقابــة الشــرعية أصبحــت هيئــة مشــورة قــد تأخــذ المؤسســة الماليــة اإلســالمية برأيهــا 
ــر،  ــع والتَّأثي ــم النف ــًة عدي ــاًء أو رقاب ــواء كان إفت ــا س ــل عمله ــذا يجع ــذ، وه ــد ال تأخ وق

ــة المصــارف)2). ــه كاف ــزم ب ــًا تلت ــزام أصبحــت عرف ومســألة اإلل

 النَّــص علــى طريقــة تعييــن وعــزل أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعّية، والطريقــة المثلــى . )
ــة  ــا تابع ــة فيه ــة القانوني ــون التبعي ــي تك ــي الت ــة لالســتقاللية ه ــزل والمحقق ــن والع للتعي

ــل مجلــس اإلدارة))).  ــة خالصــة، دون أي تدخــل مــن قب ــة العمومي للجمعي

 النَّــص علــى عــدد أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعّية بحيــث ال يقــل عــن ثالثــة؛ فهــذا العــدد . 4
هــو أقــل جمــع تنضبــط بــه الفتــوى الجماعيــة مــن جهــة المداولــة والترجيــح، إضافــة إلــى 
أّن ذلــك العــدد ُيتيــح أجــواء المشــورة التــي ُتْصقــل فيهــا اآلراء وتكــون أحــرى بإصابــة 
ــرأي  ــداء ال ــة إب ــاوز مهم ــي تتج ــرعّية، والت ــة الش ــة الهيئ ــي أداء مهم ــل ف ــق، وأكم الح
الشــرعي إلــى رتبــة التفتيــش والحكــم النافــذ، ويســاعد علــى الترجيــح المنضبــط باألغلبيــة 
وذلــك عنــد حلــول االختــالف يتــم اعتمــاد قــول االثنيــن؛ وترجيحــه علــى قــول الواحــد 

مرجع  الشرعية،  الهيئة  استقاللية  البعلي،  2)؛  سابق، ص  مرجع  الشرعية،  لهيئات  العامة  النظرية  الخليفي،    (1(
سابق، ص6).

)2)   العليات، أحمد عبد العفو مصطفى، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية، رسالة ماجستير، جامعة 
النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2006، ص105. 

الشرعية، مرجع  الهيئة  استقاللية  البعلي،  29؛  الشرعية، مرجع سابق، ص  للهيئات  العامة  النظرية  الخليفي،    (((
سابق، ص 30-29؛  الشبيلي، الرقابة الشرعية على المصارف ضوابطها، مرجع سابق، ص 19.
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المخالــف، وأبعــد عــن التأثيــر عليهــم وأرفــع عــن التواطــؤ فيمــا بينهــم، وأدعــى لتوثيــق 
ــادرة  ــرارات الص ــي الق ــوى ف ــاعات، وأق ــبهات واإلش ــا للش ــول ونفي ــع للتق اآلراء وأمن
عنهــم)1)، ويشــترط فــي األعضــاء شــروطًا تســاعد فــي تحقيــق اســتقالليتها، ويطلــق عليها 

الشروط التكميليِّة وهي)2):

ــي المؤسســة، أ.  ــن ف ــدراء تنفيذيي ــا م ــي عضويته ــات الشــرعية ف ــن الهيئ أْن ال تتضم
أو مشــاركة أحــد أعضائهــا فــي اللجــان اإلداريــة التــي لهــا صالحيــات تنفيذيــة فــي 
العمــل، وكذلــك عــدم وجــود أي قرابــة حتــى مــن الدرجــة الثَّانيــة بيــن عضــو الهيئــة 

ــة. ــا التنفيذي وأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة العلي

 أْن ال يكون عضو الهيئة مساهمًا في المؤسسة بأّي شكل من األشكال، كما يجب عدم ب. 
حصول عضو الهيئة على مزايا الموظفين، أو الحصول من المؤسسة على تسهيالت 

وتمويالت الحتياجاته المالّية، أو أي تعامل يؤدي إلى تضارب المصالح.

ــن ج.  ــري بي ــي تج ــات الت ــي المنازع ــم ف ــة التحكي ــة مهم ــاء الهيئ ــى أعض  أْن ال يتول
المؤسســة وخصومهــا مــن العمــالء والشــركاء ألّن مثــل هــذه المهمــة تــورث الشــبهة، 

ــة الشــرعّية محــل تهمــة. ــة الرقاب وتجعــل أعضــاء هيئ

أْن ال يقــوم أي عضــو بأعمــال استشــارية، أو خدميــة مدفوعــة األجــر للمؤسســة التــي د. 
هــو عضــو فــي هيئتهــا الشــرعية، كمــا يجــب عــدم مســاهمته فــي الترويــج والتســويق 

المباشــر لمنتجــات وأعمال المؤسســة.

ــة الشــرعّية؛ فاألصــل أْن تكــون محــددة . 5 ــة الرقاب ــن أعضــاء هيئ ــدة تعي ــى م  النَّــص عل
بعقــد واضــح ومفصــل الجوانــب والحقــوق وااللتزامــات، منصوصــًا علــى تلــك المــدة فــي 

النظــام األساســي ضمانــًا لالســتقاللية)))

عبادة، إبراهيم، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية، )األردن: دار النفائس، 2008(، ط1، ص)18؛ البعلي،    (1(
وقانونية  فقهية  دراسة  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  البنوك  في  الشرعية  والرقابة  االستثمار  الحميد،  عبد 

ومصرفية، )القاهرة: دار التوفيق النموذجية للطلبة، 1991(، ط1، ص 219.

)2)   العياشي، الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف اإلسالمية، مرجع سابق،19؛ القري، استقالل 
في  المحاكم  في  واإلدالء  الشرعية  الهيئات  الستار،  عبد  غدة،  أبو  15؛  سابق، ص  مرجع  الشرعية،  الهيئات 
مرافعات العمالء ضد المصارف اإلسالمية، المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، هيئة 
في  المصالح  تعارض  البحرين، ص12؛ عيسى،   ،200( اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 

أعمال هيئات الرقابة الشرعية، مرجع سابق، ص17. 

البعلي، استقالل الهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص29، القري، استقالل الهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص    (((
15.؛ العياشي، الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص 19
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ــرعية، وأْن . 6 ــة الش ــة الرقاب ــا هيئ ــي تتقضاه ــآت الت ــرف المكاف ــة ص ــى كيفي ــص عل  النَّ
ــي)1): ــا يل ــا م ــد تحديده ــى عن يراع

أْن تكون محدودة معلومة من قبل الجمعية العمومية، وأْن ال تتغير إال عند التجديد. أ. 

