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 .1مقدمة:
المصرفية اإلسبلمية ىي ظاىرة مالية عالمية استحوذت عمى اىتماـ
العديد مف المفكريف في المجاؿ المالي و العديد مف الييئات والجيات الميتمة
بالشؤوف المالية و اليوـ و في ظؿ التغيرات التي تشيدىا ىذه الصناعة فإنو

يمكف وصفيا وبذوف تحفظ بالمتنامية ،حيث عرفت خبلؿ العقود األربعة
السابقة انتشا ار واسعا في جميع دوؿ العاـ خاصة في الشرؽ األوسط وجنوب

أيضا مؤسسات مالية دولية في أوروبا و
شرؽ آسيا ،وحتى أنو باتت ىناؾ ً
الواليات المتحدة تعتمد بعض األدوات اإلسبلمية لجذب المستثمريف الذيف
يفضموف استخداميا مف أدوات االئتماف اإلسبلمية ،مثؿ المرابحة والمضاربة

والمشاركة واإلجارة ،وامتدادا لذلؾ فإف التوسع الذي شيدتو الصناعة المالية
أيضا
االسبلمية ليس فقط في الدوؿ ذات األغمبية السكانية المسممة  ،ولكف ً
في دوؿ أخرى البمداف التي يشكؿ المسمموف فييا أقمية .

تعد ىيئات الرقابة الشرعية أحد الدعائـ األساسية لممؤسسات

المصرفية اإلسبلمية ،وىي تحتؿ مكانة ىامة لمغاية في ضبط ممارسات ىذه
المؤسسات مف الوجية الشرعية .و ىناؾ العديد مف المؤشرات األكاديمية

والموضوعية التي تؤكد أف ىيئات الرقابة الشرعية قد أدت وظيفتيا في

أداء ال بأس بو نسبيا في إطار البيئة القانونية و المالية
المؤسسات المصرفية ً
التي نشأت فييا ،إال أف ىناؾ عدة قضايا أظيرتيا التجربة التطبيقية مما
يقتضي إعادة النظر في العديد مف المتغيرات بالشكؿ الذي يضمف الحد مف
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المشاكؿ التي تعاني منيا ىيئات األشراؼ والرقابة عمى المصارؼ االسبلمية

و يعزز مف كفاءتيا .

تـ إنشاء ىيئات الرقابة الشرعية ( )SSBsضمف ىيكؿ المؤسسات

المالية اإلسبلمية ( )IFIsلضماف مصداقية االمتثاؿ ألحكاـ الشريعة
اإلسبلمية .في حوكمة الشريعة  ،تعتبر ىيئة الرقابة الشرعية ىي األداة

الرئيسية التي تطبقيا المؤسسات المالية الدولية ليتـ اعتبارىا متوافقة مع أحكاـ

الشريعة .ومع ذلؾ  ،فإف إدخاؿ ىذه الييئة في الييكؿ الداخمي لمشركة يمكف

صعبا  ،ألف ىذه الييئة  ،بسمطتيا القوية  ،غير معروفة لييكؿ
أف يكوف
ً
الشركة .يتطمب دور الرقابة الشرعية الذي تؤديو ىيئات الرقابة الشرعية
عاليا مف االستقبللية  ،وىو أمر معرض لمخطر بشكؿ كبير في
مستوى ً
ىيكميا الحالي.
في حيف أف العديد مف الباحثيف قد حددوا تضارب المصالح المحيط بييكؿ
ىيئات الرقابة الشرعية واالقتراحات المقترحة  ،فإف ىذه األطروحة تعيد

التفكير في الييكؿ الكامؿ لييكؿ الشركات الصغيرة والمتوسطة لجعميا أكثر

اتساقًا مع آليات حوكمة الشركات المعروفة.

فيما يتعمؽ بدور وضع معايير الشريعة اإلسبلمية  ،تقترح العديد مف
االجتيادات األكاديمية إنشاء مجمس وطني لوضع معايير الشريعة ليكوف

السمطة الحصرية إلصدار معايير الشريعة لصناعة التمويؿ اإلسبلمي .يجب
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أف تتغمب ىذه الييئة عمى القيود الموجودة داخؿ الييئات المماثمة في بعض

الواليات القضائية حيث تُمنح الييئات القضائية الصغيرة سمطة تشريعية
واسعة .لتقييـ أدوار التدقيؽ في ىيئات الرقابة الشرعية  ،تحمؿ األطروحة

إطار المساءلة لحوكمة الشريعة .وتجادؿ بأف شركات الشريعة توفر بديبلً

أيضا  ،يجب تنفيذ سمطة
أفضؿ إلجراء تدقيؽ خارجي مستقؿ لمشريعة.
ً
تنظيمية لمزيد مف المساءلة الفعالة وخدمة أصحاب المصمحة الفريديف في
االمتثاؿ لمشريعة .وتختتـ األطروحة باقتراح نموذج  SSBfreeالذي يروج

لمرقابة الشرعية كمينة  ،وبالتالي  ،صناعة التمويؿ اإلسبلمي برمتيا.
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.3الرقابة النقدية عمى البنوك االسالمية

خبلؿ ىذا الجزء مف المطبوعة ستتـ مناقشة خصائص ومميزات

األنشطة التمويمية االسبلمية ليذا النوع مف البنوؾ ابتداء مف مفيوـ مضموف
وطبيعة نشاط المصارؼ اإلسبلمية ،ونياية بإبراز مفيوـ التمويؿ المصرفي

في نظاـ الصيرفة االسبلمية ،مع مقارنتيا بما يقابميا مف مفاىيـ في النظاـ
المصرفي التقميدي .

 -.طبيعة النشاط التمويمي لممصارف االسالمية
تمنح المصارؼ االسبلمية مجموعة مف الصيغ التمويمية ألصحاب العجز ،
بما يتوافؽ مع طبيعة استثماراتيـ وتنوع احتياجاتيـ  .ىذه الصيغ التي ال
تعتمد آلية سعر الفائدة و ال العبلقة " مقرض  /مقترض " بيف البنوؾ و

العميؿ .

و في المقابؿ تختمؼ عبلقة المصارؼ االسبلمية مع المودعيف لدييا عف تمؾ
العبلقة التي تربط أقرانيـ بالبنوؾ التقميدية  ،والمرتكزة عمى عبلقة مقرض

بمقترض وفؽ نظاـ سعر الفائدة .

خبلؿ ىذا الجزء مف المطبوعة ستتـ مناقشة خصائص ومميزات األنشطة

التمويمية االسبلمية ليذا النوع مف البنوؾ ابتداءا مف مفيوـ مضموف وطبيعة
الوديعة لدى المصارؼ اإلسبلمية والتي تمثؿ المصدر الرئيسي لؤلمواؿ لدى

البنوؾ  ،ونياية بإبراز

ال شؾ أف كؿ بنؾ يحتاج إلى مصادر مالية لتمويمو ،فرأس ماؿ البنؾ نسبتو
تعتبر ضئيمة بالنسبة لمجموع األمواؿ التي يستخدميا ،لذلؾ فالودائع البنكية
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تعتبر مػف أىػـ مصادر األمواؿ في المصارؼ عموماً ،وقد تقدـ مف خبلؿ
تعريؼ البنؾ أف لو وظيفتيف االقتراض مف المودعيف ،واإلقراض لممقترضيف

والودائع المصرفية نوعاف :
حقيقية كإيداع أشياء معينة مف ذىب أو مستندات لدى
ودائع عينية
ّ
البنؾ حيػث توضع في خزائف حديدية باألجرة .
-

ودائع نقدية ،وىي التي نتحدث عنيا ،والودائع النقديػة تتنػوع في

المصػارؼ اإلسػبلمية مػف حيػث وقػت اسػتردادىا إلى أنػواع أتكمـ عنيا مف
خبلؿ نقاط الحقة.
أثر تباين مفيوم الوديعة بين النظام التقميدي و النظام المصرفي االسالمي:
اف الختبلؼ طبيعية ومفيوـ الوديعة المصرفية االسبلمية بيف النظاـ التقميدي
ونظاـ المصارؼ االسبلمية تأثير عمى العمؿ المصرفي االسبلمي لكبل

النظاميف ،ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ العناصر التالية المختصرة في

الجدوؿ الموالي:
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اجلدول رقم  :01مقارنة الوديعة بني ادلصرف التقليدي ومصرف ادلشاركة
وجو المقارنة

البنؾ التقميدي

المصرؼ االسبلمي

العبلقة بيف المودع مقرض  /مقترض

الوديعة الجارية  :مقرض  /مقترض

والمصرؼ

الوديعة االستثمارية  :صاحب رأس

ممكية ماؿ الوديعة

الماؿ  /مضارب

انتقاليا الى البنؾ الوديعة الجارية :تصبح في ممكية
المصرؼ

ألنيا قرض

الوديعة االستثمارية :تبقى في ممكية

المودع
ضماف أصؿ الوديعة

الوديعة الجارية :مضموف

مضموف

الوديعة االستثمارية :غير مضموف
العائد (الوديعة ألجؿ ،سعر

الفائدة معدؿ الربح المتفؽ عميو وغير المحدد

االستثمارية)

المحدد مسبقا

ضماف العائد

مضموف مسبقا

غير مؤكد وليس مضمونا

المصدر :محزة شوادر ،عالقة البنوك االسالمية بالبنوك ادلركزية يف ظل نظام الرقابة
النقدية التقليدية ،الطبعة األوىل  ،عماد الدين للشر ،2014 ،ص 242
في نظاـ المصارؼ االسبلمية ،تعتبر فكرة األرباح المشروعة أساس ومبدأ
نظاـ العمؿ المصرفي ،حيث يتشارؾ البنؾ و المودعوف لديو في األرباح التي

يحققيا المصرؼ كما يتقاسموف الخسائر التي يقع فييا ،وىذا وفؽ معايير

معينة محددة مسبقا.
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وفي ىذا اإلطار تنقؿ الوديعة مف مفيوـ القرض الربوي في النظاـ المصرفي

التقميدي الذي يتعيد المصرؼ برده مضافا لو فائدة محددة مسبقا بغض النظر
عف نتيجة عمؿ المصرؼ ،إلى مفيوـ مغاير في النظاـ المصرفي االسبلمي،
يعامؿ الوديعة (االستثمارية) كما وأنو مف حقوؽ الممكية ويضع المودع في

مكانة وكأنو مساىـ في البنؾ ،و يمكف اعتبار عممية االبداع التي يقوـ بيا
المودع وكأنيا عممية الشراء الحصة مف حقوؽ ممكية المصارؼ ،فمو نصيب

مف الربح كما أنو يتقاسـ الخسارة التي يقع فييا البنؾ بخسارتو مف القيمة

االسمية لموديعة.1

 . 1.3مشكمــة السيـولـة في المصارف االسالمية ( محـاولـة في البحـث

عـن األسـبـاب ) :

ال يخفى أف توفر السيولة واإليفاء بااللت ازمػات يظيػر المصػرؼ بمظيػر
المؤتمف القوي القادر عمى الدفع ،وبالتالي يكتسػب ثقػة الجميػور .كمػا إنػو يعػد

مؤش ػ اًر إيجابي ػاً لمسػػوؽ الماليػػة ،وىيئػػات التصػػنيؼ الػػدولي ،ومؤسسػػات الجػػودة
(أيػ ػػزو) حيػ ػػث يمنحونػ ػػو درجػ ػػات عاليػ ػػة لمتصػ ػػنيؼ والجػ ػػودة .فت ػ ػوافر السػ ػػيولة

المطموبػػة يجنػػب المصػػرؼ البيػػع الجبػػري لػػبعض األصػػوؿ الػػذي تترتػػب عميػػو
بعػػض الخسػػائر ،أو عمػػى األقػػؿ عػػدـ تحقػػؽ ال ػربح المنشػػود مػػف عمميػػة البيػػع.
1

حمزة شوادر ،عالقة البنوك االسالمٌة بالبنوك المركزٌة فً ظل نظام الرقابة النقدٌة التقلٌدٌة ،الطبعة
األولى  ،عماد الدٌن للشر ،2014 ،ص 243
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ويجنبػػو المجػػوء إلػػى االقت ػراض أو التمويػػؿ ،بكمفػػة أعمػػى عنػػد حمػػوؿ التزاماتػػو.

وأخي اًر فإف توافر السيولة المطموبػة يجنػب المصػرؼ المجػوء إلػى االقتػراض مػف
البنؾ المركزي ،وما يترتب عمى ذلؾ مف سمبيات اقتصادية أو فقيية .

ىنػ ػػاؾ عػػػدة مشػ ػػاكؿ يمكػػػف أف ت ػػؤثر سػ ػػمبا عمػػػى السػػػيولة ،وقػػػد اجتيػ ػػد

الباحثاف في أنو يمكف حصر المواطف الرئيسة لمشاكؿ السيولة باآلتي:
 -1المشاكؿ الناجمة بسبب الجانب الشرعي.
 -2المشاكؿ الناجمة بسبب اإلطار القانوني.

 -3المشاكؿ الناجمة بسبب الجانب اإلبتكاري.
 -4المشاكؿ الناجمة بسبب البيئة المالية.
المشاكؿ الناجمة بسبب الجانب الشرعي:
لف يطيؿ البحث كثي ار في ىذه الفقرة ،إذ غالبا ما تـ التطرؽ إلييا في أبحاث

سابقة ،إال أنو

سػيتـ اإلشػػارة الػى بعػػض الجوانػب التػػي تحظرىػا الشػريعة السػمحاء ،فػػي الوقػػت
الػػذي تسػػتفيد منػػو البنػػوؾ التقميديػػة التػػي ال تبػػالي بػػالحبلؿ والح ػراـ .ومػػف أبػػرز

ىذه اإلشكاليات:
•

القيػػود الش ػػرعية عمػػى بي ػػع الػػديوف والت ػػي تمثػػؿ ج ػػزءا كبي ػ ار م ػػف أص ػػوؿ

المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية .وى ػػو األم ػػر ال ػػذي تس ػػتخدمو البن ػػوؾ التقميدي ػػة
عنػ ػػدما تكػ ػػوف بحاجػ ػػة الػ ػػى السػ ػػيولة ،وال يمكػ ػػف لممصػ ػػارؼ اإلسػ ػػبلمية

استخدامو.
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•

المجوء الى مرابحات السمع الدوليػة رغػـ اإلشػكاليات فػي عػدـ االنضػباط

•

الوسػػائؿ التقميديػػة غيػػر المتوافقػػة مػػع الش ػريعة واالختبلفػػات الفقييػػة فػػي

الكامؿ مع المبادئ الشرعية.
بعض الوسائؿ.

 .1 . 1.3المشاكـــل الناجمـة عن اإلطــــار القانـوني:
غالباً ما تمزـ البنوؾ المركزية البنوؾ التجارية بشروط وتعميمات تخص

مقدار السيولة النقدية الواجب االحتفاظ بيا ،ويسري الحاؿ ذاتو عمى
المصارؼ اإلسبلمية ،إذ طالما غابت القوانيف والتعميمات الخاصة بالمصارؼ

اإلسبلمية في عالمنا اإلسبلمي .مف ىذه التعميمات ما تطمبو البنوؾ المركزية

مف البنوؾ التجارية عادة باالحتفاظ بنسبة معينة مف إجمالي الودائع كأمواؿ

سائمة أو قابمة لمتحويؿ إلى نقدية وتختمؼ ىذه النسبة مف دولة إلى أخرى.
وبالتالي فإف المصرؼ اإلسبلمي سيكوف ممزما باالحتفاظ بيذه النسبة ،والتي

ال يمكف لو التعويض عنيا كما تفعمو البنوؾ التقميدية المتعاممة بالفائدة.1

كما تطمب البنوؾ المركزية مف البنوؾ التجارية أف تودع لدييا أمواالً

سائمة بدوف فائدة توازي نسبة معينة مف الودائع محسوبة عمى أساس المتوسط
الحسابي البسيط عف أياـ العمؿ خبلؿ الشير وتختمؼ ىذه النسبة مف دولة
إلى أخرى.

 1أسامة العاني ومحمود الشويات  ،السيولة النقدية في المصارؼ اإلسبلمية  ،مجمة الم ػنػ ػ ػارة،
المجمػد ( ،)23الػعػدد (  ، 2017 ،) 2ص 268
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تعاني المصارؼ اإلسبلمية مف عدـ وجػود تسػييبلت المقػرض األخيػر،

وبالتػػالي عػػدـ إمكانيتيػػا لبلسػػتفادة مػػف مي ػزة االقت ػراض كمثيبلتيػػا مػػف البن ػػوؾ
التقميديػ ػػة مػ ػػف البنػ ػػؾ المركػ ػػزي عنػ ػػد الحاجػ ػػة ،ذلػ ػػؾ ألف ىػ ػػذه القػ ػػروض تكػ ػػوف
مصحوبة بالفائدة ،وىو األمر الذي يحظره الشرع عمى المصارؼ اإلسبلمية.

ومػػف ثػػـ فػػاف المصػػارؼ اإلسػػبلمية تكػػوف مضػػطرة لبلحتفػػاظ باحتيػػاطي

أعمى مف السيولة عما ىو عميو في مثيبلتيا التقميدية ،وبالتالي فاف ىػذا الجػزء
المحتفظ بو سيخسر فرص االستثمار والمضاربة وما يمكف اف يتوقع عميو مف

عوائد.1

.2 . 1.3المشاكــل الناجمــة بسبب الجانـب االبتكاري:
مفيػػوـ االبتكػػار المػػالي قػػديـ قػػدـ التعػػامبلت الماليػػة ،لكنػػو يبػػدوا حػػديثا
مػػف حي ػث المصػػطمح والتخصػػص ،ومػػف الصػػعب التوصػػؿ الػػى تعريػػؼ موحػػد
لبلستحداث المػالي ،لكػوف أف معظػـ تعاريفػو مسػتوحاة مػف وجيػة نظػر مختمفػة

لمجموعة مف الباحثيف والمنظريف لنماذج ونظريات التمويؿ.

نشػػير إلػػى أف عػػدد غيػػر قميػػؿ قػػد عبػػر عػػف مفيػػوـ االسػػتحداث المػػالي

عمػى أنيػا عمميػات التحػديث  Modernization Operationsالتػي اتخػذت
مبلمح وسمات وحقبة بعينيا والتي أرخ وشخص ليا بعػض المنظػريف ،وحػددوا

ليػػا بدايػػة ونيايػػة حسػػب رؤيػػة كػػؿ مػػنيـ  ،فالتحػػديث ىػػو عمميػػة التوافػػؽ مػػع
 1أسامة العاني ،محمود الشويات  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص 268
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الحديث ،فػإذا قمنػا ىػذا الفكػر يحتػاج الػى تحػديث فيػذا يعنػي أنػو يحتػاج توفيقػو

أو تحويمػػو الػػى فكػػر يتفػػؽ والفكػػر الحػػديث* أو الجديػػد صػػفة أو زمانػػا .1وفيمػػا
يمي نحاوؿ عرض أىـ التعاريؼ لبلبتكار المالي :

االس ػ ػ ػػتحداث بالمغ ػ ػ ػػة االنجميزي ػ ػ ػػة ” “Innovateومص ػ ػ ػػدرىا الكمم ػ ػ ػػة البلتيني ػ ػ ػػة
” “novusوالتي تعني جديد أو حديث.

يػػرى) Miller(1986أف العوامػػؿ التنظيميػػة والض ػريبة وفػػرت دفعػػة قويػػة

لبلسػ ػ ػتحداث الم ػ ػػالي ف ػ ػػي فتػ ػ ػرة الس ػ ػػبعينيات والثمانيني ػ ػػات ،ووص ػ ػػؼ عممي ػ ػػات
االسػػتحداث الم ػػالي عمػػى أني ػػا ":تحس ػػينات غيػػر متوقع ػػة عمػػى مجموع ػػة م ػػف

المنتجات والعمميات المالية المتاحة".2

االبتكار المالي االسالمي و اليندسة المالية االسالميةمنذ ظيورىا حققت المؤسسات المالية االسبلمية العديد مف المكاسب
جعمت منيا مطمبا لمعديد مف الميتميف بالقطاعات المالية خاصة في الدوؿ

االسبلمية ،إال أف اقتصار المصارؼ االسبلمية عمى استخداـ بعض الصيغ
االسبلمية في تعامبلتيا و إىماؿ استخداـ البعض اآلخر حرميا مف الدخوؿ

في العديد مف المجاالت االستثمارية الواعدة وىو ما فوت عمييا فرصا حقيقة

1

حافظ كامؿ الغندور ،محاور التحديث الفعاؿ في المصارؼ العربية :فكر ما بعد الحداثة ،اتحاد المصارؼ

العربية ،بيروت ،2003 ،ص .26
2

بوحرب حكٌم  ،أساليب التمويؿ المستحدثة ودورىا في تمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –دراسة

تحميمية لتمويؿ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالرأسماؿ اإلستثماري ،أطروحة دكتوراه  ،تخصص نقود

،مالية وبنوؾ  ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  ،جامعة الجزائر  ، 2015 ، 3ص 6
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لمنمو والتوسع .فكغيرىا مف المؤسسات المالية األخرى فاف المؤسسات المالية
اإلسبلمية تحتاج إلى تنويع األدوات و الخيارات المالية التي تقدميا ،بالشكؿ

الذي يمكنيا مف توفير مرونة تستجيب لممتغيرات االقتصادية و اكتساب قدرة

تنافسية تضمف ليا البقاء في صناعة محفوفة بالمخاطر .مف ىذا المنطمؽ
تبرز اليندسة المالية االسبلمية كأداة مناسبة اليجاد صيغ مالية جديدة و

حموؿ لممشاكؿ ،وذلؾ في إطار يضـ الجمع بيف تعاليـ الشريعة واعتبارات

الكفاءة االقتصادية .

مف حيث الواقع فإف الصناعة المالية اإلسبلمية و جدت منذ أف

جاءت الشريعة اإلسبلمية ،وربما كاف توجيو النبي صمى ا﵀ عميو و سمـ

لببلؿ المازني ،حيث أراد أف يبادؿ التمر الجيد بالرديء ،فقاؿ عميو الصبلة
و السبلـ ":ال تفعؿ بع الجمع بالدراىـ واشتري بالدرىـ " .و الناظر في الفقو

اإلسبلمي يجد العديد مف المحاوالت القديمة لبلبتكار ،بغض النظر عف

مشروعيتيا أو مبلئمتيا لمقاصد التشريع وقواعد المعامبلت.1

يعتبر االبتكار المالي االسبلمي مقارنة باالبتكار المالي التقميدي صناعة في

طور اإلنشاء ،لذلؾ فيي بحاجة الى اثبات قدرتيا عمى سد الفراغ الذي يمكف
أف يحدث نتيجة إلحبلؿ االبتكار المالي باالبتكار المالي اإلسبلمي ،وىذا ال
يمكف أف يتحقؽ إال إذا تـ نيجا مستقبل لبلبتكار المالي اإلسبلمي ،يعتمد في

1

هناء محمد هالل الحنٌطً ،دور الهندسة المالٌة اإلسالمٌة فً معالجة األزمات المالٌة ،المؤتمر العلمً
الدولً حول "األزمة المالٌة و االقتصادٌة العالمٌة المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمً " المنعقد خالل
ٌومً  2 – 1دٌسمبر  ،2010عمان  ،ص 07
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األساس عمى ايجاد حموؿ لمشاكؿ تمويمية و استغبلؿ فرص إستثمارية جديدة

في إطار أحكاـ الشريعة اإلسبلمية .

ويمكف توضيح األساس اإلسبلمي لمفيوـ اليندسة المالية في اإلسبلـ

مف خبلؿ حديث النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ حيث قاؿ ( :مف سف في اإلسبلـ
سنة حسنة فمو اجرىا واجر مف عمؿ بيا إلى يوـ القيامة ،ال ينقص ذلؾ مف

أجورىـ شيئا ومف سف في اإلسبلـ سمنة سيئة فعميو وزرىا ووزر مف عمؿ بيا
إلى يوـ القيامة ،ال يتقص مف أو ازرىـ شيئا) .

يقصد باليندسة المالية اإلسبلمية ":مجموعة األنشطة التي تتضمف

عمميات التصميـ والتطوير والتنفيذ لكؿ مف األدوات والعمميات المالية
المبتكرة ،باإلضافة إلى صياغة حموؿ إبداعية لمشاكؿ التمويؿ وكؿ ذلؾ في

إطار موجيات الشرع الحنيؼ".1

يبلحظ مف خبلؿ التعريؼ السابؽ لميندسة المالية االسبلمية ،أنيا تمثؿ

نفس الصورة التي قدميا المنظريف االسبلمييف الغربييف ،و االضافة التي

جاءت بيا الكتابات الخاصة باليندسة المالية االسبلمية أنيا جعمت نشاطات
ىذه األخيرة داخؿ إطار توجييات الشرع اإلسبلمي ( وىي إضافة تقمب العديد

 1فتخ انردمه عهي مذمذ صانخ ،أدواث سىق انىقذ اإلسالميت :مذخم انهىذست انمانيت اإلسالميت،
مجهت انمصرفي ،انمجهذ  ، 26إدارة انتطىير وتىميت األعمال ،بىك انسىدان ،انخرطىو،
ديسمبر ،2000ص  01متاح عهى انمىقع اإلنكتروويhttp://www.kantakji.com :
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مف المفاىيـ الخاصة باليندسة ومختمؼ مكونات الصناعة المالية مف إخبلؿ
إعطائيا ضوابط تعامؿ جديدة)..

بالنسبة لمصطمح لميندسة المالية االسبلمية فإنو ومف وجية نظرنا

ىو مصطمح يستحؽ المراجعة و الضبط ،حيث أنو وأثناء مراجعتنا لؤلبحاث

التي توفرت لدينا عف ىذا الموضوع ،وجدنا أف العديد مف الدراسات تعتبر كؿ
المنتجات المالية وحتى تمؾ التي ظيرت منذ بزوغ االسبلـ كمنتجات لميندسة

المالية االسبلمية ،وىو رأي مف وجية نظرنا قد جانب الصواب ،فاليندسة

المالية عمـ ييتـ بتصميـ المنتجات المالية وفؽ معايير مغايرة لتمؾ التي كاف

معموال بيا ،و عميو ال يمكف اعتبار كؿ المنتجات المالية ناتجة عف ىذا النوع
مف األنشطة المالية ،ومف وجية نظرنا فإف ىذه المنتجات تدخؿ ضمف مظمة

الصناعة المالية اإلسبلمية ،بحكـ أنيا ظيرت أصبل فبؿ ظيور ىذا

المصطمح ،وىناؾ مف اعتبر أف ما يعتبر ىندسة مالية بخصوص ىذه

المنتجات ىي ىندسة آليات استخداـ أساليب تمويمية اسبلمية بما يتناسب مع
تطورات الوضع االقتصادي ،في حيف أف ىناؾ فئة أخرى ذىبت الى التأكيد
عمى أف المنتجات الحديثة لميندسة المالية كالصكوؾ المالية ىي ما يجب

اعتباره ىندسة مالية ،ومف وجية نظرنا فأف الرأييف األخيريف صحيحيف ،مع

ضرورة تبايف محؿ و آلية التعديؿ التي مست ىذه األساليب التمويمية لتمييزىا
عف غيرىا.

االجتيادات الفكرية الخاصة باليندسة المالية اإلسبلمية كادت أف

تتسبب في قيادة ىذه األخير الى اليندسة المالية اإلسبلمية ،مف خبلؿ
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استنتاج بعضيا إلى آليات تحوطية تعتمد عمى المشتقات المالية في صورتيا
التقميدية ،وىي أدوات مالية تشوبيا العديد مف المحاذير الشرعية ،و بالتالي
كاف البد مف سقميا وفقا لتعاليـ الشريعة االسبلمية .وعميو فاف اليندسة المالية

االسبلمية بحاجة الى مراجعة ووقفة نقدية تقديرية إلخراجيا اليندسة المالية

التقميدية.1

يضاؼ الى ما سبؽ أننا رصدنا فيما يخص األعماؿ المتناولة

موضوع االبتكارات المالية االسبلمية و اليندسة المالية ،وجود خمط بيف
المصطمحيف ،حيث في كثير مف األعماؿ التي تـ االطبلع عمييا اعتبرت

المنتجات المالية االسبلمية المبتكرة ناتجة عف عمميات اليندية المالية

االسبلمية وىو طرح خاطئ يتطمب المراجعة و التدقيؽ ،فاليندسة المالية ىي

آلية لخدمة االبتكار المالي ،بينما اآللية التي تؤدي إلى ابتكار أدوات مالية
ىي عمميات االبتكار المالي ،وما اليندسة المالية إال آلية يتـ مف خبلليا

ترجمة رغبات المؤسسات المالية مف خبلؿ ىندسة و تصميـ وترجمة تمؾ

الرغبات الى منتجات مالية .

مقارنة مع اليندسة المالية في االقتصاديات الوضعية فإف األعماؿ

األكاديمية و مختمؼ البحوث التي تناولت موضوع اليندسة المالية االسبلمية
ال زالت قميمة جدا ،وتفتقر في معظميا الى األسموب التحميمي و االحصائي،

وىو أمر ال يمكف استغرابو ،بالنظر إلى حداثة فكرة اليندسة المالية االسبلمية
 1بوحرب حكٌم  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص 8
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وضعؼ انتشارىا باإلضافة الى عدـ مبلءمة المحيط المالي و التشريعي التي
تنشط فيو المؤسسات المالية االسبلمية و ضعؼ المنافسة بيف المؤسسات

المالية االسبلمية فيما بينيا لقمة تعدادىا.

وبالتالي فاف الدوافع التي تدفع الى القياـ بابتكار منتجات مالية

اسبلمية قميمة مقارنة بتمؾ الدوافع التي تقود المؤسسات المالية في
االقتصاديات الوضعية الى القياـ بمثؿ ىذه األنشطة المالية.

بالرغـ مف قمة األعماؿ األكاديمية التي تناولت االبتكار المالي

اإلسبلمي ،إال أف السنوات األخيرة وخاصة بعد حدوث األزمة العالمية ،عرفت

زيادة في ىذه الدراسات و التي شممت حتى الدوؿ المتقدمة غير االسبلمية ،و

التي ركزت في معظميا عمى أف االىتماـ بالتمويؿ االسبلمي يأتي كبديؿ و
كخيار لمنظاـ المالي العالمي ،و التي جاءت معظميا بعد األزمة المالية

العالمية ،1إال أف نفوذ منتجات الصناعة المالية االسبلمية إلى األسواؽ المالي
العالمية ،و اندماجيا في األنظمة المالية خاصة المتطورة منيا تكتنفو العديد

مف العراقيؿ التي تحوؿ دوف تحقيؽ ذلؾ.
1

يف رأينا فإنو كانت ىناك مغاالة من قبل العديد من الكتاب ادلسلمني الذين متادو يف تفاؤذلم بًتحيب بعض

الكتاب من الغرب بالتمويل االسالمي و أمهيتو يف اجياد احللول التمويلية ،و بالرغم من أننا نقر بوجود رلموعة
من األعمال اليت أقرت ذلك ،إال أنو و يف ادلقابل رصدنا رلموعة من األعمال اليت تبنت األنشطة ادلالية ذات
سعر الفائدة ادلعدوم لكنها مل تنسبها إىل اإلسالم ،بل تناولتها من زاوية علمية حبتة ،ومعلوم أن االقتصاد
االسالمي قائم على حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وما دون ذلك ال ميكن اعتباره متويال إسالميا ،حىت إن
شاهبو يف عدم وجود الربا .
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التمويؿ االسبلمي يتطور بوتيرة ممحوظة ،حيث ارتفع عدد المؤسسات

المالية االسبلمية مف مؤسسة واحدة في عاـ  1975إلى أكثر مف 300

مؤسسة في أكثر مف  75دولة في سنة  ،2005و ىي ترتكز في منطقة
الشرط االوسط و جنوب شرؽ آسيا (البحريف وماليزيا ىي أكير المراكز المالية
المحتضنة لمصناعة و المالية) ،و لكف توجد أيضا في أوروبا و الواليات

المتحدة األمريكية ،إجمالي أصوؿ المؤسسات المالية االسبلمية في أنحاء
العالـ كاف يتجاوز  250ألؼ مميار دوالر وتتزايد بنسبة سنوية تقدر بػ 15

.1 %

الحديث عف إمكانية إحبلؿ النظاـ المالي العالمي بنظاـ مالي إسبلمي،

تبقى ومف وجية نظرنا فكرة بعيدة المناؿ ،وحتى عمى مستوى كؿ دولة عمى
حده ،فإف الجزـ بإمكانية تطبؽ ىذا النوع مف األنظمة المالية كبديؿ لؤلنظمة
القائمة ،ىو أيضا طرحا يبقى بعيد المناؿ ومف الصعب تحقيقو ،عمى األقؿ
ليس في المدى القصير والمتوسط ،حيث أف ذلؾ يتطمب توفر نظاـ قانوني و

رقابي خاص بالتمويؿ اإلسبلمي ،وىو ما يصعب تحقيقو دفعة واحدة ،بؿ إف

ذلؾ يتطمب خطوات تدريجية تمثؿ خطوات انتقالية نحو النظاـ اإلسبلمي.
تسعى اليندسة المالية االسبلمية إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ

يمكف إجازىا في النقاط التالية:

1

بوحرب حكٌم ،مرجع سبؽ ذكره

،ص9
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 توفير منتجات مالية إسبلمية ذات جودة عالية تعتبر كبديؿ شرعي لممنتجاتالمالية التقميدية ؛

 تحقيؽ الكفاءة االقتصادية ،يمكف لمنتجات اليندسة المالية زيادة الكفاءةاالقتصادية عف طريؽ توسيع الفرص االستثمارية في مشاركة المخاطر،

وتخفيض تكاليؼ المعامبلت ،وتخفيض تكاليؼ الحصوؿ عمى المعمومات

وعموالت الوساطة و السمسرة؛

 -تحقيؽ عوائد مجزية لممستثمريف و تنويع مصادر الربحية ؛

 المساىمة في انعاش االقتصاد و ذلؾ باالستفادة مف رؤوس األمواؿ التيتعزؼ عف المشاركة في المشاريع التي تموؿ ربويا ؛

 المساعدة في إدارة و تحقيؽ الموائمة بيف العوائد والمخاطرة و السيولة لدىالشركات والمؤسسات المالية؛

 المساعدة في تطوير أسواؽ الماؿ المحمية و العالمية مف خبلؿ ايجاد أوراؽالمالية إسبلمية ؛

 توفير تمويؿ مستقر مف موارد موجودة أصبل في الدورة االقتصادية مما يقمؿمف اآلثار التضخمية؛

 توفير حموؿ شرعية مبتكرة إلشكاالت التمويؿ؛ -تقميؿ مخاطر االستثمار بتنويع صيغو.

1

ومف الحموؿ المالية التي تبنتيا الصناعة المالية اإلسبلمية ما كاف

يفعمو عبد ا﵀ بف الزبير رضي ا﵀ عنو إذ كاف يقبؿ الماؿ مف الناس عمى
1

هناء محمد هالل الحنٌطً ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 09 - 08
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أنو قرض ال وديعة تحقيقا لمشروعية الضماف و لمشروعية الربح الذي يتولد
عف التصرؼ بو .كما استحدث الحنفية عقد االستصناع و أفردوه عف السمـ.

باإلضافة إلى عقود اإلجارة التمويمية و اإلجارة المنتيية بالتمميؾ و غيرىا مف

الصكوؾ المالية.1

الصناعة المالية االسبلمية و بالرغـ مف تواضعيا فإنيا تمثؿ حموال

مالية ذات مصداقية كبيرة فيما يخص التخصيص الكؼء لمموارد المالية ،و

ذلؾ لكونيا تقوـ عمى تعاليـ الشريعة االسبلمية التي ال تتنافى مع نيج
االبتكار و االستحداث و تسعى لخدمة البشرية و تحقيؽ العدالة االجتماعية،
و عمى ذلؾ فاف اليندسة المالية االسبلمية تعتبر أحسف التوجيات

االستراتيجية لتطوير الصناعة المالية ،ولكف ذلؾ يبدأ بأسممة تدريجية
لؤلنظمة المالي.