 عــدم وصــف المكافــآت المصروفــة بأّنهــا رواتــب شــهرية، ال حقيقــًة وال مظهــرًا، ب. 
ألّن فــي ذلــك إيحــاًء بــأّن عضــو هيئــة الرقابــة موظــف كســائر الموظفيــن فــي البنــك، 

وهــذا يتعــارض مــع االســتقاللية.

 أْن ال تكــون مربوطــة بمعــدل األربــاح أو نتائــج العمــل التجــاري، ألّن ذلــك باعــث ج. 
للشــك مــن قبــل النــاس تجــاه الهيئــات الشــرعية.

 أْن ال تكــون ســرية بــل تتحقــق فيهــا الشــفافية، حتــى تبتعــد عنهــا الشــكوك، وظهورها د. 
يكــون مــن خــالل التقاريــر المتخصصــة ال فــي الصحــف، مــع عــدم حجبهــا عــن مــن 

أراد االطــالع عليهــا وبخاصــة مــن الباحثين

 النَّــص علــى عــدد الهيئــات الشــرعية التــي يحــق لعضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية . 7
االشــتراك بهــا، فمــن المالحــظ تكــرار عضويــة عضــو هيئــة الرقابــة فــي أكثــر مــن هيئــة 
رقابــة شــرعية، حيــث أشــارت إحــدى الدراســات إلــى وجــود 20 عالمــا هــم األكثــر تبــوءًا 
ــات  ــى هيئ ــيطرون عل ــم المس ــؤالء ه ــى أن ه ــرعية، بمعن ــات الش ــي الهيئ ــب ف للمناص
ــد  ــة، ق ــر مــن هيئ ــي أكث ــم اإلســالمي، وهــم أعضــاء ف ــي دول العال ــة الشــرعية ف الرقاب

ــة أو أكثــر)2). ــان إلــى ســبعة وســتون هيئ تصــل فــي بعــض األحي

 وتعــدد العضويــة فــي أكثــر مــن هيئــة ينعكــس ســلبًا علــى اســتقاللية ومصداقيــة وأداء 
هيئــة الرقابــة الشــرعّية، وهــي وســيلة مــن وســائل انتــزاع اســتقاللية هيئــة الرقابــة والتحكــم فــي 
قراراتهــا)))، كمــا أنَّ هــذه الظاهــرة قــد تؤثــر فــي قــوة التركيــز، وعــدم مراجعــة كل مــا يعــرض 
مــن عقــود ومســتندات نظــرًا لضيــق الوقــت كمــا أّنهــا تمثــل عائقــًا أمــام ابتــكار منتجــات مصرفيــة 
جديــدة ممــا ينعكــس علــى أداء عمــل الهيئــة بالضعــف)4). ولتالفــي الوقــوع فــي هــذه الظاهــرة البــد 

القري، استقالل الهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص18؛ عيسى، تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة    (1(
الشرعية، مرجع سابق، ص19-20.

 ، )2014 العلمية،  الكتب  الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، )بيروت: دار  الكريم،  حماد، حمزة عبد    (2(
ط1،ص)2.   

الجريدة  اإلسالمية،  المصرفية  لصناعة  تسيء  الشرعية  الهيئات  على  الهوامير  سيطرة  رفيق،  المصري،    (((
.http://www.aleqt.com/2011/07/03   4/4/2018  ،االقتصادية االلكترونية

)4)   زغيبة، عز الدين، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية أهميتها، معوقات عملها، 
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ــي ظــل  ــدد وخاصــة ف ــات دون تع ــك الهيئ ــدرب يشــغل تل ــد متخصــص وم ــن إعــداد كادر جدي م
نقــص الكــوادر المؤهلــة والمدربــة والمتخصصــة فــي مجــال الرقابــة الشــرعّية.

ــك . 8 ــذ تل ــي تنفي ــا ف ــة الشــرعّية، ومنهجه ــة الرقاب ــى الئحــة اختصاصــات هيئ ــص عل  النَّ
االختصاصــات مــع مراعــاة المالئمــة بينهــا وبيــن المســؤولية الموكلــة إليهــا، وذلــك ليتــم 
اعتمــاد تلــك الالئحــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بشــكل إلزامــي؛ ألّن النَّــص عليهــا يزيدهــا 
ــة  ــة للمؤسس ــدى اإلدارات الفرعي ــة، ول ــن ناحي ــس اإلدارة م ــدى مجل ــارًا ل ــوًة واعتب ق
ــالع  ــى االط ــص عل ــات، النَّ ــة االختصاص ــدر الئح ــى أْن يتص ــرى، عل ــة أخ ــن ناحي م
علــى كافــة مســتندات وســجالت وأصــول معامــالت المؤسســة ومــدى مالئمتهــا ألحــكام 
ــق)1). ــة التطبي ــى كيفي ــن واالطــالع المباشــر عل ــاء بالعاملي الشــريعة اإلســالمية، وااللتق

ــام  ــة، ونظ ــاء والرقاب ــي اإلفت ــة ف ــة الرقاب ــج هيئ ــة منه ــك الالئح ــن تل ــي أْن تتضم ــا ينبغ كم
جلســاتها ومــن تســتعين بــه عنــد اللــزوم وتســجيل محاضرهــا، وعالقتهــا بســائر إدارات وأقســام 
المؤسســة المالّيــة المعنيــة، ونظــام المراجعــة والتدقيــق الشــرعي الداخلــي الكفيــل بتحقيــق التأكــد 
مــن أنَّ معامــالت المؤسســة المالّيــة واســتثماراتها وأنشــطتها والعقــود التــي تبرمهــا مطابــق لمبــادئ 
وأحــكام الشــريعة اإلســالمية والفتــاوى واآلراء الشــرعّية التــي ُتْصدرهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية، 
وكيفيــة إعــداد التقاريــر الدوريــة التــي ُتَقــدَّم لجهــة اإلدارة والتقريــر الســنوي الــذي ُيَقــدَّم للجمعيــة 

العموميــة ومكونــات هــذه التقاريــر)2). 