حاجة الصيرفة اإلسالمية إلى االبتكار المالي :تمثؿ أساليب التمويؿ االسبلمية المبتكرة قػوة دافعػة فػي مجػاؿ التطػورات
الحديثػػة التػػي تشػػيدىا الصػػيرفة االسػػبلمية مختمػػؼ األنشػػطة االقتصػػادية فػػي
الوقػػت الػراىف ،ومػػف المتوقػػع اسػػتمرار عمميػػات االبتكػػار المصػرفي االسػػبلمي

مستقببل وذلؾ نظ ار لزيادة االىتمػاـ بيػا مػف قبػؿ مختمػؼ الجيػات االكاديميػة و
البحثيػ ػػة و المينيػ ػػة وحتػ ػػى السػ ػػيادية ،وأيضػ ػػا الحتػ ػػداـ المنافسػ ػػة المص ػ ػرفية و

لمتطػػػورات التكنولوجيػ ػػة المتبلحقػػػة .وىنػ ػػاؾ إجم ػػاع عمػ ػػى أف عمميػ ػػات تطػ ػػوير

1

بوحرب حكٌم ،مرجع سبؽ ذكره

 ،ص 11
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المصرفية االسبلمية واالبتكار المالي االسبلمي أصبحت تمثؿ ضرورة حتمية

لتحقيػػؽ النمػػو االقتصػػادي ،إال أنيػػا تحتػػاج لتكػػوف ضػػمف سػػياؽ حوكمػػة قويػػة
وادارة سميمة وحديثة لممخاطر المالية؛

يمكف تمخيص حاجة البنوؾ اإلسبلمية إلى االبتكار المالي في النقاط التالية
:

 -تنويع مصادر الربحية لممؤسسة المصارؼ االسبلمية ؛

 تجنب تقادـ المنتجات الحالية لممحافظة عمى النمو وكما ىو معموـ أف لكؿمنتج دورة حياة ويؼ مرحمة تشبع السوؽ يتوقؼ الطمب عمى المنتج ويستقر

عند أدنى مستوياتو؛

 تقميؿ مخاطر االستثمار بتنويع صيغو وقطاعاتو؛ -دعـ المركز التنافسي لممؤسسة المالية في السوؽ؛

التطوير المستمر لممنتجات يزيد مف خربة المؤسسة ويبقييا في حيوية

مستمرة.1

وىػنػا تػبػرز بعض القضايػػا ىػي:



االعتمػػاد عػػؿ الحسػػابات الجاريػػة بشػػكؿ كبيػػر ،فعمػػى الػػرغـ مػػف التطػػور

الػػذي حصػػؿ فػػي المصػػارؼ اإلسػػبلمية ،إال أف معاممتػػو يغمػػب عمييػػا الطػػابع
األولي لمعمؿ المصػرفي والمتمثػؿ فػي اإلعتمػاد عمػى الحسػابات الجاريػة بشػكؿ

كبيػػر .إف اسػػتحواذ الحسػػابات الجاريػػة عمػػى النشػػاط المص ػرفي يحػػتـ اإلحتفػػاظ
1

حسٌبة سمٌرة ،دور االبتكار المالً فً تطوٌر الصٌرفة اإلسالمٌة الصكوك اإلسالمٌة – أنموذجا، -
مجلة الشرٌعة واالقتصاد .العدد  ، 10ص315
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بنس ػػبة كبيػ ػرة م ػػف األمػ ػواؿ الس ػػائمة لتمبي ػػة احتياج ػػات الس ػػحوبات اإلعتيادي ػػة او

الطارئة مف الحسابات الجارية ،األمر الذي يػؤدي الػى فقػداف نسػبة مػف رؤوس
االمػواؿ كػاف باإلمكػػاف إسػتثمارىا وبالتػالي استحصػػاؿ اإليػرادات البلزمػة لمعمػػؿ

التنموي واإلستثماري.

 تبػػايف أجػػؿ االسػػتحقاؽ ،حيػػث ال ازلػػت معضػػمة السػػداد المتػػأخر مػػف أبػػرز
المش ػػاكؿ الت ػػي تواج ػػو المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية ،إف التعث ػػر ف ػػي الس ػػداد يعن ػػي
التػػأثير سػػمبا عمػػى السػػيولة ،وتػػأخير أم ػواؿ لػػو تػػوفرت وسػػددت فػػي وقتيػػا

لمكن ػ ػ ػػت المص ػ ػ ػػرؼ م ػ ػ ػػف اس ػ ػ ػػتغبلليا بش ػ ػ ػػكؿ كف ػ ػ ػػوء لمص ػ ػ ػػمحة المص ػ ػ ػػرؼ
والمودعيف.

 الػػبطء فػػي تطػػوير أدوات ماليػػة إسػػبلمية ،النػػاجـ مػػف عػػدـ تطػػوير الم ػوارد
البش ػ ػرية فػ ػػي المصػ ػػارؼ اإلسػ ػػبلمية ،والنتيجػ ػػة تطػ ػػوير المنتجػ ػػات الماليػ ػػة
اإلس ػػبلمية ،يت ػ ػزامف ذلػػػؾ م ػػع ع ػػدـ وج ػػود ممكػ ػػة اإلبتكػ ػػار والريػ ػػادة لم ػ ػوارد

المصرؼ اإلسبلمي البشرية .كمػا يسػيـ تخمػؼ النظػاـ التعميمػي السػائد فػي

رفد المصرؼ بمبلكات عالية الميارة.

إف تطػػوير األدوات الماليػػة اإلسػػبلمية يحػػتـ العمػػؿ عمػػى إحػػداث تػوازف بػػيف

الصػػيغ القائمػػة عمػػى مبػػدأ المشػػاركة فػػي ال ػربح والخسػػارة وضػػرورة تطػػوير
أدوات وصػػػيغ فعالػػػة وعادل ػػة فػ ػػي إدارة المخػ ػػاطر وتوزيعيػ ػػا ،وال يعػػػد ذل ػػؾ

مطمبػػا لزيػػادة إيػراد المصػػرؼ فحسػػب ،بػػؿ اسػػتجابة لممتطمبػػات التقنيػػة عمػػى
صعيد مقررات بازؿ . 2
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عػػدـ وجػػود أدوات قصػػيرة األجػػؿ السػػتثمار فػػائض السػػيولة ،و ت ػرتبط

ى ػػذه المعض ػػمة بس ػػابقتيا ،فاعتم ػػاد المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية عم ػػى الحس ػػابات
الجاري ػػة – كم ػػا ذك ػػر -يح ػػتـ البح ػػث ع ػػف أدوات قص ػػيرة األج ػػؿ الس ػػتثمار

ف ػػائض الس ػػيولة ،وال يت ػػأتى ذل ػػؾ إال م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتحداث م ارك ػػز بحثي ػػة،
وزي ػػادة اإلنف ػػاؽ عم ػػى البح ػػث العمم ػػي ،والتنس ػػيؽ ب ػػيف الج ػػانبيف األك ػػاديمي

والتطبيقي في ىذا المجاؿ.1

.3 . 1.3المشاكــل الناجمـة بسبـب البيئــة المــالـيــة:
أبعاد ىذه المشكمة تكمف فيما يمي:


عدم نضوج سوق مصرفية بين المصارف اإلسالمية :
ال ازلػػت السػػوؽ الماليػػة اإلسػػبلمية حديثػػة النشػػأة ،ولػػـ تكتمػػؿ آلياتػػو وحتػػى

إطاره الشرعي ال زاؿ يافعا ،ويحتاج الى المزيد مف التمحيص.

 مقررات بازل 2و  3وانعكاساتيا عمى المصارف اإلسالمية .

1أسامة العاني ومحمود الشويات  ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص 270 – 269
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 .2.3التوسع النقدي في المصارف االسالمية
تعتبر إدارة السيولة مف أىـ أولويات إدارة أصوؿ وخصوـ المؤسسات

المالية .في سياؽ األعماؿ المصرفية  ،فإف السيولة  ،أو القدرة عمى تمويؿ
الزيادات في األصوؿ والوفاء بااللتزامات عند استحقاقيا  ،أمر بالغ األىمية

نظر لوجود ارتباط وثيؽ بيف
الستم اررية المؤسسة المصرفية االسبلميةً .ا
السيولة والمبلءة المالية لمبنوؾ ،فإف اإلدارة السميمة لمسيولة تقمؿ مف احتمالية
إفبلس المصارؼ االسبلمية ،وبالتالي تقميؿ احتماالت اإلفبلس والعمميات

المصرفية .في نياية المطاؼ  ،تضمف اإلدارة الحكيمة لمسيولة كجزء مف

إدارة المخاطر الشاممة لممؤسسات المصرفية وجود قطاع مصرفي سميـ
ومستقر.

إف إدارة السيولة ال تقؿ أىمية بالنسبة لممصارؼ اإلسبلمية عف أىمية

البنوؾ التقميدية .ومع ذلؾ  ،مقارنةً بالنظير التقميدي ،تعد إدارة السيولة لمبنوؾ

نظر لحقيقة أف معظـ األدوات الحالية
تحديا ًا
اإلسبلمية فريدة مف نوعيا وأكثر ً
المستخدمة إلدارة السيولة تعتمد عمى الفائدة ،لذلؾ  ،ال تتوافؽ مع الشريعة
اإلسبلمية .باإلضافة إلى ذلؾ  ،فإف عقبلنية عمبلء البنوؾ بالمعنى التقميدي
الذي يسود فيو دافع الربح في أي معاممة اقتصادية يمكف أف يؤدي إلى سحب

السيولة مف البنوؾ اإلسبلمية عندما يكوف العائد في المقابؿ التقميدي أعمى. 1
1

Kassim, S. H., Abdul Majid, M. S. and Mohd Yusof, R. Impact of
monetary policy shocks on the conventional and Islamic banks in a dual
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أيضا عدـ تطابؽ حاد في السيولة عندما يتغير
قد تواجو المصارؼ اإلسبلمية ً
سعر الفائدة في السوؽ بسبب البيئة االقتصادية المتغيرة .عمى سبيؿ المثاؿ،
في بيئة معدالت الفائدة المرتفعة  ،تعاني البنوؾ اإلسبلمية مف عدـ تطابؽ

حاد في السيولة عندما تكوف األصوؿ (التمويؿ) أكثر جاذبية بالنسبة لقروض
البنوؾ التقميدية  ،في حيف أف البنوؾ اإلسبلمية تعتبر ودائع البنوؾ أقؿ

نسبيا بالمقارنة مع ودائع البنوؾ التقميدية.
جاذبية ً
في إدارة السيولة يتـ تقييد تعامبلت البنوؾ اإلسبلمية في السوؽ بيف
البنوؾ اإلسبلمية بسبب شرط تجنب األدوات التي تحمؿ فائدة .تقميديا  ،تعتمد
العديد مف البنوؾ اإلسبلمية بشكؿ كبير عمى مرابحة السمع (عمى أساس

نظر
ىامش الربح) عمى أساس التورؽ لبلستثمار قصير األجؿ وادارة السيولةً .ا
نظر ألنو
ايدا مف عمماء الشريعة يعارضوف تبني ىذا الترتيب ًا
عددا متز ً
ألف ً

يعتبر من طقة رمادية  ،فقد تـ تقديـ العديد مف األدوات الجديدة المتوافقة مع
الشريعة إلدارة السيولة .1مف بيف أمور أخرى  ،تـ اعتماد العديد مف

التطبيقات لييكؿ الصكوؾ حيث يشتري البنؾ اإلسبلمي الصكوؾ أو يبيعيا

بحا مف
ً
(اعتمادا عمى مركز السيولة لديو) وفي المقابؿ يدفع أو يكسب ر ً
الصكوؾ .تتضمف العديد مف األدوات األخرى لتمبية احتياجات السيولة لمبنوؾ
اإلسبلمية تطبيقات لعقود أخرى بما في ذلؾ المضاربة واإلجارة والسمـ الموازي
banking system: evidence from Malaysia. Journal of Economic
Cooperation and Development. 30(1), 2009: p 47 .
1
Ayub, M. . Understanding Islamic Finance, John Wiley and Sons, Ltd, UK.
2009, p 21
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في الوقت الحالي  ،تحدد مبادئ مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية إلدارة

المخاطر المبادئ التوجييية العامة المتعمقة بإطار إدارة السيولة في البنوؾ
اإلسبلمية .عمى وجو الخصوص  ،يؤكد مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية
عمى أف البنوؾ اإلسبلمية ستتحمؿ مخاطر السيولة بما يتناسب مع قدرتيا

عمى الحصوؿ عمى سبؿ انتصاؼ كافية لتقميؿ المخاطر فيما يتعمؽ
نظر ألف أصحاب الحسابات
بالحسابات الجارية المقيدة أو غير المقيدةً .ا
الجارية وأصحاب الحسابات المطمقة يحتاجوف إلى درجة مف السيولة يجب أف
تحتفظ بيا البنوؾ اإلسبلمية لتمبية متطمباتيـ لمسحب  ،فإف مجمس الخدمات

المالية اإلسبلمية.

امتداد لما سبؽ وحيث أف البنؾ المركزي يعتمد مجموعة مف النظـ

الرقابية لمتحكـ في العرض النقدي وتوجييو حسب متطمبات الخطة
االقتصادية  ،عبر مجموعة مف السياسات النقدية التي ترتكز في أغمبيا عمى
التأثير في معدالت الفائدة المصرفية ،أوؿ التي وجدت لتتبلءـ مع العمؿ

المصرفي التقميدي المرتكز عمى نظاـ الفائدة.

وىذا ما يجعؿ خضوع بنوؾ المشاركة بصفتيا ىيئة مالية ونقدية ضمف
الجياز المصرفي إلى سمطة ورقابة البنؾ المركزي بصفتو الرقيب عمى النشاط
المصرفي لآلليات والنظـ التقميدية التي يتبعيا في الرقابة النقدية عمى البنوؾ

التقميدية نحؿ تساؤؿ عف خصوصية أذوات الرقابة التي تتناسب مع

بنوكالمشاركة.
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ىذا التساؤؿ سيكوف محور النقاش في ىذا الجزء مف ىذه المطبوعة العممية،
وىذا عف طريؽ التطرؽ إلى النقاط التالية :

 تاثير العمؿ المصرفي بالمشاركة في التوسع النقدي -بنوؾ المشاركة والرقابة النقدية التقميدية

 آثار تطبيؽ نظـ الرقابة النقدية التقميدية عمى بنوؾ المشاركة. 1.2.3مشاكل األدوات اإلسالمية السائمة
مف المعروؼ أف مشاكؿ السيولة المحتممة (عمى سبيؿ المثاؿ سحب السيولة
غير المتوقع) قد ال يزاؿ مف الممكف حدوثيا حتى بعد أف تطبؽ البنوؾ

اإلسبلمية سياسات واستراتيجيات قوية إلدارة السيولة .استشيد المسح

التجريبي ؿ1ػ )Mars (2008

بأف البنوؾ غير المتوافقة مع الشريعة

اإلسبلمية ىي السبب الرئيسي في ترؾ المودعيف لمبنؾ .عبلوة عمى ذلؾ ،

يثير ) Ismal (2009األسباب الثبلثة الرئيسية المحتممة لمشاكؿ السيولة:2

األوؿ ىو المودعيف العقبلنييف الذيف لدييـ حساسية شديدة لحركة سعر

الفائدة .والثاني ىو الجزء األكبر مف الودائع ألجؿ شير واحد والتي قد تؤدي
إلى اختبلؿ التوازف بيف األصوؿ والخصوـ والقيود المفروضة عمى البنوؾ

1

Mars, The Study of the Market and Islamic Banking Depositors Behaviors
2008. PT. Mars Indonesia, Jl. Paus 89G Rawamangun, Jakarta.2008.
2
Ismal, R, ‘‘Industrial analysis of liquidity risk management in Islamic
bank’’, Journal of Islamic Banking and Finance, International Association of
Islamic Banks, Vol. 26 No. 2, 2009, p47
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اإلسبلمية لترتيب مخصصات التمويؿ المثمى .العامؿ األخير ىو عامؿ

االقتصاد الكمي وخاصة االتجاه المتزايد لسعر الفائدة

ىذه الحقائؽ تدؿ عمى أىمية الجيود المستمرة والشاممة لتوعية المودعيف
بمعرفة نتائج االستثمار والتفاعؿ مع البنوؾ اإلسبلمية .باإلضافة إلى الحفاظ

عمى مبادئ الشريعة اإلسبلمية واستقرارىا

استباقاً لمشاكؿ السيولة ،استخدمت البنوؾ اإلسبلمية بعض األدوات السائمة،
استخداما ىي:
و األدوات األكثر
ً
االقتراض مف سوؽ الماؿ اإلسبلمي.-االقتراض مف الشركة األـ ؛

 -إعادة شراء). Sharia SBI (SBIS

وقد ساعد تطبيؽ ىذه األدوات البنؾ عمى التخفيؼ مف سحب السيولة غير

المتوقع.

ومع ذلؾ  ،فإف االعتماد عمى سوؽ الماؿ أو الشركة األـ أو البنؾ المركزي

دائما .في حالة االضطراب االقتصادي كما حدث في األزمة
ليس
ً
مناسبا ً
االقتصادية اآلسيوية  1998-1997أو األزمة المالية العالمية -2007
جامدا لمغاية و العديد مف الشركات الكبرى (األـ)
 ، 2008كاف سوؽ الماؿ
ً
تعاني مف نقص السيولة ولـ يكف مف السيؿ إعادة شراء البنؾ المركزي.
األوراؽ المالية المصرفية.
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. 2.2.3مقومات التوسع النقدي وآلية توليد النقود
يعمػؿ الػنظاـ المصػرفي وعمػى رأسو البنؾ المركزي في كؿ دولة في

إطار تنفيذه لموسػاطة المالية عمى معالجة موضوع التوسع النقدي ووضع
الضوابط واآلليات التي تتحكـ في حجػـ وتوقيت ىذا اإلصدار ،والعوامؿ
المؤثرة في إنشاء النقود أو زيادة التوسع النقدي والتي يتـ الػتحكـ فييا مف
خبلؿ فعالية وقدرة اإلجراءات التي تقوـ أو تقبؿ األنظمة النقدية بتنفيذىا
ضمف محػددات السياسػية اإلقتصادية العامة ،وقد سبؽ تناوؿ عممية التوسع

النقدي التي تشرؼ عميو وتديػره السػمطات الػنقدية أما عممية توليد النقود كأحد
أوجو التوسع النقدي فإنو يرتبط بمعرفة العوامػؿ المؤثػرة فػي قػدرة األنظمػة

النقدية عمى اشتقاؽ الودائع أو ما يعرؼ بتوليد النقود المصرفية.1

ولكػي يتـ التعرؼ عمى ىذه القدرة في ظؿ نظاـ نقدي إسبلمي فإف

ذلؾ يتحقؽ بمعرفة مدى وجود العوامؿ المؤثرة في ىذا النظاـ ،لذلؾ فإف
البحث في ىذه القدرة يستدعي التعرض إلى المقومػات التػي تؤدي إلى توليد

النقود ومدى جدواىا في النظاـ النقدي اإلسبلمي وتتركز ىذه المقومات في

اآلتي:

1

علً عبد اهللا شاهٌن ،العوامل المؤثرة فً تولٌد النقود المصرفٌة من منظور نظام نقدي إسالمً(دراسة
فكرٌة تحلٌلٌة) ،مجلة الجامعة اإلسالمٌة (سلسلة الدراسات اإلنسانٌة) المجلد الخامس عشر ،العدد الثانً
ٌ،ونٌه  ،2007ص 617
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 .1. 2.2.3تطور حجم الودائع :في إطار القياـ بأىـ انشطتو المصرفية
يقوـ المصرؼ بقبوؿ الودائع مف قبؿ جميع األطراؼ سواء كانت أفرادا
أومؤسسات أوىيئات باختبلؼ انواعيا ونشاطيا ،والوديعة مف حيث الناحية

االصطبلحية فيي تتمثؿ في المبالغ التي يضعيا مالكيا في المصرؼ ،مقابؿ
االحتفاظ بحؽ سحبيا كميا أوجزئيا  .بحسب شكميا وشروط السحب عمييا .

و االلماـ بيذه النقطة يستوجب معرفة االطار النظري لمودائع في ظؿ التمويؿ
االسبلمي .
.1.1. 2.2.3أنواع الودائع وتكيفيا الفقيي

المفاىيـ المرتبطة بمشاكؿ نشاط الودائع المصرفية آخذة في التغير

جنبا إلى جنب مع التغيرات في استحضار تداوؿ
وتصبح أكثر
ً
تعقيدا ً
القروض.
لقد حظي تشكيؿ قاعدة الودائع لمبنوؾ التجارية باىتماـ كبير في أعماؿ
العامميف العممييف الوطنييف واألجانب والممارسيف المصرفييف ،1وبالنسبة

لممصارؼ االسبلمية ونتيجة لخصوصية نشاطيا واشكالية تواجدىا في أنظمة
مصرفية يتصؼ الكثير منيا بالربوية فقد حظيت الودائع باىتماـ الكثير مف
الباحثيف والميتميف بالشؤوف االسبلمية ناىيؾ عف كوف ىذا الموضوع قد مثؿ

منفذا فكريا لمعديد أوجو االختبلؼ في الطرح الفكري لمموضوع .

1

А. A. Shelyuk, RESEARCH OF COMPONENTS OF THE SYSTEM OF
BANK DEPOSIT MANAGEMENT, Journal of Governance and Regulation,
Volume 2, Issue 1, 2013, p 65.
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.1.1. 2.2.3ودائع ال تسيم في النشاط االستثماري لممصرف
وىي:

 1.1.1. 2.2.3الوديعة المستندية :
وىو أف يقوـ البنؾ بحفظ الصكوؾ واألوراؽ المالية لعمبلئو ثـ يردىا عينا ،وال
يممؾ المصرؼ التصرؼ فييا إال بإذف أصحابيا ،ويسمونيا مستندية؛ ألف

الغالب أنيا مف أجؿ المستندات ،يكوف التاجر عنده صكوؾ يخشى عمييا
السرقة أو االحتراؽ أو التمؼ ويتقاضى البنؾ مقابؿ ذلؾ عمولة مقدرة ،وغالبا

ما يتـ ىذا النوع مف اإليداع إذا ما رغب أحد العمماء في حضور الجمعيات
العمومية لمشركات التي تحتـ أف يكوف الحاضر في الجمعية العمومية مالكا
لعدد معيف مف األسيـ وتطمب منو إيداعيا في أحد المصارؼ واحضار

شيادة تثبت ذلؾ حتى يتسنى لو حضور الجمعية العمومية .
-

التكييف الفقيي لموديعة المستندية :ىذه الودائع تأخذ حكـ الوديعة

الفقيية مف كؿ وجو .حيث أف المودع يقوـ بإيداع أوراقو ومستنداتو لدى البنؾ
عمى أف يمتزـ البنؾ بردىا بعينيا وال يحؽ لو التصرؼ فييا إال بإذف مف

صاحبيا وىذا جائز مف الناحية الشرعية إذ ىو صورة الوديعة الشرعية كما

تبي ف مف قبؿ و أما عف أخذ البنؾ عمولة أو رسـ في مقابؿ عممية اإليداع
فمقد أجاز

جميور الفقياء ذلؾ.1

 1محمد عامرهاشم ،أحكام الودائع المصرفٌة ،مجلة الدراسات القانونٌة  ،العدد  ، 52جوان
 ، 2021ص 18
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 2.1.1. 2.2.3الوديعة المخصصة لغرض معين :و ىي أف يدفع
شخص مبمغا مف النقود إلى مصرؼ ما ويكمفو بشراء أوراؽ مالية

كاألسيـ والسندات أو وفاء كمبيالة أو القياـ بعمؿ معيف لغرض معيف

كسداد قيمة فواتير الكيرباء و المياه ودفع أجور المكالمات الياتفية

ويتقاضى المصرؼ أج ار نظير قيامو بيذه الخدمات.

وقد يكوف اليدؼ مف ىذا الوديعة مصمحة المودع كتكميؼ المصرؼ
بشراء سمعة معينة أو ورقة تجارية لو وفي ىذه الحالة يحؽ لممودع سحب

ىذه الوديعة في أي وقت شاء ما لـ ينجز المصرؼ عممية الشراء المتفؽ
عمييا.

وقد يكوف اليدؼ مف الوديعة لمصمحو الغير كأف يخصص المبمغ المودع

لدى المصرؼ لسداد ديف أو الوفاء بقيمة كمبيالة معينة فبل حؽ لممودع
أف يطمب استرداد ىذا النوع مف الودائع المصرفية إال بعد االنتياء مف

أداء العممية المخصصة ليا .1

التكييف الفقيي لموديعة المخصصة لغرض معين :ال يعتبر ىذا النوع
مف الودائع وديعة بالمفيوـ الشرعي لعقد الوديعة وانما يكيؼ عمى أنو عقد
وكالة باألجر وىذا في الصورتيف سواء أكاف اليدؼ منيا لصالح المودع

أو لصالح غيره حيث يعتبر "البنؾ" ىو الوكيؿ ،و"المودع" ىو الموكؿ

و"العمولة" التي يأخذىا البنؾ ىي األجر الذي يقابؿ الجيد المبذوؿ مف

قبؿ المختصيف بالخدمات المصرفية في البنؾ وكذلؾ يعتبر تغطية لبعض
1

محمد عامرهاشم ،مرجع سابق ،ص 19
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المصاريؼ التي تكمفيا البنؾ مف أوراؽ وبرقيات وغيرىا( .والوكالة باألجر

جائزة عند جميع الفقياء.

 3.1.1. 2.2.3ودائع الخزائن الحديدية :وىو عقد يمتزـ المصرؼ بمقتضاه
بوضع خزانة معينة تحت تصرؼ عميمو المستأجر ،وتمكينو مف االنتفاع بيا

لمدة معينة لقاء أجرة معمومة .ويستخدـ العمبلء ىذه الخزائف لحفظ أماناتيـ
النقدية ،ووثائقيـ الشخصية ،ومستنداتيـ التجارية ،أو بعض األمواؿ العينية
كالمجوىرات ،وما شابو .ويسمح لمعميؿ بالدخوؿ إلى الخزانة التي استأجرىا
في مواعيد العمؿ الرسمية لممصرؼ أو حسب االتفاؽ ليسحب منيا ما يريد،

أو يضع فييا ما يريد حفظو بشرط أال يكوف ىذه الشيء مضرا ،أو مخالفا

لمقانوف ؛

ال يسمح بدخوؿ الصالة إال ألصحاب الخزائف وحدىـ ،أو وكبلئيـ المفوضيف
بذلؾ ،ولكؿ صندوؽ منيا مفتاحاف مختمفاف يعمبلف معا بحيث يحتفظ

المصرؼ بالمفتاح األوؿ ،والذي يكوف مفتاحا مشتركا في الغالب لكؿ
الصناديؽ

الموجودة فى الخزانة الواحدة ويسمى(  (Masterبينما يسمـ

المفتاح اآلخر لمعميؿ .ويعتبر تأجير الخزائف الحديدية لئليداع فييا مف عقود

المعامبلت المصرفية.1

التكييف الفقيي لمودائع الخزائن الحديدة :ىذا العقد يجمع بيف عقد الوديعة
واإلجارة بشكؿ متداخؿ ،ولذلؾ يرى البعض أنو عقد وديعة أقرب منو إلى
اإليجار ،فجوىر ما فيو ىو فكرة الحفظ والصيانة ،ال فكرة االستئجار ،ووجود
1

محمد عامرهاشم ،مرجع سبق ذكره ،ص 20
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الخزانة في حيازة المصرؼ أمر جوىري في العقد فالعميؿ ال يستأجر الخزانة

لمجرد ممئ ما بداخميا مف فراغ بأشيائو الخاصة ،كما يفعؿ مستأجر البيت

والسيارة ،وانما يستأجر العميؿ الخزانة لكونيا في حفظ المصرؼ وحراستو،

فيكوف"العميؿ" مودعا ،و"المصرؼ" مودعا عنده و"العمولة "أج ار عمى اإليداع .

بينما يرى اخروف أف عقد اإلجارة ىو األقرب لكوف العميؿ يتمتع بنوع مف

الحيازة الخاصة لؤلشياء التي يضعيا بنفسو في الخزانة ،فيو وحده الذي يعمـ

مقدار وبياف ىذه األشياء ،بؿ يستطيع أف يترؾ الخزانة فارغة دوف أف يؤثر

ذلؾ في صحة عقد إيجار الخزانة .وعميو فيكوف "العميؿ" مستأجرا،
و"المصرؼ" مؤج ار و"الخزانة" ىي العيف المستأجرة و"العمولة" ىي األجرة.1

 .4 .1.1. 2.2.3الودائع تحت الطمب ( الحسابات الجارية) :يقوـ طرؼ
معيف لدى البنؾ بإيداع ىذا النوع مف األمواؿ ويمكف الوديع سحبو في أي
أيضا اسـ آخر لمودائع
وقت يرغب في السحب .الودائع تحت الطمب ىي ً
الجارية التي تخضع البنوؾ لسدادىا ،و الودائع الجارية معروفة بالحركة

المستمرة.2

 التكييف الفقيي لمحسابات الجارية :نصت الضوابط العامة لفتح الحساباتالجارية في ( بنؾ الببلد ) عمى أنو لمبنؾ استخداـ األمواؿ المودعة في

1

محمد عامرهاشم ،مرجع سبق ذكره ،ص 21
Ameerh Hatif Haddaweea, Hakeem Hammood Flayyih The Relationship
between Bank Deposits and Profitability for Commercial Banks
International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 13,
Issue 7, 2020, p 227
2
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الحساب مع ضماف البنؾ بدفعيا عند الطمب بػدوف حػؽ لمعميػؿ في األرباح

التي يحققيا البنؾ.1

الرأي األول :يرى البعض أف الوديعة الجارية وديعة حقيقية واستندوا إلى:
الوديعة النقدية تحت الطمب ىي مبمغ يوضع لدي البنؾ ويسحب منو العميؿفي الوقت الذي يختاره وىذا كؿ ما يطمب في الوديعة الحقيقية ؛

إذا كاف البنؾ قد اعتاد أف يتصرؼ فييا بحسب العرؼ فإف ىذا التصرؼالمنفرد مف جانب البنؾ ال يمكف أف يصرؼ إرادة المودع مف اإليداع إلى

اإلقراض إذ لـ تتجو إرادتو إلى اإلقراض؛

 -كما أف البنؾ لـ يتسمـ ىذه الوديعة عمى أنيا قرض ؛

 عمى فرض أف البنؾ يتصرؼ فييا بإذف الموضوع الضمنى بداللة العرؼفإف مثؿ ىذا اإلذف اليصرؼ إرادة المودع عف الغرض األساسي مف الوديعة

وىو طمب حفظيا إلى غرض آخر أوجده العرؼ المصرفي لمصمحة

المصارؼ نفسيا.2

الرأي الثاني  :يرى ىذا الراي أف الودائع الجارية إنما ىي قرض إذ المقرر
فقيا أف الوديعة المأذوف في استعماليا تكوف عارية مضمونة وكؿ عارية ال
يمكف االنتفاع بيا إال باستيبلكيا تكوف قرضا ال عارية وليست وديعة حقيقية؛
ألنيا الترد بعينيا ألنيا تختمط مع بقية الودائع الجارية في البنؾ ،والبنؾ
1

عامربن عٌسى اللهو ،الودائع البنكٌة فً المصارف االسالمٌة دراسة تطبٌقٌة ،2008 ،ص 06
https://elibrary.mediu.edu.my/books/SDL1862.pdf
تارٌخاالطالع  2022 / 01 / 11على الساعة 18.57
2
محمد عامرهاشم ،مرجع سبق ذكره ،ص 21

- 42 -

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير –

د.حكيم بوحرب

الشهيد طالب عبد الرحمان -

أستاذ محاضر –أ-

محاضرات في الرقابة و االشراف على المصارف االسالمية

يتصرؼ فييا ويمتزـ برد مثميا و بذلؾ تختمؼ الوديعة في الحساب الجاري
عف الوديعة بالمعنى الفقيي فالوديعة بالمعنى الفقيي كما رأينا ترد بعينيا ،ثـ
ىي محفوظو عند المودع في مكاف منفصؿ عف بقية مالو أما الوديعة في

الحساب الجاري فيي عادة ما تكوف في شكؿ ودائع نقدية مأذوف عرفا في

خمطيا واستعماليا لذلؾ فيي ال تأخذ حكـ الوديعة الشرعية بؿ ىي أقرب إلى

حكـ القرض .وماداـ البنؾ ال يعطي فائدة عمى ىذا النوع مف القروض
فالقروض إذا ىنا قرض حسف وىو يخموا مف الربا .وعمى ذلؾ فإنو يحؽ لمبنؾ
أف يتصرؼ في الماؿ المقترض بكافة أنواع التصرؼ طالما أصبحت قيمة

القرض دينا موصوفا في ذمتو ويمتزـ بدفعو لمعميؿ.

كاف مما جاء في الضػوابط الشرعية في فتح الحسابات الجارية قوليـ:


ال يجوز لمبنؾ أف يقد ـ خدمات أو مزايا لعمبلء الحسابات الجارية

أو بعضيـ بما يترتب عميو بذؿ مادي لمعميؿ ،أو خدمة ليس ليا عبلقة بفتح
الحساب أو الوفاء لمعميؿ1؛


ال يجوز منح ىدايا خاصة ألصحاب الحسابات الجارية أو بعضيـ،

ويتأكد المنع فػيما لػو اُشترط ذلؾ عند فتح الحساب ،ومف ذلؾ إعطاء العميؿ
تذاكر سػفر ،أو إسػكانو في فنػدؽ مجاناً ،أو القياـ بالحجوزات وتقديـ
االستشارات ونحوىا .
1

عامربن عٌسى اللهو ،الودائع البنكٌة فً المصارف االسالمٌة دراسة تطبٌقٌة ،2008 ،ص 07

- 43 -

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير –

د.حكيم بوحرب

الشهيد طالب عبد الرحمان -

أستاذ محاضر –أ-

محاضرات في الرقابة و االشراف على المصارف االسالمية



ال يجوز لمبنؾ منح ىدايا عينية لمجمعيات الخيرية عمى حساباتيا

الجارية ،كأف يطبػع ليػا نماذج أو مطويات .


ال يجوز أف يكوف إعطاء الجمعيات الخيرية شيئاً مف األرصدة المجَ

ّنبة في حساب التطيػير مشروطاً بفتح حسابات جارية لديو .أما غير ذلؾ
مف المنافع التي ال تقابؿ القرض فيجوز أف يقدميا البنؾ لعمػبلء الحسػابات

الجارية كما أوضحت الييئة الشرعية ،وذلػؾ مثػؿ مػا كػاف مػف قبيػؿ األمػور
المعنويػة ،أو الخدمات المتعمقة بفتح الحسػاب ،مثؿ الشػيكات وبطاقػات
الصرػاؼ ،وغػرؼ االسػتقباؿ واالىتماـ بالعميؿ ،وكذلؾ يجوز تقديـ ما ال
يخػتص بأصػحاب الحسػابات الجاريػة ،وانػما يكوف ليـ ولغيرىـ كالمواد
الدعائية واإلعبلنية .وبالنسبة لمجمعيات الخيرية فيجوز أف تقدـ التبرعات
والمعونات التػي كانػت معتػادة بػيف البنؾ والجمعيات قبؿ فتح الحساب ،أو أف
يقدـ البنؾ لمجمعيػات تبرعػاً غػير مخصػوص بالجمعيات التي ليا حساب في
البنؾ .فتكوف عمميات العميؿ مع البنؾ في وديعة الحساب الجػاري تنحصرػ
بعمميتػيف فقػط ىمػا اإليداع والسحب؛ لكف يبلحظ أف إيػداع األمػواؿ في
المصػارؼ يسػاعدىا عػمى اسػتغبلؿ األمواؿ في أنشطتيا ،وبالتالي فإف إيداع
األمواؿ في المصارؼ اإلسبلمية أسمـ مػف حيػث أف أنشطتيا أنشطة مباحة.1
1

عامربن عٌسى اللهو ،الودائع البنكٌة فً المصارف االسالمٌة دراسة تطبٌقٌة ،2008 ،ص 08
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.5 .1.1. 2.2.3الوديعة لالستثمار
الودائع االستثمارية ىي رأس ماؿ ممتص لمخسارة بموجب مبدأ

المشاركة في الربح والخسارة .ىذا و تنعكس العبلقة العادلة بيف المساىميف
وأصحاب حسابات االستثمار مف خبلؿ العائد المنصؼ والمخاطرة.