الدِّراسة التَّحليليّة لآلليات القانونية في ضوء معايير الحوكمة	 

ــة الشــرعية مســتقل وأّن . 1 ــة الرقاب ــى »أّن جهــاز هيئ ــم )1( إل ــار الحوكمــة رق أشــار معي
فتاواهــا وقراراتهــا ملزمــة للمؤسســة« )))، وكذلــك الحــال بالنســبة للرقابــة الداخليــة حيــث 
أشــار معيــار الحوكمــة رقــم ))( إلــى ضــرورة اســتقاللية الرقابــة الداخليــة مشــيرًا إلــى 
ــارًا  ــد أفــردت معي ــر الحوكمــة ق ــك)4)، كمــا أنَّ معايي ــات التــي تحقــق ذل ــة مــن اآللي جمل
خاصــًا باســتقاللية هيئــة الرقابــة الشــرعية يشــير إلــى أهــم القواعــد واإلرشــادات الالزمــة 

وحلول مقترحة، مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، 
دبي، 2009، ص27. 

)1)   عيسى، تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية، مرجع سابق،  ص17.  

)2)   البعلي، استقاللية الهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص7).

هيئة المحاسبة، المعايير المحاسبية، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم1، الفقرة الخاصة بتعريف هيئة الرقابة    (((
الشرعية، ص1046.

باالستقاللية  الخاصة  الفقرة   ،( رقم  الحوكمة  معيار  سابق،  مرجع  المحاسبية،  المعايير  المحاسبة،  هيئة    (4(
والموضوعية ، ص1072.
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لمســاعدة هيئــات الرقابــة الشــرعّية للمؤسســات الماليــة اإلســالمية)1).

ويــرى الباحثــان أنَّ معيــار الحوكمــة رقــم )1( قــد أشــار إلــى ضــرورة اإللــزام، واكتفــى بذلــك 
ــن  ــن بعي ــا، آخذي ــير إليه ــزام، وكان األفضــل أْن يش ــق اإلل ــي تحق ــى األدوات الت ــارة إل دون اإلش

االعتبــار العالقــة التالزميــة بيــن االســتقاللية واإللزاميــة. 

ــا . 2 ــث يعينه ــة، حي ــن الهيئ ــن تعي ــؤولة ع ــة المس ــم )1( الجه ــة رق ــار الحوكم ــدد معي ح
ــة مــن  ــى توصي ــاًء عل ــك بن ــة وذل ــة العمومي المســاهمون فــي االجتمــاع الســنوي للجمعي
ــم االســتغناء عــن خدمــات  ــث يت ــة العــزل حي ــار طريق ــا حــدَّد المعي ــس اإلدارة، كم مجل
عضــو الهيئــة الشــرعّية بموجــب توصيــة مــن مجلــس اإلدارة يعتمدهــا المســاهمون فــي 
ــة،  ــآت الهيئ ــي تحــدد مكاف ــى الجهــة الت ــار إل ــة، وأشــار المعي ــة العمومي اجتمــاع الجمعي

ــس اإلدارة مفوضــًا عــن المســاهمين)2). ــون مجل ــد تك ــا ق ــن بأّنه وَبيَّ

ويــرى الباحثــان أنَّ طريقــة تعييــن وعــزل وتحديــد مكافــآت أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية 
كمــا أشــارت لهــا المعاييــر الســابقة مضعفــة لالســتقاللية؛ ألنَّهــا علــى الرغــم مــن تأكيدهــا التبعيــة 
ــى  ــن األول ــك م ــس اإلدارة، لذل ــل مجل ــى تدخ ــارت إل ــا أش ــة إال أّنه ــة العمومي ــة للجمعي القانوني

ــة))). ــة العمومي ــة الخالصــة للجمعي ــة القانوني ــى التبعي ــر الســابقة عل ــص المعايي واألفضــل أْن تن

 ومــن المقترحــات الخاصــة بتحديــد المكافــآت الماليــة علــى نحــو يحافــظ علــى االســتقاللية أْن 
يتــم تحديدهــا مــن قبــل االتحــاد الدولــي للبنــوك اإلســالمّية، أو مــن قبــل البنــك اإلســالمي للتنميــة في 
جــدَّة)4)، ووضــح معيــار الحوكمــة الخــاص باالســتقاللية بعــض النقــاط التــي قــد تعيــق اســتقاللية 

الهيئــة، ولهــا عالقــة باألتعــاب والمكافــآت والتــي ينبغــي االحتيــاط  منهــا وهــي)5):

تحديد األتعاب من قبل المؤسسة المالية اإلسالمّية.. 1

وجود جزء كبير من األتعاب غير المدفوعة بالرغم من استحقاقها عن فترات سابقة.. 2

ربط األتعاب بالشروط، كربط األتعاب بنتائج الخدمات، أو بأداء المؤسسة.. )

هيئة المحاسبة، المعاييير المحاسبية، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم5، ص1104-1111.   (1(

الرقابة  بتعيين هيئة  الخاصة  الفقرة  الحوكمة رقم1،  المحاسبية، مرجع سابق، معيار  المعايير  المحاسبة،  هيئة    (2(
الشرعية وتحديد مكافأتها وتكوينها واختيار أعضائها واالستغناء عن خدماتهم، ص1047.

)))   الخليفي، النظرية العامة للهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص 29؛ البعلي، استقاللية  الهيئة الشرعية، مرجع 
سابق، ص 30-29؛  الشبيلي، الرقابة الشرعية على المصارف، مرجع سابق، ص 19.

)4)   العليات، أحمد عبد العفو مصطفى، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية، مرجع سابق، 84.

هيئة المحاسبة، المعايير المحاسبية، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم5، ص1110 - 1111.   (5(
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حــدد معيــار الحوكمــة رقــم )1( عــدد أعضــاء هيئــة الرقابــة بثالثــة أعضــاء علــى األقــل . 4
دون تحديــد للمــدة)1).

ــا . 5 ــم مــن أهميته ــى الرغ ــة عل ــن أعضــاء الهيئ ــة مــدة تعيي ــر الحوكم ــم تحــدد معايي  ل
ودورهــا فــي اســتقاللية أعضــاء الهيئــة، ودليــل ذلــك أّن معيــار الحوكمــة رقــم )5( أشــار 
ــة  ــة الرقاب ــو هيئ ــاط عض ــدم ارتب ــرورة ع ــتقاللية ض ــة لالس ــق المحتمل ــد العوائ ــي بن ف
الشــرعي بالمؤسســة الماليــة اإلســالمية لفتــرات طويلــة؛ ألّن ذلــك قــد يــؤدي إلــى نشــوء 
عالقــة وثيقــة متبادلــة تعيــق االســتقاللية)2)، وهــذا يعنــي أّن تحديــد المــدة أمــر ضــروري 
وينعكــس علــى اســتقاللية أعضــاء الهيئــة، لذلــك البــد اعتمــاد مــدة محــددة للتعيــن والنــص 

عليــه ضمــن المعاييــر.