يختمؼ عائد ودائع االستثمار باختبلؼ أداء األصوؿ ،وبالتالي فيو غير

مضموف مف قبؿ الوسطاء المعرفيف المقيديف بمواجية منافسة شديدة مف
البنوؾ التقميدية التي تقدـ ودائع مضمونة األجؿ وحيث تكوف بيئة المنافسة
مواتية ألنشطة التمويؿ التقميدية .والبنؾ التقميدي في منافسة في جذب الودائع

ألجؿ .في البنوؾ التقميدية  ،يتـ توفير مصطمح اإليداع بسعر فائدة ثابت أو

في البكالوريا الدولية  ،تكوف مكافأة المودع ىي معدؿ العائد البلحؽ .تجد
بعض الدراسات صمة بيف عائد الودائع االستثمارية ومعدؿ الدخؿ في البنوؾ

التقميدية.1

إذا كاف الوسطاء المعرفوف غير قادريف عمى اختيار معيار العائد الذي

يعكس معامبلتيا "اإلسبلمية" ،ستظؿ تتبع معدؿ الفائدة كمرجع .وىذا يجعؿ
مف الصعب عمى المكتب الدولي التنبؤ بمعدؿ عائد الودائع االستثمارية

وتثبيتو.

ترجع المخاطر التجارية البديمة  ،المتعمقة بفقداف القدرة التنافسية ونقص

السيولة  ،إلى زيادة عدـ اليقيف فيما يتعمؽ بعائد الودائع االستثمارية .يمكف أف
1

Hichem Hamza, Does investment deposit return in Islamic banks reflect
PLS principle?, H. Hamza , Borsa _Istanbul Review 16-1 ,2016, p33.
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يحدث ىذا أثناء فترة زمنية ؛ معدؿ العائد الفعمي أقؿ مف العوائد المتوقعة مف

قبؿ أصحاب حسابات االستثمار أو العائد المقدـ مف البنوؾ األخرى .1تجعؿ
المخاطر التجارية المستبدلة المكتب الدولي تحت الضغط لدفع معدؿ عائد

لممستثمريف المودعيف فيو أعمى مما يجب دفعو بموجب الشروط "الفعمية" مف
عقد االستثمار .وقد يؤدي ذلؾ في نياية المطاؼ إلى توخي الحذر لدى

المستثمريف ويقتضي منيـ مراقبة وانضباط نشاط المصارؼ في نفس القطاع
مف أجؿ توقع معدؿ عائد تنافسي.

نشير في ىذا اإلطار إلى أف المصارؼ االسبلمية تتحمؿ المخاطر المفرطة

التي تؤثر عمى الودائع االستثمارية مف جانب األصوؿ.2

غير انو و في ىذه الحالة فإف أصحاب حسابات االستثمار  ،بسبب دافع
الربح  ،سيفقدوف ثقتيـ ويضطروف إلى سحب أمواليـ ،و في الواقع يمكف

أف يستمزـ ذلؾ تحويؿ الودائع مف الوسطاء المعرفيف إلى البنوؾ التقميدية.

التكييف الفقيي لوديعة ألجل

الرأي األول  :تكييؼ الودائع عمى أنيا عقد وكالة

ذىب بعض الباحثيف إلى تخريج عممية إيداع نقود في البنؾ عمى إنيا عقد

وكالة وتصوير ذلؾ أف المصرؼ ينوب عف أصحاب الودائع في اتخاذ

اإلجراءات المتعمقة بحفظ وصيانة ودائعيـ وكذلؾ اتخاذ التدابير البلزمة
1

Hichem Hamza, Does investment deposit return in Islamic banks reflect
PLS principle?, H. Hamza / Borsa _Istanbul Review 16-1 ,2016, p33
2
ThorstenBeck AsliDemirgüç-Kunt OuardaMerrouche , Islamic vs.
conventional banking: Business model, efficiency and stability, Journal of
Banking & Finance, p 437 .
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لبلستثمار ىذه الودائع في أفضؿ الظروؼ الممكنة ورتب صاحب ىذا الرأي

عمى ىذا التصوير أمريف :

 إقرار حؽ المصرؼ في أخذ نفقات الصيانة ومأونة الحفظ مف صاحب الودائعباعتباره وكيبل بأجر

. -تـ تخريج تصرؼ البنؾ في الودائع باالستثمار عمى إنو عمى سبيؿ

الوكالة عف المدعيف كاف البنؾ ىو المستودع يتحوؿ إلى وكيؿ لممودع فى

التصرؼ في الوديعة وما نتج عف تصرؼ البنؾ مف ربح يكوف ممؾ صاحب
الوديعة ألنو األصيؿ وليس لمبنؾ -وىو الوكيؿ -شيء فيو .وبناء عمى ىذا

التخريج فإنو يجوز لمبنؾ أخذ نفاقات الصيانة والحفظ والوديع لو المكسب.1

الرأي الثاني  :الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقيي وال القانوني ،بؿ
ىي قروض .ذلؾ ألف الوديعة ىي العيف التي توضع عند الغير لحفظيا
لمالكيا ،ثـ يردىا إليو بذاتيا ،دوف أف يتممكيا أو يتصرؼ فييا.

وفي الوديعة ألجؿ ال يمتزـ المصرؼ بحفظ عينيا لصاحبيا ،بؿ تنتقؿ ممكيتيا
إليو عمى أساس أف يرد مثميا لممودع في الوقت المتفؽ عميو ،والعبرة في

العقود لممقاصد والمعاني ال لؤللفاظ والمباني .فالتكييؼ الفقيي ليذه الوديعة
أنيا قرض ذو أجؿ بفائدة وقد حرمت الشريعة الزيادة عمى أصؿ الماؿ في

1

محمد عامرهاشم ،مرجع سبق ذكره ،ص 27

- 47 -

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير –

د.حكيم بوحرب

الشهيد طالب عبد الرحمان -

أستاذ محاضر –أ-

محاضرات في الرقابة و االشراف على المصارف االسالمية

االقراض باعتبار أف القرض عقد ارتفاؽ وتبرع ال عقد استثمار ( (١واسترجاع
وىو محرـ الشتمالو عمى ربا النسيئة.1

يقوـ المصرؼ في إطار تنفيذه لموساطة المالية بقبوؿ الودائع مف األفراد

وقطاع األعماؿ والسػمطات الػنقدية مف خبلؿ فتح حسابات اإليداع المختمفة،

وتعتبر الحسابات الجارية ( تحت الطمػب ) أحػد الوسائؿ التي يتـ عمييا
السحب بالشيكات و بالتالي فيي أحد وسائؿ الدفع و تمثؿ العػامؿ المؤثر

األوؿ في قدرة الجياز المصرفي عمى التوسع النقدي ،بخبلؼ الودائػع
االدخاريػة التػي يمكف استخداميا لمدفع إال بعد انقضاء فترة الوديعة أو مدة

األخطار المحػددة لذلؾ ،وال تخرج المصارؼ األعضاء في النظاـ المصرفي
اإلسبلمي عف ىذا المفيوـ ،حيث يمكف إستخداـ الحسابات الجارية ألغراض

السحب عمييا بالشيكات ،ولكف األمر يختمؼ في ىيكؿ ىذه الودائع حيث
يزداد حجـ الودائع اإلستثمارية عمى حجـ الودائع الجارية التي تعتبر أحد

وسػائؿ الدفػع بسبب االتجاه أو النزعة نحو المشاركة في العائد باعتبار أف

بقاؤىا في الحسابات الجارية يحمؿ عائداً سمبياً مما يمقي أث اًر معاكساً عمى
التوسع النقدي وتوليد النقود المصرفية الذي يمكػف أف تحدثػو تمػؾ المصارؼ،

ولكف تأثير ىذا العامؿ يختمؼ بحسب الثقؿ النسبي لمودائع الجاريػة فػي ىذا

النظاـ .2

1

محمد عامرهاشم ،مرجع سبق ذكره ،ص 27
2
علً عبد اهللا شاهٌن ،مرجع سبق ذكره ،ص 618
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 . 2. 2.2.3توفر ثقة المتعاممين وقبوليم التعامل بالشيكات كأداة

لمدفع

إف االحػتفاظ بػالودائع لػدى الجياز المصري وتوفر ثقة أصحاب ىذه

الودائع بقدرة المصػارؼ عمى رد ودائعيـ حاؿ طمبيا ،سوؼ يدفع األفراد

عمى إيداع أمواليـ ويشجع اآلخريف عمى إيداع المزيد منيا واالستمرار

في االحتفاظ بيا وعدـ محاولة سحبيا إال عند حاجتيـ الحقيقية إلػييا ،مػف
ىػنا فإنو يمكف القوؿ بأف توفر ىذه الثقة سوؼ تجعؿ األفراد يفضموف

التعامؿ مع المصػرؼ وتسػوية المدفوعػات مػف خبلؿ إصدار الشيكات

واالعتماد عمييا بدالً مف أوراؽ البنكػنوت خاصة في المدفوعات الكبيرة ،
وبالتالي فإف خيارات األفراد وأفعػاليـ وسموؾ المصارؼ تؤثر عمى مقدار

الودائع تحت الطمب ومف ثـ قدرة المصارؼ عمى إنشاء النقود المصرفية.
لقد اكتشفت المصارؼ بالتجربة الفعمية أف مف يودعوف لدييا األمواؿ

ال يسحبوف في آف واحػد ما أودعوا بؿ يسحبوف جزءاً منيا في أي يوـ
معيف وىى ال تتجاوز عادة نسبة ضئيمة مف حجـ الوديعة األولية ويكفي

والحالة كيذه االحتفاظ باحتياطي بنسبة معينة لمقابمة السيولة البلزمة ليذه

الطمبات ،وقد كانت نسبة ىذه السيولة تحدد في البداية اجتيادا ثـ مع

تطور العمؿ المصرفي صارت تحدد عرفاً ثـ بعد ذلؾ جاءت الحكومات
لتضفي مصادقة عمى ىذا العرؼ المصرفي بؿ تفرضو قانوناً بنسب
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محددة تسمى ( نسبة السيولة النقدية )  ،وبالتالي فإف توفر الثقة في

الجياز المصػرفي تجعؿ األفراد ال يقدموف عمى سحب ودائعيـ كاممة بؿ
جزءاً يسي اًر منيا ( ال يتجاوز نسبة معينة مف حجـ الوديعة األولية ) مما
يسمح لممصرؼ بتوظيؼ األمواؿ المتبقية بعد احتفاظ بنسػبة معيػنة مف

حجـ تمؾ الودائع لمواجية طمبات لمسحب عمييا ( نسبة السيولة النقدية )
وىذا بػدوره يػؤدي إلػى تولػيد النقود والمساىمة في عمميات التوسع النقدي

.

بالنسبة لممصارؼ اإلسػبلمية فإنيػا ال تخػرج عػف مبدأ الثقة أيضاً  ،إذ

ال يمكف تصور قياـ ىذا الجياز بميمتو المصػرفية في غياب تمؾ الثقة

كما أف السمطة النقدية مف جانبيا تعمؿ كدعامة وضامف ليذه الثقة مػف
خبلؿ إشرافيا المباشر عمى عمميات المصارؼ األعضاء ومف خبلؿ
القيود والضوابط التي تضػمف يسػا ار لمصرؼ كنسبة االحتياطي ومعدؿ

السيولة ونحوىا مما لو دور في ضماف ثقة المجػتمع فػي الجياز

المصرفي األمر يدعـ ىذا المبدأ ويؤدي إلى زيادة ونمو حجـ الودائع

ويوسع مف فرص منح التمويبلت .1

1

علً عبد اهللا شاهٌن ،مرجع سبق ذكره  ،ص 619
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.3.3. 2.2.3نسبة االحتياطي النقدي اإللزامي
يتبيػف مما سبؽ أف قدرة المصارؼ عمى توليد النقود يعتمد عمى حجـ

ودائعيا األصمية وعمػى حجػـ السػيولة االحتياطية التي يحجزىا المصرؼ
لمقابمة عمميات السحب عمى الودائع ويعػزز ذلػؾ عػامؿ الثقة في أداء

المصارؼ ككؿ  ،إال أنو ينبغي أيضا القوؿ بأف تحديد نسبة االحتياطي
النقدي اإللزامي كأحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدميا البنؾ
المركزي ألغراض مػتعددة وزيادتيا أو خفضيا في الحدود المسموح بيا
بموجب قوانيف إنشاء السمطات النقدية في كػؿ بمد يؤثر بشكؿ مباشر في

مقدرة المصارؼ عمى عمميات التوسع النقدي حيث أف زيادة ىذه النسػبة

يعنػي تخفيض قدرة المصرؼ عمى منح التمويؿ البلزـ ،مما يؤدي بدوره

إلى الحد مف عممػية تولػيد النقود المصرفية والعكس صحيح  ،ولبياف أثر
ذلؾ نورد مثاالً بسيطاً فإذا ما قبؿ المصرؼ وديعة أولية بقيمة(10
)مميوف دينار ثـ احتفظ باحتياطي نقدي إلزامي (نظامي) مقداره 15

%وجزء أخر لمواجية طمبات السحب (السيولة النقدية) بواقع (%) 5
يصبح الجزء المتبقي وقدره  8مميوف دينار بمثابة أصوؿ نقدية قابمة

لمتمويؿ لمغير ،ويتمكف المصرؼ مف عمؿ إضافة صػافية إلػى العػرض

الكمي لمنقود في االقتصاد بقيمة () 8مميوف دينار عمى الرغـ أنو ال زاؿ

ممػتزما أماـ صاحب الوديعة بقيمة وديعتو البالغة () 10مميوف دينار،
وبالتالي فإف ىذا التمويؿ يكػوف إما بقيد المبمغ في حساباتيـ الجارية في

نفس المصرؼ أو بتقديـ نقوداً ورقية لممستثمريف الذيف يقوموف بدورىـ
- 51 -

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير –

د.حكيم بوحرب

الشهيد طالب عبد الرحمان -

أستاذ محاضر –أ-

محاضرات في الرقابة و االشراف على المصارف االسالمية

بإيداع تمؾ األمواؿ في حساباتيـ الجارية في مصرؼ آخر ،حيث يتـ
إنشاء وديعة جديدة لدى ذلؾ المصرؼ والذي يقوـ بدوره باالحتفاظ بنسبة

مف قيمة الوديعة (  ( % 20واقػراض الباقػي أي مػبمغ (  ) 4.6مميوف
دينار ،وىو يعتبر إضافة صافية لعرض النقود في االقتصػاد ،وبنفس

الطريقة يمكف لمصرؼ ثالث أف يتمقى (  ) 4.6مميوف دينار مف األفراد

الذيف حصػموا عمػييا كقػروض مف المصرؼ السابؽ  ،وىكذا و بتكرار ىذه

العممية حيث ال يحتاج المصرؼ إلى االحتفاظ بأكثر مف % 20مف نقود

الودائع في شكؿ رصيد نقدي سائؿ ولدى البنؾ المركػزي كاحتياطػي

إلزامي  ،فإنو يستطيع في كؿ مرة إقراض ما نسبتو  % 80مف حجـ كؿ

وديعػة لديػو والتي تتناقص بطبيعة الحاؿ تدريجياً حتى تقترب مف الصفر
 ،وىكذا باستم اررية عممية اإليداع – التمويؿ – اإليداع يستمر النظاـ
المصرفي في زيادة النقود المصرفية حيث تعمؿ نسبة االحتياطي
المفروضة مف قبؿ السمطة النقدية عمى تخفيض الوديعة المشتقة إلى

أدنى حد ليا وعػندىا يصؿ التوسع النقدي إلى حده األعمى .ىذا و
بافتراض ثبات نسبة االحتياطي النقدي في جميع المراحؿ ب % 20فإف
الحجـ الكمي لمنقود المصرفية التي يتـ توليدىا في الجياز المصرفي

سػوؼ تػبمغ في النياية  50مميوف دينار ،بينما تبمغ القروض الممولة 40

مميوف دينار والرصيد النقدي لموديعة األولى ىو  10مميوف دينار ويمكف

التعبير عف ذلؾ جبرياً بالمعادلة التالية:1
1

علً عبد اهللا شاهٌن ،مرجع سبق ذكره ،ص 620

- 52 -

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير –

د.حكيم بوحرب

الشهيد طالب عبد الرحمان -

أستاذ محاضر –أ-

محاضرات في الرقابة و االشراف على المصارف االسالمية

وحػوؿ مػا سػبؽ يبلحػظ أف النسبة التي تتضاعؼ بيا الوديعة تساوي

مقموب نسبة الرصػيد النقدي وىي تساوي  5وىو ما يسمي مضاعؼ

التوسع النقدي  ،وىو المعامؿ الذي تتضاعؼ بو الوديعة األصمية ،وعميو
فإف تعديؿ نسبة االحتياطي الذي يحتفظ بيا المصرؼ زيادة أو خفضاً
سيؤدي بالتبعية إلى التأثير عمى مضاعؼ التوسع النقدي  ،فكمما زادت

نسبة االحتياطي الػنقدي تنخفض مقدرة المصرؼ عمى التوسع في منح

االئتماف بسبب انخفاض مضاعؼ التوسع الػنقدي والعكػس صػحيح ،

وبذلػؾ فإف أداة االحتياطي النقدي اإللزامي ضرورة ممحة ترتبط بمصػالح

المػبلؾ والمودعيػف وتوفػر الثقة في البنوؾ والنظاـ المصرفي ككؿ  ،وتعد

مف أىـ المحددات الرئيسية المؤثرة في قدرة البنوؾ عمى توليد النقود

المصرفية  ،فالعبلقة بيف ىذه النسبة والقػدرة عمى توليد النقود ىي عبلقة

عكسية ،ولذلؾ فإف معظـ التشريعات المصرفية تحدد نسب مػتفاوتة
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لتطبػيقيا عمػى ودائػع العمبلء والزاـ البنوؾ عمى االحتفاظ بيا لدى البنؾ

المركزي .

وفػيما يػتعمؽ بالتأثػير الذي يمكف أف تحدثو أداة االحتياطي النقدي

اإللزامي في النظاـ المصػرفي اإلسػبلمي فإف المصرؼ المركزي يممؾ
القدرة أيضا لمتأثير عمى ىذه اآللية مف خبلؿ التأثير عمى مضاعؼ

التوسع النقدي عمى غرار النموذج المصرفي التقميدي( خطاب ،بدوف

تاريخ ) إذ أف قػياـ المصػارؼ بتوظػيؼ األمػواؿ المتاحة لدييا بأساليب

الوساطة المالية المستخدمة في المصارؼ اإلسبلمية كأسموب المضاربة
أو المشاركة أو األساليب البيعية يؤدي إلى زيادة التدفقات الػنقدية ،وعندما
يقوـ مبلؾ عناصر اإلنتاج بإيداع العوائد التي حصموا عمييا مقابؿ

مساىماتيـ في العممػية اإلنتاجية التي يتـ تمويميا مصرفياً فإف المصرؼ

سيقوـ مرة أخرى باستخداـ الجزء األكبر مػف ىػذه الودائع في تقديـ
التمويؿ لممستثمريف عمى أساس المضاربة أو المشاركة مما يولد ودائع

أخػرى ويؤدى إلى توليد النقود المصرفية.1

 .4. 2.2.3توظيف األموال  :تقػوـ المصارؼ في إطار تأديتيا لوظيفتيا
الثانية ( بعد قبوؿ الودائع ) باستثمار أمواليا مػف خػبلؿ تمويؿ القطاعات
اإلقتصادية المختمفة ،وقد تـ التوضيح سابقاً بأف التمويؿ المصرفي يػؤدي
إلى التوسع النقدي ،وميما اختمفت أساليب ىذا التمويؿ في النظاـ
المصرفي التقميدي الذي يقوـ عمى أساس الفائدة مف خبلؿ منح اإلقراض

1

علً عبد اهللا شاهٌن ،مرجع سبق ذكره ،ص 621
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أو فتح الحسابات الجارية المصرفية أو بالسحب عمػى المكشػوؼ أو

خصـ األوراؽ التجارية فإنيا تؤثر جميعاً مف خبلؿ دورة السحب واإليداع
والسػحب عمػى مضػاعؼ التوسػع النقدي ،كما أف أساليب التوظيؼ التي
تنتيجيا المصارؼ اإلسػبلمية تػؤدي إلػى النتيجة نفسيا ،غير أف أساليب

التوظيؼ التي ينتيجيا النظاـ المصرفي اإلسػبلمي توجد ارتباطا بيف

التوسع النقدي واإلنتاج السمعي بخبلؼ أسموب القرض بفائدة ،حيث

يصػبح التوسػع الػنقدي توسعاً مسبقاً يتضمف ارتباطا ذاتياً بالناتج الفعمي

فالمصرؼ اإلسبلمي يقوـ بتمويؿ عممياتو عمى أساس المشاركة أو

المضاربة ويستطيع المستثمر إسػتخداـ ىػذه الػتمويبلت لتنفيذ التزاماتو
المالية ،كما أف قياـ تمؾ المصارؼ باستثمار األمواؿ المػتاحة لدييػا في

األسيـ وسندات اإلقراض الخاصة والعامة وشيادات السمح يحمؿ نفس
تأثير أسػموب المشػاركة إذ ال تعدو عممية شراء ىذه الشيادات أف تكوف

نقبلً لمتمويؿ مف بائعيا إلى المصرؼ بأسموب المشاركة أيضاً ،األمر
الذي يؤدي إلى التوسع النقدي ،غػير أف المشػروعات التػي تخفؽ في
عممياتيا اإلنتاجية وتحقؽ خسائر سوؼ يتأثر بيا مبمغ التمويؿ المقدـ

والذي يستعيده المصرؼ ناقصاً تمؾ الخسارة مما يقمؿ مف حجـ التوسع

النقدي واف كػاف ىذا األمر قد ال يظير بسبب وجود العديد مف العمميات

األخرى الممولة مف قبؿ المصرؼ والتي تحقؽ في مجموعيا أرباحاً
تغطي النقص المذكور .
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أمػا بالنسبة لعمميات التمويؿ عبر األساليب البيعية كالمرابحة والبيع

بالتقسيط والتمويؿ التأجيري وغيرىا فإف عمميات التمويؿ المرتبطة بيا
والتي قدميا المصرؼ اإلسبلمي تعود كاممة إلػى المصرؼ مع العوائد

المرتبطة بيا بصرؼ النظر عف النتائج المترتبة عمى ىذا التمويؿ مما
يعني عدـ تأثر األصوؿ النقدية التي قاـ المصرؼ بتمويميا لمغير نتيجة

اإلخفاؽ أو عدمو التي قد يتعرض إلييا ىذا التمويؿ .وتبعاً لذلؾ فإف

أساليب التمويؿ اإلسبلمية تسيـ في زيادة مضاعؼ التوسع النقدي بالنظر
إلػى الػدور الػذي يمكف أف يؤثر بو أسموبي المشاركة والمضاربة واألساليب
البيعية عمى قدرة الػنظاـ المصػرفي اإلسبلمي في إحداث ىذا التوسع ،كما
أف استخداـ ىذه األساليب سيمكف مف اسػتغبلؿ كافػة األمواؿ المتاحة
ألغراض االستثمار مما يدعـ فاعمية مقومات التوسع النقدي في النظاـ

المصرفي اإلسبلمي لتوليد النقود المصرفية .وىكػذا فإف العوامؿ المذكورة
تمكف مف توليد النقود المصرفية بشكؿ تمقائي دوف إرادة مف المدخريف أو

المستثمريف.1

. 3.3أثر صيغ التمويل في المصارف االسالمية عمى خمق النقود
إذا كاف أسموب التمويؿ النقدي الذي تتبعو البنوؾ التقميدية سببا وراء قدراتيا
عمى خمؽ النقود ،فإف المصارؼ االسبلمية تمنح مجموعة متنوعة مف الصيغ

التمويمية التي تعنى بالمشاركة في العممية االستثمارية أو بتوفير السمع و

الخدمات التي بيف التمويؿ في شكؿ نقدي و القدرة عمى خمؽ النقود ،فيؿ
1

علً عبد اهللا شاهٌن ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 622 – 621
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لصيغ التمويؿ التي تنتيجيا بنوؾ المشاركة شكؿ نقدي يمكف اف يؤدي إلى

توسع نقدي؟

يمكف القوؿ بأف المصارؼ االسبلمية ال تمنح التمويؿ في شكؿ نقدي

إال في حاالت ثبلث :المشاركة ،المضاربة و القرض الحسف ،أما بقية صيغ
التمويؿ األخرى تعتمد بيع البنؾ لسمع و خدمات

و تتخذ شكؿ تمويمي

توسعي .

إذا استثنينا التمويؿ بالقرض الحسف الذي ال تحصؿ مف ورائو المصارؼ

االسبلمية أي عائد ،فإنو يمكف القوؿ أف المصارؼ االسبلمية تمنح تمويبل
نقديا في صورة شراكة (المضاربة ،المشاركة) كما تمنح تمويبل سمعيا في

صورة مديونية (البيوع).

ىل يؤدي التمويل المصرفي االسالمي إلى توسع نقدي ؟
تعتبر المضاربة والمشاركة مف الصيغ المميزة لمعمؿ المصرفي االسبلمي ،
وىي الصور التي يظير فييا التزاوج التاـ بيف عنصري العمؿ وراس الماؿ ،و

في كمتا الصيغتيف يعتبر المصرؼ مضاربا بأمواؿ المودعيف في الحساسات

االستثمارية حيث يمثموف المبلؾ األصمييف ألسيـ المصارؼ في ىذه
المشاريع ،ويرتبط استحقاقيـ لمربح باستمرار ممكيتيـ ألمواليـ المودعة لدى

البنؾ المفوض منيـ باستثمارىا.

يترتب عمى التمويؿ وفؽ الصيغتيف :

- 57 -
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-

التمويؿ الذي يمنحو المصرؼ االسبلمي ألحد المشاريع ليس قرضا

مصرفيا  ،بؿ يعبر عف الحصة التي ساىـ بيا المصرؼ بيا المصرؼ في
المشروع المموؿ ؛
-

ويفضي ذلؾ ،إلى أف التمويؿ الذي منحو مصرؼ المشاركة يمثؿ

رأس ماؿ المشروع كمشاركة في عقد المضاربة ،او جزءا مف رأس الماؿ
كمساىمة في شركة .
-

والذي يمثؿ بدوره مصدر تمويؿ في ميزانية المشروع ،يقابؿ موجودات

المشروع أو جزءا منيا.
-

ويتحوؿ بذلؾ التمويؿ المتقدـ مف المصارؼ االسبلمية إلى أشخاص

آخريف ،وذلؾ في شكؿ أجور ،اثماف عمى األصوؿ ومصاريؼ الخدمات التي
تمقاىا المشروع .
-

ىذه األجور األثماف قد تتحوؿ كميا اوجزء منيا إلى مصرؼ آخر ،في

شكؿ حسابات مصرفية ،كودائع جارية أو استثمارية.
-

ىذه الودائع التي تعبر عف نقود جديدة تولدت مف اشتقاؽ الوديعة

األولى ،كوف اف الوديعة االولية في البنؾ األوؿ ال تزاؿ مقيدة دفتريا .

ونخمص في األخير أف التمويؿ وفؽ صيغتي المضاربة والمشاركة في

المصارؼ االسبلمية ،يؤدي إلى خمؽ نقود جديدة تؤثر في حجـ العرض
النقدي وتمنح بنوؾ المشاركة قدرعمى التوسع النقدي .1
1

حمزة شوادر ،عالقة البنوك االسالمٌة بالبنوك المركزٌة فً ظل نظام الرقابة النقدٌة التقلٌدٌة ،الطبعة
األولى  ،عماد الدٌن للشر ،2014 ،ص 258
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ىل يؤدي التمويل التجاري في بنوك المشاركة إلى توسع نقدي ؟
توفر المصارؼ االسبلمية صيغ لتوفير متطمبات وحاجيات العجز ،مف خبلؿ

عمميات المرابحة  ،البيع اآلجؿ ،السمـ ،االستصناع و االجارة ،ىذه الصيغ
التي تمثؿ صو ار لممديونية بيف البنؾ وعمبلئو ،حيث يكوف العميؿ في إطارىا

مدينا لممصرؼ بقيمة أو ثمف األصؿ أو الخدمة التي وفره الو المصرؼ ،ىذا
الثمف الذي يتحدد مسبقا بوصؼ العممية بيعا يكوف السعر فيو محددا عند

االتفاؽ .

يترتب عمى التعامؿ وفؽ ىذه الصيغ :

-

أف المصارؼ االسبلمية ال تمنح تمويبل نقديا صافيا لعمبلئيا بؿ

-

و يقضي ذلؾ ال براـ عقد بيف المصرؼ والعميؿ ،يتحدد فيو سعر

يرتبط بتدفؽ السمع والخدمات ؛

المبيع وأجؿ التسديد وشكمو (كميا أو قسطا).
-

وفي الجانب الثاني ،يعقد المصرؼ عقد بيع ثاف مع شخص آخر،

يوفر مف خبللو السمعة أو الخدمة بمواصفات المبيع في العقد األوؿ ،ويتحدد

فيو كذلؾ السعر و أجؿ التسديد وشكمو.
-

وينجـ عف تسديد المصرؼ لثمف المبيع في العقد الثاني (انطبلقا مف

الودائع المتوفرة لديو) إلى تحوؿ ىذا الثمف إلى حساب مصرفي لصالح المورد

(البائع) في شكؿ وديعة جارية او استثمارية .
-

ىذه الوديعة التي تمثؿ نقدا جديدة تولدت عف اشتقاؽ الوديعة االولية

في المصرؼ االوؿ التي التزاؿ مقيدة دفتريا لديو.
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-

إذف التمويؿ بصيغ البيوع في المصارؼ االسبلمية يؤدي إلى خمؽ

نقود جديدة ،ويمنح المصارؼ االسبلمية قدرة عمى التأثير التوسعي. 1
. 4.3ضوابط خمق النقود بواسطة المصارف االسالمية

إذا كانت المصارؼ االسبلمية قادرة عمى خمؽ نقود جديدة تمكنيا مف التأثير
في التوسع النقدي فإف نشاطيا يخضع لجممة مف القيود والضوابط التي

حددىا فقو المعامبلت المالية في الشريعة االسبلمية  ،وبالنظر إلى عممية

خمؽ النقود ولتأثيرىا البالغ عمى االقتصاد ،فغف الفقياء والمفكريف وضعوا
جممة مف المعايير والضوابط ليذه العممية و المتمثمة في :
-

الحفاظ عمى استقرار وثبات قيمة النقود والقوة الشرائية لياف وذلؾ

-

الموازنة بيف العرض النقدي و االنتاج السمعي والخدمي؛

بالتحكـ في حجـ االصدار النقدي؛
-

التقميؿ مف اآلثار التضخمية عمى االقتصاد؛

-

توجيو التمويؿ الذي تقدمو إلى عدد أمثؿ مف طالبي التمويؿ الذيف

ينتجوف السمع والخدمات التي تمبي حاجيات السواد األعظـ في المجتمع.

ويخمص في النياية إلى أف :لممصارؼ االسبلمية القدرة عمى خمؽ النقود

والمشاركة في التوسع النقدي و ذلؾ لػ :
-

1

توفيرىا لمحسابات الجارية ولو أنيا محدودة بالمقارنة مع التقميدية .

حمزة شوادر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 259-258
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-

توفيرىا لمتمويؿ في صورتيو النقدية والعينية لعمبلئيا ما يؤدي بإجراء

عمميات إيداع وخمؽ نقود جديدة

 وىذا وفؽ ضوابط تنظيمية تتحكـ في حجـ التوسع النقدي وترتبطبالحاجة االقتصادية. 1

 .5.3أدوات السياسة النقدية اإلسالمية
ينظر إلى السياسة النقدية عمى أنيا إحدى األدوات المكونة لمسياسة

االقتصادية األدوات المستخدمة .إذ يرى االقتصادي تينبرجف أنو مف غير

الممكف انتظار تحقيؽ ىدفيف مستقميف عف طريؽ وسيمة أو أداة واحدة .ويجد
ىذا الطرح تبريره مف عدـ معقولية تخصيص وسيمة واحدة لتحقيؽ أىداؼ

متعددة غير متجانسة مف حيث الطبيعة ،وذات تعارض مف حيث العالج،
ألجؿ ذلؾ يوكؿ لمسياسة النقدية ىدؼ تحقيؽ استقرار األسعار عف طريؽ
االنضباط النقدي .وبسبب البنية الييكمية المتينة لبلقتصاد اإلسبلمي وما
يحتويو مف مقومات تحفظ سالمتو خاصة فيما يتعمؽ بالجانب المصرفي فيو،

فإف االختبلالت النقدية غالبا ما تكوف مستبعدة الحدوث فيو وىذا بسبب ضبط
عممية اإلصدار واعتبارىا عماؿ سياديا لمدولة ،إضافة إلى منع المصارؼ مف
اشتقاؽ النقود الخطية التي تعتبر أىـ أسباب الضغوط التضخمية ،زد عمى
ذلؾ تحريـ الربا وبالتالي اياب الفجوة بيف ق اررات االدخار و االستثمار  .أما
1

حمزة شوادر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 261-259
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في حالة وقوع بعض االختبلالت النقدية ،فإنو يمكف في ىذا اإلطار اعتماد

مجموعة أدوات وأساليب منيا :

 1 .5.3تفسير السياسة النقدية اإلسالمية في العصر الحديث
أثار تطوير إدارة األمواؿ االىتماـ بقضايا ميمة حوؿ الماؿ والممارسات

المصرفية وعمميات السياسة النقدية في القرف العشريف .أثارت مبادرة

الممارسات المصرفية الحديثة  ،وعولمة الوساطة المالية  ،وانشاء المؤسسات
المالية في الدوؿ اإلسبلمية  ،واالستخداـ المفرط لمعممة الورقية ومف ثـ
التعامبلت اإللكترونية  ،وتجارة األسيـ عبر الحدود  ،وزيادة الديف العاـ
تساؤالت لدى الفقياء اإلسبلمييف .المصرفييف والمنظميف واالقتصادي

اإلسبلمي .لتمبية ىذه التساؤالت  ،حاوؿ االقتصاديوف المسمموف والفقياء
المعاصروف إعادة النظر في المؤسسات الغربية بيدؼ جعميا خالية مف الربا
مع إجراء التعديبلت البلزمة أو ابتكار بدائؿ متوافقة مع الشريعة والتي قد

أيضا .تـ إضفاء الطابع المؤسسي عمى ىذه
تحقؽ أىداؼ السياسة العامة ً
النظريات بسبب زيادة االستقبلؿ السياسي خبلؿ ىذا الوقت  ،مما سمح
باختبار الممارسات التجارية والنقدية اإلسبلمية .وبالمثؿ  ،فإف رغبتيـ في
توضيح النيج االقتصادي اإلسبلمي المميز  ،وخاصة فصميـ عف الرأسمالية
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واالشتراكية  ،قادتيـ إلى تقديـ العديد مف الصيغ الجديدة في مجاؿ السياسة

النقدية.1

أشار أحمد ( )1984إلى أنو تـ تقديـ مساىمة كبيرة في مجاؿ السياسة

ال نقدية في المؤتمر الدولي األوؿ لبلقتصاد اإلسبلمي الذي تـ تنظيمو في مكة
المكرمة بالمممكة العربية السعودية في فبراير  1976والنظاـ االقتصادي
الدولي الجديد الذي عقد في لندف  ،المتحدة .المممكة عاـ  .1977وتماشياً
مع جدوؿ األعماؿ نفسو  ،عقدت ندوة حوؿ االقتصاد النقدي والمالي

اإلسبلمي في مكة المكرمة عاـ  1978وقاـ بتحرير األوراؽ المختارة عارؼ

( .)1978وككتاب مستقؿ  ،تـ نشر ىذه األوراؽ السياسية مف قبؿ المركز

الدولي لمبحوث في االقتصاد اإلسبلمي ( ، )ICRIEجامعة الممؾ عبد العزيز

( )KAUجدة .وبالمثؿ  ،تـ تنظيـ ندوة حوؿ نفس األجندة في عاـ  1981في

إسبلـ أباد  ،باكستافُ .عقد مؤتمر دولي آخر حوؿ الصيرفة اإلسبلمية
واستراتيجيات التعاوف االقتصادي في بادف بادف  ،ألمانيا في عاـ .1982
ار ُ ،عقد المؤتمر الدولي الثاني لبلقتصاد اإلسبلمي في إسبلـ أباد ،
واستمرًا
باكستاف عاـ  .1983عدد كبير مف الكتب والدراسات والبحوث تـ إنتاج
أوراؽ ومقترحات تحتوي عمى أفكار مبتكرة ومناقشات مثمرة كوقائع ليذه

المؤتمرات والندوات .وتجدر اإلشارة إلى أف مجمس الفكر اإلسبلمي
1

Hassan, Shah, Alazhar, & Selim │ Towards the Implementation of
Monetary Management in Islamic Economic System based on Recent
Developments, International Journal of Islamic Economics and Finance
(IJIEF), 4(2), p 185
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الباكستاني ساىـ بأىـ مخطط عممي فكري إللغاء الربا (الفائدة) مف االقتصاد

الحديث القائـ عمى المصمحة مف خبلؿ لجنة العمماء واالقتصادييف
والمصرفييف المسمميف في عاـ  .1980وبالمثؿ  ،تشاب ار ( )1985اكتشؼ أف

ىذا التقرير الصادر عف مجمس الفكر اإلسبلمي  ،باكستاف أثبت عبلمة فارقة
نحو تطوير نموذج ٍ
خاؿ مف الفوائد لمممارسات الحديثة لبلقتصاد اإلسبلمي.
ىذا التقرير مستمد مف العمؿ الفكري لعمماء المسمميف المعاصريف في العقد
الماضي نحو اقتصاد ٍ
خاؿ مف الفوائد.1
عبلوة عمى ذلؾ  ،وضع ) Chapra (1985األىداؼ الرئيسية الثبلثة

لمسياسة النقدية اإلسبلمية:

 -لتحقيؽ الرفاه االقتصادي لمبشر مع التوظيؼ الكامؿ والمعدؿ األمثؿ لمنمو

االقتصادي لبلقتصاد؛  -لضماف استقرار قيمة الماؿ؛

 الحفاظ عمى العدالة االجتماعية واالقتصادية والتوزيع العادؿ لمدخؿ والثروةبيف الجماىير.