 ومــن المقترحــات المعروضــة لذلــك أْن ال يتــم إعــادة تعييــن أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية 
ألكثــر مــن دورتيــن لنفــس المؤسســة، ووضــع ضوابــط محــددة لتعــدد العضويــة فــي المؤسســات)))، 
وأْن ال تقــل مــدة تعيــن هيئــة الرقابــة عــن مــدة تعيــن مجلــس اإلدارة نفســه، ويتــم إقــرار تلــك المــدة 

مــن قبــل الجمعيــة العموميــة)4).

 حــدد معيــار الحوكمــة رقــم )1( اختصاصــات هيئــة الرقابــة الشــرعية ونطاقهــا، حيــث . 6
منحهــا »حــق االطــالع الكامــل وبــدون قيــود علــى جميــع الســجالت، والمعامــالت 
ــن  ــى الُمْستشــارين المهنيي ــك الرجــوع إل ــع المصــادر بمــا فــي ذل والمعلومــات مــن جمي

ــة«)5). ــة ذوي الصل ــي المؤسس وموظف

ــة . 7 ــة الرقاب ــي يحــق لعضــو هيئ ــات الشــرعّية الت ــة عــدد الهيئ ــر الحوكم ــم تحــدد معايي ل
ــن  ــى الرغــم م ــذه النقطــة عل ــر عــن ه ــث ســكتت المعايي ــا، حي الشــرعية االشــتراك به
أهميــة تأثيرهــا علــى االســتقاللية، وأداء أعضــاء الهيئــة، لذلــك البــد مــن إعــادة النظــر 
فــي عــدد العضويــات فــي الهيئــات الشــرعية، ويمكــن االسترشــاد ببعــض القوانيــن التــي 
ــا  ــاس عليه ــن أن تق ــركات ويمك ــس إدارة للش ــس مجال ــن خم ــر م ــة بأكث ــع العضوي تمن

)1)   هيئة المحاسبة، المعايير المحاسبية، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم1، الفقرة الخاصة بتكوين هيئة الرقابة 
الشرعية، ص1047.

الشرعية،  الرقابة  هيئة  رقم5،استقاللية  الحوكمة  معيار  سابق،  مرجع  المحاسبية،  المعايير  المحاسبة،  هيئة    (2(
ص1111.

)))   العياشي، الرقابة الشرعية، مرجع سابق، 19.

البعلي، االستثمار والرقابة الشرعية، مرجع سابق، ص270.   (4(

الرقابة  بتعريف  الخاصة  الفقرة   ،( رقم  الحوكمة  معيار  سابق،  مرجع  المحاسبية،  المعايير  المحاسبة،  هيئة    (5(
الشرعية، ص1061.
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ــات الشــرعّية)1).   ــي الهيئ ــة ف العضوي

ثانياً: اآلليات اإلداريّة.

تعريفها ومقصودها	 

ــة الشــرعّية ، وموقعهــا فــي الهيــكل  ــات الرقاب ــق بالهيــكل التنظيمــي لهيئ ــات تتعل وهــذه اآللي
الوظيفــي للمصــارف اإلســالمية، والجهــة التــي ترتبــط بهــا الرقابــة الشــرعية إداريــًا وهــذه اآلليــات 
ــن  ــن م ــن الباحثي ــرعية، وم ــة الش ــات الرقاب ــتقاللية هيئ ــا اس ــى عليه ــي تبن ــم األدوات الت ــن أه م
عبــر عــن هــذا الموقــع بدرجــة الرتبــة اإلداريــة للهيئــة الشــرعية فــي الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة 
ــي  ــرعية ف ــة الش ــاز الهيئ ــا جه ــع به ــي يتمت ــة الت ــة والتنفيذي ــلطة اإلداري ــة الس ــة، أو بدرج المالي

ــة)2).  المؤسســة المالي

وهنالك عدة جهات قد ترتبط بها هيئات الرقابة الشرعّية إداريًا وهي))):

الدولة من خالل وجود هيئة عليا للرقابة الشرعّية في الدولة.. 1

البنك المركزي )القسم الشرعي( وذلك على افتراض وجود رقابة شرعّية فيه.. 2

الجمعية العمومية للمساهمين.. )

مجلس إدارة المؤسسة المالّية.. 4

المدير العام. . 5

ــط  ــًا لالســتقاللية أْن يرتب ــر تحقيق ــى األضعــف، واألكث ــوى إل ــن األق ــدأ م ــب ابت ــك الترتي وذل
جهــاز الرقابــة إداريــًا بالدولــة مــن خــالل هيئــة رقابــة عليــا، أو البنــك المركــزي، أو أعلــى ســلطة 
إداريــة بالمؤسســة وهــم مــالك المؤسســة المســاهمين فيهــا مــع األخــذ بعيــن االعتبــار النظــر لعــدد 
ــوم  ــة الشــرعية أن تق ــات الرقاب ــب تســتطيع هيئ ــة هــذا الترتي المســاهمين، ال عــدد األســهم، ولغاي
بالــدور الملقــى عليهــا بفاعليــة، وأحيانــا قــد ترتبــط إداريــا بمجلــس اإلدارة أو المديــر العــام، وإْن 
حصــل ذلــك فســيكون ذا تأثيــر ســلبي علــى اســتقاللية الرقابــة، فقــد يكــون ذلــك االرتبــاط وســيلة 

سابق،  مرجع  الشرعية،  الرقابة  بشأن   )2( رقم  )الحوكمة(  الضبط  معيار  مراجعة  فخري،  محمد  صويلح،     (1(
ص198؛ زغيبة، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص29.

الخليفي، النظرية العامة للهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص2).    (2(

اإلسالمي،  للفكر  العالمي  المعهد  )القاهرة:  اإلسالمية،  المصارف  في  الشرعية  الرقابة  يوسف،  حسن  داود،    (((
1996(، ط1، ص29؛ عبادة، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص186-187. 
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ضغــط علــى أعضــاء هيئــة الرقابــة؛ ألّنهــم قــد يقفــون حجــر عثــرة فــي تحقيــق مصالحهــم)1). وفيمــا 
يلــي عــرض لبعــض النمــاذج التــي تظهــر موقــع هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي الهيــكل الوظيفــي 

فــي ضــوء الترتيــب الســابق الــذي تــم عرضــه)2).

ــارف  ــي المص ــي ف ــكل التنظيم ــي الهي ــة ف ــع الهيئ ــات أّن وض ــدى الدراس ــرت إح ــد أظه وق
اإلســالمّية كمــا يلــي: )%4)( تابــع للجمعيــة العموميــة، و)%1)( تابــع لمجلــس اإلدارة، و)5%)( 

عيسى، تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية، مرجع سابق، ص17.   (1(

األشكال رقم )3،2،1( من إعداد الباحثين باالستعانة بالدراسات السابقة.   (2(
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غيــر محــدد تبعيتهــا)1).

الدِّراسة التَّحليليّة لآلليات اإلداريّة في ضوء معايير الحوكمة	 

ــة رقــم ))( إلــى ضــرورة »أْن تكــون مكانــة الهيئــة الشــرعية . 1 أشــار معيــار الحوكم
ــة  ــرعية الداخلي ــة الش ــماح للرقاب ــة للس ــة كافي ــي للمؤسس ــكل التنظيم ــي الهي ــة ف الداخلي
بإنجــاز مســؤولياتها، ويجــب أْن ال ينخفــض المســتوى التنظيمــي للرقابــة الشــرعّية 

الداخليــة عــن مســتوى إدارة المراجعــة الداخلّيــة، وإدارة الرقابــة الداخليــة«)2).

ــة  ــة هيئ ــى تبعي ــًا عل ــًا صريح ــار نصــًا واضح ــن المعي ــان ضــرورة أْن يتضم ــرى الباحث وي
الرقابــة الشــرعّية الداخليِّــة يربــط تبعيــة الرقابــة الداخليــة بالجمعيــة العموميــة، ألّن عمــل الرقابــة 
الشــرعية الداخليــة ال يقــل أهميــة عــن عمــل أعضــاء الهيئــة، فهــو بمثابــة حلقــة الوصــل بيــن مــا 
ــر  ــى مــا يصــدر منهــم مــن تقاري ــرًا عل ــرك أث ــق، فتمــام اســتقالليتهما تت ــا يطب ــن م ــه وبي ــى ب يفت

توضــح ســير العمــل.

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار نــص معيــار الحوكمــة علــى تبعيــة هيئــة الرقابــة الشــرعّية للجمعيــة 
العموميــة، وتمــت اإلشــارة إلــى هــذه النقطــة عنــد الحديــث عــن اآلليــات القانونيــة))).

كمــا اشــترط معيــار الحوكمــة رقــم )5( »أْن ال يكــون أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعّية . 2
موظفيــن فــي المؤسســة الماليــة اإلســالمية نفســها، وأْن ال تكــون هيئــة الرقابــة الشــرعّية 
وأعضاؤهــا علــى ارتبــاط بأيَّــة صفــة مــا بالقــرارات اإلداريــة ومســؤوليات التســيير فــي 
المؤسســة الماليــة اإلســالمّية، وعندمــا يكــون عضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي فتــرة 
تكليفــه أو فــي الفتــرة الســابقة لتكليفــه مباشــرة موظفــًا لــدى عميــل أو شــريكًا عامــاًل لــدى 
إحــدى المؤسســات الماليــة اإلســالمية ينبغــي أال تقــل الفتــرة الســابقة لتكليفــه عــن ثــالث 

ســنوات«)4)  

 أشــار معيــار الحوكمــة رقــم )5( إلــى ضــرورة التقويــم المســتمر لعالقــات أعضــاء هيئــة . )
الرقابــة الشــرعية بالمؤسســة الماليــة اإلســالمية للكشــف عــن أيــة أوضــاع قــد تحــول دون 

المصارف  في  الشرعية  الرقابة  هيئات  عمل  تقويم  والمصرفيين،  والشرعيين  االقتصاديين  الخبراء  من  لجنة   (1(
اإلسالمية، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1996(، ط1، ص2)1.  

باالستقاللية  الخاصة  الفقرة   ،( رقم  الحوكمة  معيار  سابق،  مرجع  المحاسبية،  المعايير  المحاسبة،  هيئة   (2(
والموضوعية، ص 1072. 

انظر: ص16.   (((

بالموضوعية،   الخاصة  الفقرة  رقم5،  الحوكمة  معيار  سابق،  مرجع  المحاسبية،  المعايير  المحاسبة،  هيئة   (4(
ص1106.



خلود أحمد طنش / إبراهيم عبد الحليم عبادة ) 650-615 (

641 ديسمرب 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية  املجلد 16 العدد 2

اســتقالليتهم ومعالجتهــا أو رفــع تقريــر للهيئــة لمعالجتهــا)1).

ــتقاللية  ــى اس ــل ضــرورًة للمحافظــة عل ــط تمث ــن ضواب ــم )5( م ــار رق ــي المعي ــر ف ــا ُذك وم
ــن  ــر بعضــًا م ــة نذك ــي لالســتقاللية، ونهاي ــار فعل ــي افتق ــا يعن ــة الشــرعية، وعدمه ــات الرقاب هيئ

ــرعّية: ــة الش ــات الرقاب ــتقاللية هيئ ــت اس ــة لتثبي ــات المعروض المقترح

ــم أ.  ــي أنحــاء العال ــة ف ــى المؤسســات المالي ــة الشــرعية عل ــة للرقاب إنشــاء مؤسســة عالمي
تعمــل علــى أســاس الوقــف. يجتمــع الفقهــاء والمتخصصــون الشــرعيون فــي هــذه 
ــوم  ــث يق ــكل مصــرف بحي ــد ل ــه واح ــم أو فقي ــن عال ــة بتعيي ــوم المؤسس ــة، وتق المؤسس
بــدور المنســق، وال يلــزم المصــرف إال توجيــه أســئلته أو مشــاكله إلــى المؤسســة 
ــع  ــع وترج ــئلة والمواضي ــذه األس ــش ه ــا تناق ــق، وبعده ــق المنس ــن طري ــرة أو ع مباش
إلــى المصــرف بالحــل الــذي تــراه مناســبا. وبهــذا يكــون للمصــرف هيئــة رقابــة شــرعية 
مكونــة مــن العلمــاء مــن مختلــف البــالد تنظــر فــي أمــور المصــرف، وسيســاعد ذلــك فــي 
ــى كل  ــك يجــب عل ــل ذل ــب االختــالف، ومقاب ــة وتجن ــن الممارســات المختلف التنســيق بي
مصــرف دفــع مبلــغ معيــن إلــى المؤسســة كل عــام، وتدفــع المكافــأة ألعضــاء المؤسســة 
ــي  ــا ف ــأة وتركه ــول المكاف ــم أيضــا عــدم قب ــف، وبإمكانه ــدات اســتثمارات الوق ــن عائ م