يتـ النظر في اليدفيف السابقيف في النظرية النقدية التقميدية  ،وقد أضيؼ

اليدؼ الثالث كبعد جديد ساىمت بو األدبيات النقدية اإلسبلمية ،وقد بدأت
األدبيات عف النقود اإلسبلمية باالزدىار بعد ذلؾ تماشياً مع أىداؼ الشريعة.

نموذجا نظرًيا مف خبلؿ
طور )tawir khan wamirakhur (1990
ً
نموذج  IS-LMلمنظاـ االقتصادي اإلسبلمي .لقد استكشفوا كيؼ يمكف أف
تؤثر إجراءات السياسة النقدية عمى عوامؿ االقتصاد الكمي .في ىذا النموذج
Hassan, Shah, Alazhar, & Selim Op.Cit, 4(2), p 186
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 ،قد يؤثر التبايف في عرض النقود والتمويؿ المستند إلى المضاربة عمى
متغيرات االقتصاد الكمي بالتساوي .نتيجة لذلؾ  ،ستؤدي السياسة النقدية

التوسعية إلى خفض معدالت العائد وزيادة الناتج اإلجمالي.1

وبالمثؿ  ،فضؿ خاف ( )1986تنظيـ نسب المشاركة لتحقيؽ ىدؼ اإلدارة

النقدية .وأوضح أف ىذه اإلجراءات النقدية تؤثر فقط عمى الودائع الجديدة
لمبنوؾ اإلسبلمية وليس الودائع الحالية .لقد ناقش نموذج البنوؾ ذات

الشباكيف .النافذة األولى مخصصة لمودائع تحت الطمب حيث سيتـ االحتفاظ
باحتياطي  ٪100دوف إرجاع أي عائد .سيتـ استخداـ النافذة األخرى

ألغراض االستثمار  PLSأو االستثمار في حقوؽ الممكية حيث لف يكوف
ىناؾ أي ضماف عمى المبمغ األصمي .

سمط خاف وميراخور ( )1994الضوء عمى دور صيغة المضاربة لتعبئة
الودائع  ،ودور أدوات تمويؿ اإليجار المتاحة في السوؽ المالية اإلسبلمية.

لقد قدموا مجموعة مف المعمومات مثؿ السوؽ القائمة التقميدية مع التعديبلت

جنبا إلى جنب مع النظاـ
البلزمة .عبلوة عمى ذلؾ  ،فقد أشاروا إلى أنو ً
المصرفي اإلسبلمي  ،فإف األسواؽ األولية والثانوية وأسواؽ الماؿ مطموبة
لتمبية المتطمبات األساسية إلجراءات السياسة النقدية في إطار االقتصاد

اإلسبلمي .في الواقع  ،المضاربة ،وستظير شيادات المشاركة كأدوات
ضرورية لمسياسة النقدية بما يتماشى مع الشرعية الشرعية .كما أنيا صاغت

Hassan, Shah, Alazhar, & Selim Op.Cit, p 186
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استقرار االقتصاد الكمي مف حيث استقرار األسعار وميزاف المدفوعات الفعاؿ

كأىداؼ رئيسية إلجراءات السياسة ىذه.

قدـ طاىر ( )2013رسالتيف في دراستو النظرية حوؿ اإلطار

المؤسسي مع إشارة محددة إلى السياسات المالية والنقدية في االقتصاد

اإلسبلمي )1( :التفكير الجديد مدعو إلى االنتعاش عمى المستوى النظامي.

ىناؾ تغييرات محتممة مف شأنيا أف تساعد في تحقيؽ أىداؼ السياسة و ()2

مكاف لمعمؿ مف خبلؿ دور نشط لمحكومة في الجوانب االقتصادية والتوزيعية
لمسياسة العامة .في رأيو  ،عمى الحكومة أف تحصر نفسيا في الحكـ فقط.

مفيدا في
في ضوء الشريعة اإلسبلمية  ،فإف تطوير الجانب النقدي سيكوف ً
تحقيؽ األىداؼ االقتصادية لمبمد .حتى في الجانب النقدي لبلقتصاد ،قد

تنظيميا إلى حد كبير.1
يكوف الدور الرئيسي لمسمطة المركزية
ً
الرأي الرابع اقترحو سميـ ( )2019حيث مقره قرض حسف تـ تصميـ

السياسة النقدية في ضوء آيات القرآف الكريـ وحديث النبي محمد (صمى ا﵀
عميو وسمـ) وقد ثبت أف ىذه السياسة النقدية ىي األكثر فاعمية في تحقيؽ

التوظيؼ الكامؿ والسيطرة عمى التضخـ .في ىذه السياسة النقدية القائمة عمى
أيضا التغيير في اتجاه عرض النقود
القرض الحسف  ،اقترح سميـ (ً )2019
وآلية تحويؿ النقد مف "البنؾ المركزي إلى البنوؾ التجارية" إلى "البنؾ المركزي
لممستخدميف النيائييف مثؿ الفقراء والمعوزيف كؿ أولئؾ الذيف يستحقوف زيادة

سيخصص ليـ عرض النقود "في ضوء
إضافية في عرض النقود أو الذيف ُ
Hassan, Shah, Alazhar, & Selim, Op.Cit ,p 188
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اك ِ
اء ِم ْن ُك ْم َو َما
ين َو ْاب ِن َّ
َ
َ
الس ِب ِ ْ َ
َ َ َ َ َ َ
يد
آتَا ُك ُم َّ
سو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما َن َيا ُك ْم َع ْن ُو فَا ْنتَ ُيوا َواتَّقُوا المَّ َو إِ َّن المَّ َو َ
ش ِد ُ
الر ُ
ا ْل ِعقَ ِ
اب) الحشر :اآلية .7
كما اقترح سميـ ( )2020السياسة النقدية القائمة عمى االستصناع حيث

مدعوما مف القرض حسف لممنتجيف والبنائيف
أوضح أنو إذا كاف االستصناع
ً
والمصنعيف  ،فمف تكوف ىذه السياسة النقدية ىي األكثر فاعمية فحسب  ،بؿ
أيضا مف قبؿ جميع
االستصناع  -القرض الحسف .سيتـ قبوؿ طريقة التمويؿ ً
مدارس الفقو  ،وستكوف تكمفة اإلنتاج أقؿ بينما ستكوف جودة المنتج
(المنتجات) ىي األعمى .كما طرح سميـ ( )2015السياسة النقدية القائمة
عمى أساس الصكوؾ كبديؿ ألذونات الخزانة القائمة عمى الفائدة الثابتة(T-

)Billsوغيرىا مف األوراؽ المالية القائمة عمى الفائدة والتي يتـ بيعيا وشراؤىا

غالبا في عمميات السوؽ المفتوحة كجزء مف السياسة النقدية .يمكف أف تكوف
ً
نسبيا مف العائد الحبلؿ مقارنةً بأوراؽ
الصكوؾ مربحة وقد تقدـ معدالت أعمى ً
الخزانة  ،ويمكف لمبنوؾ اإلسبلمية شراء الصكوؾ وبيعيا وبالتالي يمكنيا تقميؿ

متطمبات االحتفاظ بمبالغ ضخمة مف النقد الخامؿ خوفًا مف مخاطر التخمؼ
عف السداد.
إف الخوؼ مف مخاطر التخمؼ عف السداد لمبنوؾ اإلسبلمية يضع أكبر قدر

ممكف مف القيود عمى مسار استراتيجية النمو لمبنوؾ اإلسبلمية  ،ويمكف لكؿ

مف السياسة النقدية القائمة عمى الصكوؾ والسياسة النقدية القائمة عمى
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القرض الحسف القضاء عمى ىذه المخاطر والخوؼ عمى البنوؾ اإلسبلمية

ألنو في القرض الحسف يعتمد عمى النقد .السياسة  ،يمكف لممصارؼ

اإلسبلمية االستفادة الكاممة مف خدمة مقرض المبلذ األخير ) (LOLRلمبنوؾ
المركزية ويمكف لمبنوؾ اإلسبلمية االقتراض مف البنؾ المركزي عمى أساس

القرض الحسف بأسعار فائدة صفرية .في الوقت الحالي  ،يسعى العديد مف
الدوؿ األعضاء في منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية دوف فوائد أو حتى

نسبيا
السياسة النقدية السمبية القائمة عمى الفائدة والتي ثبت أنيا أكثر فعالية ً

(سميـ وآخروف )2019 .وىذه السياسة النقدية القائمة عمى الفائدة أو الخالية

مف الفوائد تشبو جز ًئيا السياسة النقدية القائمة عمى القرض الحسف.
ومميئا بالبركات
ومع ذلؾ  ،فإف القرض الحسف ىو أكثر شموالً وانسانية
ً
والعطايا ويعزز االنسجاـ والتماسؾ واالزدىار االجتماعي.1

. 2 .5.3األدوات الكمية في السياسة النقدية اإلسالمية:
يطمؽ عمييا ىذا المصطمح كونيا تيدؼ إلى التأثير في حجـ الكتمة

النقدية المتداولة وىي :

 . 1. 2 .5.3تغيير نسب تخصيص الودائع الجارية :حيث وتبعا لتحريـ
االكتناز في اإلسبلـ ،وفرض الزكاة كعقوبة لؤلمواؿ المعطمة ،ورابة المدخريف
في الحصوؿ عمى أرباح بدؿ إيداعيا بدوف مقابؿ ،فاف نسب الودائع الجارية

لدى المصارؼ تكوف جد قميمة مقارنة بالودائع االستثمارية ،إال أف تجميع
Hassan, Shah, Alazhar, & Selim Op.Cit), p 189
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كميات كثيرة منيا تشكؿ مبالغ ضخمة ،يصبح عدـ استثمارىا اكتنا از لطاقة

ميمة مف أمواؿ المجتمع ،وبالتالي يتدخؿ البنؾ المركزي لدى المصارؼ،
لتغيير نسب تخصيص ىذه الودائع بتوزيعيا عمى المؤسسات المناسبة،
واستعماليا في المجاالت المطموبة بحسب السياسة النقدية المرغوبة .

ويمكف استخداـ الودائع الجارية في تقديـ التمويؿ القصير األجؿ البلزـ

لممشروعات االقتصادية المختمفة ،وفي تقديـ القروض الحسنة لبعض أفراد

المجتمع في حاالت خاصة كالمرض والوفاة والزواج وايرىا مف الظروؼ
الخاصة .

 . 2. 2 .5.3آلية الزكاة :حيث تستطيع السمطات النقدية أف تقرر جباية
الزكاة نقدا وتوزيعيا عينا أو جبايتيا عينا وتوزيعيا نقدا أو أف تجمع بيف

األسموبيف معا بنسب متفاوتة .كما يمكف لمدولة أف تقوـ بتغيير موعد جباية
الزكاة ،ويكوف ذلؾ تطوعا أو بطمب مف ولي األمر بما يحقؽ المصمحة

العامة ،وتبعا لؤلوضاع االقتصادية .كما يمكف توزيع الزكاة بيف السمع
االستيبلكية والسمع اإلنتاجية ،حسب حاجة النشاط االقتصادي في الدولة،
مما يحقؽ نموا متوازنا ويمنع حدوث اختبلالت نقدية وسمعية في المجتمع.

 . 3. 2 .5.3سياسة السوق المفتوحة :ويعنى بيا قياـ المصرؼ المركزي
ببيع وشراء ما لديو مف األوراؽ المالية والسندات الحكومية في السوؽ
المفتوحة سواء مف المصارؼ أو مف األفراد ،مف أجؿ التأثير في مستوى
القاعدة النقدية .ونظ ار لتحريـ الربا في النظاـ اإلسبلمي فيجوز التعامؿ
باألسيـ ،ألنيا جزء مف رأسماؿ الشركات وتتحمؿ األرباح والخسائر ،وىي
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تسترشد بمتغيرات حقيقية وليس مضاربة ألنيا تعكس صورة النشاط الحقيقي،

وال تخضع لمتوقعات السعرية الجامدة لممضاربيف كما في النظاـ التقميدي ،كما
يمكف التعامؿ بالسندات التي تصدرىا الدولة وتيدؼ إلى إشراؾ الجميور في

مختمؼ المشاريع اإلنمائية واإلنتاجية ،أو لتمويؿ النفقات الطارئة التي تتجاوز
الطاقة عمى التوظيؼ ،أو االمتصاص الفائض النقدي في السوؽ  ،وتختمؼ
ىذه السندات عف السندات الربوية لمتمويؿ بالعجز التي تصدرىا حكومات

النظـ التقميدية ،ألف ىذه األخيرة غير مبررة في الغالب وتؤدي إلى نتائج
عكسية .

 . 4. 2 .5.3تغيير نسبة األرباح الموزعة ونسبة المشاركة في األرباح
والخسائر :وتشمؿ األداة

 تدخل البنك المركزي في تحديد نسبة األرباح الموزعة عمى المساىمين،فإذا كانت السمطة النقدية تراب في زيادة حجـ المعروض النقدي رفعت نسبة

األرباح الموزعة لممدخريف والمودعيف أمواليـ في البنوؾ لبلستثمار ،لتشجيعيـ
عمى مزيد مف اإليداعات االستثمارية ولجمب مستثمريف جدد ،والعكس في

حالة رابتيا تقميؿ حجـ المعروض النقدي.

 -التدخل لتغيير نسبة المشاركة بين المصرف والمودعين من جية ،ونسبة

المشاركة بيف المصرؼ والمستثمريف مف جية ثانية .ففي حالة رابة السمطات
النقدية في زيادة االستثمار ،يمكف رفع ىذه النسبة لصالح المودعيف ،مما

يؤدي إلى جذب المزيد مف المدخرات لبلستثمار ،ىذا بيف المودعيف
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والمصرؼ ،أما بيف المصرؼ والمستثمريف فترفع نسبة المشاركة لصالح

المستثمريف مما يشجعيـ عمى اإلقباؿ عمى االستثمار .

 3. 2 .5.3األدوات الكميية في السياسة النقدية إالسالمية :وتستخدـ ىذه
األدوات بيدؼ توجيو الموارد المالية لمقطاعات الحيوية التي يحتاجيا المجتمع
عمى حساب القطاعات ألخرى ،حسب ترتيب حاجات الدولة.

 .1. 3. 2 .5.3التمييز في األدوات الكمية.

.التمييز في الودائع الجارية الموجية لممجاالت االستثمارية :يمكف تعديؿنسب تخصيص الودائع الجارية لدى المصارؼ حسب حاجة النشاط

االقتصادي وأولوياتو ،فإذا كانت األداة الكمية في ىذا المجاؿ تغيير
تخصيص نسب الودائع الجارية حسب حالة النشاط االقتصادي بصفة عامة،

فإف استعماليا كأداة كيفية يخص التعامؿ مع ذلؾ الجزء الذي تقرر
تخصيصو لبلستثمار ،حيث يوجو لمقطاعات ذات األولوية أو التي تعاني

انكماشا في الموارد المالية ،فتوجو قروضا لصغار المستثمريف في شكؿ قرض
حسف ،واستثمارات المصارؼ .

 التمييز في نسبة نقدية الزكاة :حيث يكوف التمييز واالنتقاء في نسبة نقديةالزكاة سواء مف ناحية جبايتيا نقدا وعينا ،أو تقديـ وتأخير موعد جبايتيا

بحسب القطاعات التي يرغب المصرؼ المركزي في تضييؽ أو توسيع الموارد

المتاحة ليا .
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.التمييزفي التعامل في السوق المفتوحة :مف أجؿ التأثير في قطاعاتاقتصادية دوف أخرى ،يقوـ المصرؼ المركزي بشراء األوراؽ المالية الخاصة
بالقطاعات المرغوب تدعيميا لزيادة الموارد المالية المخصصة ليذه

القطاعات ،وزيادة إقباؿ المستثمريف عمييا في حدود الكمية التي يراب
إضافتيا الى االقتصاد مف المعروض النقدي ،وفي المقابؿ ال يشتري األوراؽ

المالية لمقطاعات التي اؿ يراب في زيادة تمويميا ،أو حتى بيع جزء مف
األوراؽ المالية الموقودة لديو والخاصة بيذه القطاعات .