ــف)2). ــدوق الوق صن

 تنظيــم الرقابــة الشــرعية ضمــن ُمَســمَّى مهنــي ســواء كان المســمى منظمــة أو مجلــس ب. 
أو معهــد، وضبطهــا بقوانيــن معروفــة وواضحــة، وتأهيــل العامليــن فيهــا، الســيما وأن 
ــى  ــاروا إل ــية أش ــة المؤسس ــوم المهني ــن مفه ــة الشــرعية ضم ــوا عــن الرقاب ــن تحدث الذي
مجموعــة مــن المالمــح، واألســس التــي تقــوم عليهــا مهنــة الرقابــة الشــرعية، ملخصهــا 
وجــود منظمــة ترعــى المهنــة، ووجــود معاييــر منظمــة للمهنــة ســواء مــن حيــث تنفيــذ 

العمليــات، أو مــن حيــث جــودة العمــل المهنــي، وغيرهــا ممــا هــو منظــم لهــا))).

المستمر،  بالتقويم  الخاصة  الفقرة  رقم5،  الحوكمة  معيار  سابق،  مرجع  المحاسبية،  المعايير  المحاسبة،  هيئة   (1(
ص1106.

شروطها،  أهميتها،  اإلسالمية،  المصارف  أعمال  في ضبط  الشرعية  الرقابة  دور  أكرم،  محمد  الدين،  جالل   (2(
طريقة عمله، الدورة التاسعة عشر، منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، )د،ت( اإلمارات، 

الشارقة، ص10.  

المؤسسات  في  الشرعية  للهيئات  الرابع  المؤتمر  الخارجي،  الشرعي  التدقيق  إستراتجية  الباري،  عبد  مشعل،   (((
المالية اإلسالمية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 2004، البحرين ص55.
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الفرع الثاني: آليات انتزاع استقاللية هيئات الرقابة الشرعية

وضــح المطلــب الســابق آليــات تثبيــت االســتقاللية، وسنشــير فــي هــذا المطلــب إلــى أهــم آليــات 
انتــزاع االســتقاللية وفيمــا يلــي عرضــا ألهمها:)1)

ترشــيح أعضــاء الهيئــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة للمؤسســة الماليــة اإلســالمّية، ومــا يتبــع . 1
ذلــك مــن تعيــن وعــزل وتحديــد مكافــآت، ورفــع للتقاريــر.

تحديد اإلتعاب من قبل المؤسسة المالية اإلسالمّية. 2

ربــط األتعــاب بالشــروط، كربطهــا بنتائــج الخدمــات، أو بــأداء المؤسســة الماليــة . )
اإلســالمّية.  

أْن يكون عضو الهيئة الشرعّية موظفا في المؤسسة المالية اإلسالمّية.. 4

ــهم . 5 ــالك أس ــة أو شــخصية كامت ــح مالي ــة الشــرعية بمصال ــة الرقاب ــاط أعضــاء هيئ ارتب
المؤسســة أو الدخــول معهــا فــي مصالــح تجاريــة، أو عائليــة مــع المؤسســة مثــل أْن تكــون 
هنالــك عالقــة قرابــة بيــن عضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية وأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة. 

اشــتراك أعضــاء الهيئــة فــي عضويــة اللجان اإلداريــة التــي لهــا صالحيــات تنفيذيــة فــي . 6
لعمل. ا

اشتراك عضو هيئة الرقابة الشرعية في أكثر من هيئة رقابة شرعية.. 7

ــد . 8 ــج لمنتجاتها، والبع ــي التســويق والتروي ــة ف استغالل المؤسســة ألســماء أعضــاء الهيئ
عــن المشــاركة في األنشــطة التســويقية للمؤسســات

 قبــول الســلع والخدمــات مــن المؤسســات الماليــة اإلســالمية كقبــول الضيافــة الخارجــة . 9
عــن حــدود المألــوف فــي العــرف االجتماعــي.

بين  الشرعية  الهيئات  ندوة  المالية،  المؤسسات  الشرعية في  الرقابة  السرطاوي، محمود علي، حوكمة هيئات   (1(
المركزية والتبعية، شركة دراية لالستشارات المالية واإلسالمية، 2015، األردن، عمان، ص9؛ هيئة المحاسبة، 
المعايير المحاسبية، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم 5، ص 1104 - 1111؛ عيسى، تعارض المصالح في 
أعمال هيئات، مرجع سابق، ص20؛ الهيتي؛ عبد الرزاق رحيم، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف 
اإلسالمية باإلحكام الشرعية، مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخيري، دبي، 2009، ص28 - 29؛ العليات، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية، مرجع سابق، 

ص104.       
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المبحــث الثَّانــي: دور اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعيّة فــي تعزيــز العمــل 
اإلســالمي المصرفــي 

اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية لهــا دور بــارز فــي تعزيــز العمــل المصرفــي اإلســالمي، 
مــن حيــث نمــوه وتطــوره، حيــث أّن االســتقاللية مــن أهــم دعائــم قــوة هيئــات الرقابــة الشــرعية، 
ــالمي،  ــي اإلس ــل المصرف ــدرة العم ــى مق ــًا عل ــت إيجاب ــوب انعكس ــكل المطل ــرت بالش ــإذا توف ف
ــة  ــات الرقاب ــى وجــود هيئ ــة عل ــة الجمهــور بالمصــارف اإلســالمية، المترتب ــى مــن ثق ــك يتأت وذل
الشــرعية، باعتبارهــا الجهــة التــي ُتْضفــي صفــة الشــرعية علــى أنشــطة المصــارف اإلســالمية، 

فلــوال وجودهــا لمــا تحققــت تلــك الثقــة. 

المطلب األول: االستقاللية ودورها في تعزيز كفاءة العمل المصرفي اإلسالمي

االســتقاللية قناعــة ذهنيــة ال يقبــل حاملــه أْن تكــون آراؤه وقراراتــه خاضعــة لتأثيــر المصالــح 
المتعارضــة وضغوطهــا، وهــذا يتطلــب أْن تتســم الهيئــة بالموضوعيِّــة والحيــاد فــي اتخــاذ قراراتهــا 
وأْن تبتعــد عــن كل األوضــاع المحتملــة والفعليــة التــي قــد تؤثــر فــي قدرتهــا علــى إصــدار 
األحــكام)1)، وإذا تحقــق ذلــك فهــذا يعنــي مصداقيتهــا الشــرعّية فــي العمــل أمــام المصــرف، وأمــام 
ــة  ــون ســيكون وســيلة دافع ــي الشــكل والمضم ــق االســتقاللية ف ــم، وَتَحق ــور بالدرجــة األه الجمه
إلخــالص أعضــاء الهيئــة فــي عملهــم، ممــا يعنــي ارتفــاع مســتوى الكفــاءة المطلوبــة فــي العمــل، 
وهنــا يشــير الباحثــان إلــى نقطــة فــي غايــة األهميــة وهــي: التطويــر واالبتــكار فاســتقاللية هيئــات 
الرقابــة الشــرعية مــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى تطويــر المنتجــات القائمــة من خــالل مراجعتها 
وتنقيتهــا مــن المخالفــات الشــرعية، وابتــكار منتجــات ماليــة إســالمية تجمــع بيــن الســالمة الشــرعية 

والكفــاءة االقتصاديــة)2).

لكــن واقــع الحــال يشــير إلــى أن الغالــب علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية تعانــي مــن ضعــف 
فــي االســتقاللية األمــر الــذي يضعــف مــن مصداقيتهــا وكفاءتهــا فــي أداء أعمالهــا، األمــر الــذي 
دعــا كثيــرًا مــن الخبــراء إلــى المطالبــة بضــرورة النــص علــى اســتقاللية الرقابــة الشــرعية، وأن 

تعامــل معاملــة المراجــع المحاســبي))).       

هيئة المحاسبة، المعايير المحاسبية، مرجع سابق، معيار الحوكمة رقم5، ص1104.  (1(

مشعل، عبد الباري بن محمد، الرقابة الشرعية وأثرها على تطوير صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، المؤتمر   (2(
المصرفي اإلسالمي الثالث: مستقبل البنوك والشركات االستثمارية، الكويت، 2006، ص).  

الهيتي، أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف اإلسالمية باألحكام الشرعية، مرجع سابق، ص1).  (((
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ــارف  ــن مــع المص ــور المتعاملي ــا فــي تعزيــز ثقــة جمه المطلــب الثَّانــي: االســتقاللية ودوره
اإلســالميّة

 العمــل المصرفــي االســالمي يتأثــر بــرأي جمهــور المتعامليــن معــه، ايجابــًا أو ســلبًا، والجهــة 
القــادرة علــى تعزيــز رأي جمهــور المتعامليــن بالمصــارف االســالمية وبســالمة فكرتهــا، وعملهــا، 
هــي هيئــة الرقابــة الشــرعّية فــي أي مصــرف إســالمي، وال تســتطيع أْن تعــزز ذلــك إال إذا تمتعــت 
باالســتقاللية التامــة التــي ســتؤدي إلــى اقتنــاع النــاس بالقيمــة الحقيقيــة للعمــل المصرفــي اإلســالمي 
الــذي يميــزه عــن غيــره. وهــذا ســيزيد مــن عــدد العمــالء المتعامليــن مــع المصــارف اإلســالمية، 
ــي نجــاح المصــارف  ــادة االســتثمارات وبالتال ــي زي ــن، وهــذا يعن ــن أو متمولي ــو ممولي ســواء كان
اإلســالمية، األمــر الــذي ســينعكس علــى أرباحهــا بالزيــادة)1). وبنــاًء علــى ذلــك يمكــن القــول: بــأّن 
هنالــك عالقــة طرديــة بيــن االســتقاللية وتعزيــز الثقــة مــن قبــل المتعامليــن مــن جهــة، وبيــن زيــادة 

األربــاح مــن جهــة أخــرى. 

المطلب الثَّالث: االستقاللية ودورها في تصحيح المعامالت الماليّة في المصارف اإلسالميّة

التزامــه بأحــكام الشــريعة اإلســالمّية فــي  أهــم مميــزات العمــل المصرفــي اإلســالمي 
معامالتــه، وجمهــور النــاس ال يتعاملــون مــع المصــارف اإلســالمّية إال ألجــل هــذه الصفــة فــإذا 
زالــت أصبحــت المصــارف اإلســالمية كأي مصــرف ربــوي، والــذي ُيْضفــي عليــه هــذه الميــزة 
وجــود هيئــة الرقابــة الشــرعية ضمــن هيكلــه التنظيمــي المتمتعــة باالســتقاللية التامــة فــي عملهــا.

ــبة  ــي نس ــرعّية ُتَدنِّ ــة الش ــات الرقاب ــتقاللية هيئ ــت أّن اس ــات بين ــات وإحصائي ــك دراس وهنال
ــة  ــى %100، وتكــون العالق ــي المعامــالت إل ــع مــن نســبة الحــالل ف ــات الشــرعية، وترف المخالف
عكســية فــي حــال فقــدت هيئــات الرقابــة الشــرعية اســتقالليتها)2). وهــذه النقطــة لهــا ارتبــاط بمــا 
ســبق شــرحه فمــن أهــم الضمانــات التــي تعــزز ثقــة المتعامليــن بالمصــارف اإلســالمية هي شــرعية 
النشــاط الــذي تقــوم بــه، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن القــول بوجــود عالقــة طرديــة بيــن االســتقاللية 

وبيــن زيــادة نســبة المعامــالت الحــالل.

القري، استقالل الهيئات الشرعية، مرجع سابق، ص4؛ البعلي، عبد الحميد، تقنين أعمال هيئات الرقابة الشرعية   (1(
معالمه وآلياته، صiefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009 ،75 بتاريخ 5/4/2018.

البعلي، تقنين أعمال هيئات الرقابة، مرجع سابق، ص52، باريان، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية، مرجع   (2(
سابق، ص0). 
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الخاتمة: وفيها أهم النَّتائج والتَّوصيات.

أوالً: النَّتائج:

هيئــة الرقابــة الشــرعّية جهــاز مســتقل مــن العلمــاء المتخصصيــن فــي فقــه المعامــالت، . 1
المصــارف  بعمــل  المتعلقــة  التخصصــات  مــن  وغيرهــا  واالقتصــاد،  والمحاســبة، 
ــث  ــرعية، حي ــرورة ش ــب وض ــالمية واج ــارف اإلس ــي المص ــا ف ــالمية، ووجوده اإلس
ُتمثــل َصّمــام األمــان لأعمــال المصرفيــة اإلســالمية، وهــذا الواجــب ال يتحقــق مقصــوده 
ــو واجــب. ــه فه ــم الواجــب إال ب ــا ال يت ــة الشــرعية، وم ــات الرقاب ــاه إال باســتقاللية هيئ ومعن

اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعّية بمعناهــا االصطالحــي، ومعناهــا التنظيمــي ضــرورة . 2
شــرعية وقانونيــة، وهــذا يقتضــي انفصــال جهــاز الرقابــة الشــرعية تنظيميــًا عــن 
ــة للمصــرف اإلســالمي. ــح الداخلي ــة واللوائ ــه لأنظم ــدم خضوع ــالمّية وع المصــارف اإلس

ــة . ) ــار أعضــاء هيئ ــد اختي ــة عن ــة والعملّي ــات األساســّية والســلوكيِّة والعلمّي ــر الصف  تواف
ــت اســتقالليتها.  ــي تثبي ــب أساســي يســهم ف ــة الشــرعية مطل الرقاب

ــات . 4 ــتقاللية هيئ ــت اس ــي تثبي ــاعد ف ــة تس ــة واإلدارّي ــات القانونّي ــن اآللي ــة م ــك جمل هنال
الرقابــة، ومعظمهــا تــمَّ النَّــص عليهــا ضمــن معاييــر الحوكمــة، ومنهــا مــا هــو مطبــق، 

ــق وهــي: ــر للتطبي ومنهــا مــا يفتق

النَّــص علــى اســتقاللية هيئــات الرقابــة الشــرعية وإلزاميــة قراراتهــا ضمــن النظــام 	 
األساســي وعقــد التأســيس.

النَّــص علــى تبعيــة هيئــات الرقابــة الشــرعية قانونيــَا للجمعيــة العموميــة علــى أقــل 	 
تقديــر، واألفضــل تبعيتهــا لهيئــة رقابــة شــرعية عليــا علــى مســتوى الدولــة يكــون 
ــآت. ــد المكاف ــن والعــزل وتحدي ــة تشــمل التَّعيي ــك المركــزي وهــذه التبعي مقرهــا البن

النَّــص علــى عــدد أعضــاء الهيئــة ثالثــة كحــد أدنــى، ومــدة التَّعييــن )تحديــد المــدة 	 
ــو  ــق لعض ــي يح ــرعّية الت ــات الش ــدد الهيئ ــة، وع ــات الهيئ ــن(، واختصاص بدورتي

ــا. ــة الشــرعية االشــتراك به ــة الرقاب هيئ

ــة . 5 ــات الرقاب ــزع اســتقاللية هيئ ــي تنت ــة الت ــة واإلداري ــات القانوني ــة مــن اآللي ــك جمل هنال
الشــرعية وهــي:

تبعيــة هيئــات الرقابــة الشــرعية قانونيــًا لمجلــس اإلدارة للمؤسســة المالية اإلســالمية، 	 
ومــا يتبــع ذلــك مــن تعييــن وعــزل وتحديــد مكافــآت.
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ربط األتعاب بالشروط، كربطها بنتائج الخدمات، أو بأداء المؤسسة المالية اإلسالمية. 	 

أْن يكون عضو الهيئة الشرعية موظفا في المؤسسة المالية اإلسالمية.	 

ارتبــاط أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية بمصالــح ماليــة أو شــخصية كامتــالك أســهم 	 
المؤسسة.

اشتراك عضو هيئة الرقابة الشرعية في أكثر من هيئة رقابة شرعية.	 

ــز العمــل المصرفــي اإلســالمي، . 6 ــى تعزي ــة الشــرعية تعمــل عل ــات الرقاب اســتقاللية هيئ
وذلــك مــن خــالل تعزيــز مصداقيــة، وثقــة الجمهــور المتعامليــن بالمصــارف اإلســالمية، 

األمــر الــذي يترتــب عليــه زيــادة عــدد العمــالء، وزيــادة االســتثمارات.

ــك مــن . 7 ــر العمــل المصرفــي وذل ــى تطوي ــة الشــرعية تعمــل عل ــات الرقاب اســتقاللية هيئ
خــالل ســعي هيئــات الرقابــة إلــى اإلبــداع واالبتــكار فــي المنتجــات الماليــة اإلســالمّية، 
وهنالــك عالقــة طرديــة بيــن االســتقاللية وقــدرة هيئــات الرقابــة الشــرعية علــى ابتــكار 

منتجــات ماليــة إســالمية تجمــع بيــن الســالمة الشــرعية والكفــاءة االقتصاديــة.

ثانياً: التوصيات:

ــن . 1 ــيس الخاصــة بالمصــارف اإلســالمية لتتضم ــود التأس ــية، وعق ــل النظــم األساس تعدي
ــى: النــص عل

استقاللية هيئة الرقابة الشرعية.أ. 
إلزامية قراراتها.ب. 
تعيين أعضائها عن طريق الجمعية العمومية. ج. 

إلــزام المصــارف اإلســالمية بتطبيــق معاييــر الحوكمــة ذات العالقــة باســتقاللية هيئــات . 2
الرقابــة الشــرعية الصــادرة عــن هيئــة المعاييــر والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية 

ففيهــا خيــر كثيــر.

 ضــرورة المراجعــة المســتمرة لمعاييــر الحوكمــة بشــكل دوري ومســتمر، لمتابعــة . )
ــة  ــة الشــرعية، ومحاول التغيــرات التــي  قــد تطــرأ علــى آليــات اســتقاللية هيئــات الرقاب

ــي. ــب التطبيق ــات والجان ــك اآللي ــب النظــري لتل ــن الجان ــق بي التوفي

 الســعي الجــاد نحــو تنظيــم الرقابــة الشــرعية ضمــن ُمَســمَّى مهنــي، وضبطهــا بقوانيــن . 4
معروفــة وواضحــة، وتأهيــل العامليــن فيهــا.
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Abstract:

The study aimed at clarifying the role of the independence of Shari’a 
Supervisory Boards in promoting Islamic banking by examining the 
relationship limits between Shari’a Supervisory Boards and the Islamic 
Banks Department. It also examines the consequent implications, such 
as the method of appointment, rewards, and others, as well as the impact 
of this relationship on some aspects of Islamic banking, as explained in 
accordance with the standards of governance issued by the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. It has been found 
that the independence of Shari’a Supervisory Bodies with its idiomatic 
and organizational meaning is a legitimate and legal necessity. This 
requires the separation of Shari’a supervisory board from Islamic banks 
and its prevention from being subject to the internal rules and regulations 
of the Islamic Bank, so as to be an effective tool for the promotion and 
development of Islamic banking, The study recommended the need to link 
the Shari’a Supervisory Boards administratively with a power that does not 
impair their independence and seek to regulate legal supervision under a 
professional rubric.
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