.-التمييزفي نسب المشاركة في األرباح وألرباح غير الموزعة :إف التمييز في

نسب المشاركة في األرباح وألرباح غير الموزعة يجعؿ االستثمارات تتجو الى

المجاالت المراد تنميتيا ،فإذا رابت السمطة النقدية في توجيو الموارد النقدية
نحو قطاعات معينة ،رفعت نسبة المشاركة لصالح المودعيف عمى حساب

المصارؼ لتزداد إيداعاتيـ ،كما ترفع نسبة المشاركة لصالح المستثمريف عمى
حساب المصارؼ ليزداد استثمارىـ في ىذه القطاعات ،وترفع نسبة األرباح

الموزعة في ىذه المجاالت ،لعكػس بالنسبة لمقطاعات التي تعرؼ تضخما أو
ليست ذات أولوية بالنسبة لمصالح الدولة واألفراد.1

 .2. 3. 2 .5.3األدوات التكميمية:

1

سفٌان بن عبد العزٌز ،أدوات السٌاسة النقدٌة فً النظام االقتصادي اإلسالمً ودورها فً استدامة التنمٌة
والوقاٌة من أالزمات المالٌة ،مجلة الحكمة للدراسات االقتصادٌة ،المجلد  ،5العدد  2017 ، 09ص ص
90 89
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وىي أدوات تكمؿ دور األدوات السالفة الذكر في توجيو الموارد النقدية نحو

القطاعات المرغوبة ،ومنيا :

 -نسبة مساىمة المصارف في النشاط االستثماري :وىو مقدار ما تساىـ بو

المصارؼ لتمويؿ نشاطات صغار المستثمريف ،والمساىمات المخصصة

لبلستثمارات األخرى ،عمى أف يسدد أصحاب ىذه المشاريع الجزء المتبقي مف
مواردىـ الخاصة ،ويمكف تحديد ىذه النسبة وتعديميا مف طرؼ السمطة النقدية

تبعا ألولوية النشاطات االقتصادية ووضعيا امبللي.

 شروط البيع بالمرابحة :المرابحة ىي بيع سمعة بسعر الكمفة مع إضافة ربحمعموـ ،يتفؽ عميو بيف الطرفيف ،فيي تسيـ في مختمؼ مجاالت النشاط
االقتصادي ،بحيث توفر احتياجات قطاع التجارة الداخمية والخارجية مف

خبلؿ تنشيط حركة البيع والشراء ،كما تسيـ في رفع حجـ الطمب الكمي

وتحريؾ النشاط االقتصادي .إف ىذه األداة تفيد في "ضماف عدـ التركز

وتنويع التسييبلت في استثمارات مختمفة تتفاوت في درجة المخاطرة ،حماية

ألمواؿ المصرؼ وسبلمة ودائع العمبلء.

. 4. 2 .5.3األدوات المباشرة في السياسة النقدية اإلسالمية :وتتمثؿ في
تمؾ اإلجراءات التي يتدخؿ مف خبلليا المصرؼ المركزي بصفة مباشرة

إلحكاـ تطبيؽ السياسة النقدية ،خاصة في األوضاع االقتصادية 1الحرجة،

1

سفٌان بن عبد العزٌز ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 94 – 89
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التي تتطمب إحداث تغييرات كبيرة وسريعة في حجـ المعروض النقدي وتتمثؿ

ىذه اإلجراءات في:
-إالقناع اإليماني:

وىي تدخؿ المصرؼ المركزي إلقناع المصارؼ

باإلجراءات الواجب إتباعيا لمواجية مشاكؿ االقتصاد ،وىذا مف منطمؽ

إيمانيـ بضرورة تقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة ،واالمتثاؿ
ِ
َِّ
َّ
يعوا الموَ
لتوجييات ولي األمر ،لقوؿ ا﵀ تعالى ﴿ َيا أَيُّيَا الذ َ
آمُنوا أَط ُ
يف َ
ِ
وؿ َوأُولِي ْاأل َْم ِر ِمن ُك ْـ ﴾ اآلية  58النساء ،وتتـ عادة عف طريؽ
يعوا َّ
الر ُس َ
َوأَط ُ

إجراء لقاءات مباشرة مع مديري المصارؼ

. -التعميمات المباشرة  :ويمجأ إلييا المصرؼ المركزي إذا لـ تجد وسيمة

اإلقناع اإليماني سبيميا ،حيث يوجو تعميمات ممزمة لممصارؼ بضرورة
تطبيؽ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ السياسة النقدية .
-الرقابة المباشرة:

حيث ولغرض إحكاـ عممية إشراؼ المصرؼ المركزي عمى المصارؼ
وضماف التناسؽ ضمف النظاـ المصرفي لمصمحة االقتصاد ككؿ ،يقوـ
بإجراءات رقابة مباشرة عمى مختمؼ المصارؼ لتقييـ مدى التزاميا

باإلجراءات التي يحددىا ،واتخاذ ما يراه مناسبا لصالح أو ضد ىذه
المصارؼ.

الجزاءات :وىي آخر ما يمجأ إليو البنؾ المركزي مف إجراءات لضماف تنفيذتوجيياتو لممصارؼ ،وقد تكوف ىذه الجزاءات سمبية كالحرماف مف التمويؿ

واعادة التمويؿ ،أو يفرض عمييا غرامات حسب المخالفات التي ترتكبيا ،وقد
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تصؿ إلى حد إيقاؼ نشاط ىذه المصارؼ .كما قد تكوف ىذه الجزاءات

ايجابية كتشجيع المصارؼ المنفذة لتوجييات البنؾ المركزي ،وتوفير الحوافز
لمكافئتيا ،مما يحفز المصارؼ األخرى عمى االلتزاـ بتعميمات المصرؼ

المركزي المتعمقة بالسياسة النقدية.

-إالعالم .وىي إعبلف البنؾ المركزي لسياستو النقدية المستقبمية في توجيو

الموارد النقدية كما ونوعا ،مدعومة باألرقاـ واإلحصائيات ،فيضع الحقائؽ
أماـ الرأي العاـ مما يزيد مف الشفافية فيدفع المصارؼ التجارية لمتعاوف مف

1

أجؿ تنفيذه ىذه السياسة المعمنة ،ويزيد مف ثقة الجميور بيذه اإلجراءات

الموضوعة مف السمطة النقدية.2

.4الرقابة الشرعية لممصارف االسالمية
تحقيؽ السبلمة و الصحة الشرعية ىو أساس سبلمة المعامبلت

المصرفية في المصارؼ اإلسبلمية ،لذلؾ اىتمت الصيرفة االسبلمية بمختمؼ
مكوناتيا منذ نشأتيا بتحقيؽ الضوابط الشرعية ،وذلؾ مف خبلؿ تطوير

ميمتيا متابعة نشاطات
ىيئات رقابة شرعية خاصة بالمصارؼ االسبلميةّ ،
المصرؼ المختمفة ،ومبلحقة التطورات والنصوص التي تقبؿ التطوير.

 1.4.مفيوم الرقابة الشرعية

1

سفٌان بن عبد العزٌز ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 94 – 89
2
سفٌان بن عبد العزٌز ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 94 – 89
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الرقابة الشرعية مفيوـ مستحدث لييكمية معينة ،وىذا المفيوـ بحاجة إلى

تحديد معالمو ،وضبط حدوده ،وتقييد مفرداتو؛ لموقوؼ عمى المعنى المراد
منو ،لئبل يختمط بغيره مف المفاىيـ المستخدمة ،وأيضا لكي تتضح الصورة

حوؿ ىذا المفيوـ؛

مصطمح "الرقابة الشرعية" مكونة مف كممتني الرقابة والشرعية .وكممة "رقب" :
الراء والقاؼ والباء أصؿ واحد مطرد يدؿ عمى انتصاب مراعاة شيء ،مف
ذلؾ الرقيب وىو الحافظ  ،وجاءت بعض النصوص مف القرآف والسنة تؤكد

عمى ىذه المعنى المغوي  :الحفظ و الرعاية ومنيا قولو تعالىَ ":يا أَيُّيَا َّ
اس
الن ُ
ٍ ِ ٍ
َِّ
ؽ ِم ْنيا َزو َجيا وَب َّ
َّ
اال
ث ِم ْنيُ َما ِر َج ً
اتقُوا َرَّب ُك ُـ الذي َخمَقَ ُكـ مف َّن ْفس َواح َدة َو َخمَ َ َ ْ َ َ
ِ
َّ َِّ
َّ
اف َعمَ ْي ُك ْـ
َكثِ ًا
وف بِو َو ْاأل َْر َحا َـ ۚ إِ َّف الموَ َك َ
اءلُ َ
اء ۚ َواتَّقُوا الموَ الذي تَ َس َ
ير َونِ َس ً

َرِق ًيبا " سو ةر النساء  ،اآلية 01
أما فيما يخص االصطبلح فالرقابة ىي :عممية ترتكز عمى التحقؽ
مف إنجاز العمؿ وفؽ قرار أو وضع أو معيار يتناسب مع متطمبات الوظيفة
والقواعد المفروضة عميو؛ سواء كاف العمؿ عمومي أو فرديا

1

عرفت الرقابة الشرعية بأنيا :التأكد مف مدى مطابقة أعماؿ المؤسسة

المالية االسبلمية لحكاـ الشريعة االسبلمية حسب الفتاوى الصادرة والق اررات

المعتمدة مف جية الفتوى.1

1

دور هٌئة Hatta Syamsuddin, Moh. Abdul Kholiq Hasan, Moh. Muinudinillah,
الشرعٌة الوطنٌة فً الرقابة الشرعٌة على المصارف اإلسالمٌة فً إندونٌسٌا ومنهجها فً
, Indonissian journal of islamic literateure andالفتوى:دراسة وصفٌة تحلٌلة نقدٌة
Muslim Society , Vol. 1, No. 2, 2016, p 220
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الرقابة الشرعية ىي "متابعة وفحص وتحميؿ كافة األعماؿ والتصرفات

والسموكيات التي يقوـ بيا األفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيره،
لمتأكد مف أنيا تتـ وفقا ألحكاـ وقواعد الشريعة اإلسبلمية وذلؾ باستخداـ

الوسائؿ واألساليب المبلئمة والمشروعة ،وبياف المخالفات واألخطاء،
وتصويبيا فورا ،وتقديـ التقارير إلى الجيات المعنية متضمنة المبلحظات

والنصائح واإلرشادات وسبؿ التطوير إلى األفضؿ"  .و ىكذا يتبيف مدى
أىمية ومسؤولية الرقابة الشرعية حيث أف مف يتولى ىذه الميمة ،مسئوؿ أماـ

األطراؼ المعنية (المؤسسات) عمى وجو الخصوص وكذلؾ مسئوؿ بواجب
اجتماعي وديني ،وأىـ مف ذلؾ أنو مسئوؿ أماـ ألميعز وجموسيحاسب في كؿ
ما يقوـ بو .ولذلكعميو أف يبذؿ قصارى جيده في تحقيؽ المياـ وتجنب

ارتكاب األخطاء بقدر اإلمكاف ويجب عميو أف ال يقصر أو يغفؿ أثناء القياـ

بميمتو.

ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية تعتبر الرقابة

الشرعية بأنيا" :جياز مستقؿ مف الفقياء المتخصصيف في فقو المعامبلت،
ويجوز أف يكوف أحد األعضاء مف غير الفقياء عمى أف يكوف مف

المتخصصيف في مجاؿ المؤسسات المالية اإلسبلمية ولو إلماـ بفقو

المعامبلت ,ويعيد لييئة الرقابة توجيو نشاطات المؤسسة ومراقبتيا واإلشراؼ

1

حمزة عبد الكرٌم حماد ،الرقابة الشرعٌة فً المصارف اإلسالمٌة ،رسالة ماجستٌر فً الفقه وأصوله –
كلٌة الشرٌعة – الجامعة األردنٌة  ،2004ص 23
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عمييا لمتأكد مف التزاميا بأحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية ،وتكوف فتواىا

وق ارراتيا ممزمة لممؤسسة".

وفي الحقيقة ،ىيئة الرقابة الشرعية تقوـ بدور اإلفتاء وىو اإلخبار عف حكـ

ا﵀ والحسبة والشيادة والتوثيؽ والتحكيـ خصوصا عند تقديميا التقرير السنوي

أماـ اإلدارة والمساىميف .وقد ذكرت ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات
المالية اإلسبلمية أف دور الرقابة الشرعية ىو فحص مدى التزاـ المؤسسة

بالشريعة في أنشطتيا ،وأنو يحؽ لمييئة اإلطبلع الكامؿ وبدوف قيود عمى

جميع السجبلت والمعامبلت والمعمومات مف جميع المصادر .فيمزـ مف
الرقيب الشرعي تنزيؿ الحكـ عمى الواقع وممارسة االجتياد العممي ال النظري
فحسب فيقتضي منو التعرؼ عمى الواقع القانوني واالقتصادي إلى جوار

الخبرة الفقيية.1

مسميات الرقابة الشرعية
تتعدد مسميات الجيات المسئولة عف الرقابة الشرعية في المصارؼ

اإلسبلمية ،حيث سميت بأسماء مختمفة ،ولـ يتفؽ الباحثوف والفقياء
المعاصروف عمى تسمية موحدة لجياز الييئة الشرعية ويعزى ىذا االختبلؼ

تبعا لبلختبلؼ في أشكاليا ودورىا وأىدافيا ووزنيا ومكانتيا القانونية وموقعيا

التنظيمي بالنسبة لممصرؼ ،ومف أبرز ىذه التسميات :
1محمد أكرم جالل الدٌن ،دور الرقابة الشرعٌة فً ضبط أعمال المصارف اإلسالمٌة :أهمٌتها،
شروطها ،وطرٌقة عملها ' ،ص :2
https://ketabonline.com/ar/books/91850/read?part=1&page=3&index
=631758
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-

ىيئة الرقابة الشرعية :ويفيـ مف ىذه التسمية االقتصار عمى الرقابة

-

المستشار الشرعي :وتعني أنو يمكف االفتاء بشخص واحد يستشار في

-

لجنة الرقابة الشرعية :وتتفؽ ىذه التسمية مع ما قمناه في ىيئة الرقابة

الشرعية لمعامبلت المؤسسة المالية اإلسبلمية.

المسائؿ الفقيية التي تتقدـ بيا المؤسسة المالية مختارة .

الشرعية فيما واحد .
-

المراقب الشرعي :أي أف الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية

اإلسبلمية توكؿ لشخص واحد.

-

المجنة الدينية :وىذه التسمية عامة يدخؿ تحتيا أعماؿ كثيرة غير

-

المجمس الشرعي :يعني أف ىناؾ مجمسا يضـ مجموعة مف العمماء

محددة بتخصص واحد ،تشمؿ األمور الدينية المختمفة

الشرعييف الذيف ينظروف في مسائؿ ومعامبلت المؤسسة المالية اإلسبلمية

-

الييئة الشرعية :وكذلؾ يقاؿ عف ىذه التسمية فيي مشابية لسابقاتيا

لجنة اإلفتاء :وكأف ميمة المجنة ىي اإلفتاء فقط ،ومعموـ بأف اإلفتاء

ال يعني اإللزاـ أو المراقبة الشرعية

-

ىيئة اإلفتاء أو ىيئة الفتوى :كذلؾ األمر في ىاتيف التسميتيف فإف

عمؿ الييئة ليس مجرد اإلفتاء واإلجابة عف أسئمة المسؤوليف في المؤسسة

المالية اإلسبلمية. 1
1

عبد الحق حمٌش ،تفعٌل دور هٌئات الفتوى والرقابة الشرعٌة فً المؤسسات المالٌة اإلسالمٌة ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعٌة واإلنسانٌة ،المجلد  ،04العدد  ،2007 ، 01ص ص . 102 – 101
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لعؿ التسمية األنسب ىي( :ىيئة الفتوى والمتابعة الشرعية)؛ ألف دورىا أعـ

مف مجرد الرقابة ،فإذا اقتصرت الييئة عمى الرقابة في أدائيا لدورىا المنشود

فإنيا تكوف قد تخمت عف وظيفتيا األساسية في اإلفتاء ابتداء ،ثـ متابعة

التنفيذ وما قد يصاحبو مف مشاكؿ عممية فقيية ،ثـ الييمنة والرقابة كما أف
في اقتصار التسمية عمى الفتوى حصر لعمميا مف الناحية النظرية فقط ،وىذا

ما ال يجب أف يكوف.1

العبرة بالحقائؽ والمعاني ،والمعوؿ عميو ىو األعماؿ التي تقوـ بيا ىيئة
الرقابة الشرعية في المؤسسات المصرفية اإلسبلمية ،حتى واف اختمؼ في

تسميتيا.

 . 2.4الفرق بين الرقابة الشرعية وبين المراجعة القانونية والمحاسبية
والتدقيق

تختمؼ الرقابة الشرعية عف المراجعة القانونية والمحاسبية والتدقيؽ
لممصرؼ اإلسبلمي في أف نطاقيا أوسع ودورىا أىـ ألنيا تراقب كافة
مجاالت المعامبلت في المؤسسات مف حيث نظاميا أو عممياتيا أو منتجاتيا

أو مكاسبيا طواؿ مدة إنشائيا والسعي لتكوف كؿ أعماؿ المصرؼ مقبولة لرب

العالميف.

1

أحمد عبد العفو مصطفى العلٌات ،الرقابة الشرعٌة على أعمال المصارف اإلسالمٌة ،رسالة الماجستٌر
فً الفقه والتشرٌع بكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة النجاح الوطنٌة فً نابلس ،فلسطٌن ، 2006 ،ص .55
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يجب أف تكوف الرقابة شاممة في كافة أعماؿ المصرؼ ,أما المراجعة

القانونية والمحاسبية تحمؿ جزءاً أو قطاعاً خاصاً فقط في المصرؼ مثؿ
اإلطار أو األثر القانوني أو القوائـ المالية المتعمقة بالمصرؼ وتقوـ بإعداد

تقرير في مجاليا المخصص فقط ,ويقاؿ أف ىدؼ المراجع ىو التحقؽ مف

المركز المالي الحقيقي لممؤسسة فقط .والتدقيؽ لممصرؼ ال يكوف إال بعد

نياية األعماؿ ,أما الرقابة الشرعية تكوف مف بداية إنشاء المؤسسة المالية

اإلسبلمية إلى نيايتيا .إضافة إلى ذلؾ فإف عضوية ىيئة الرقابة الشرعية
مكونة مف عمماء شرعييف وأصحاب العموـ المجتمعة بيف الشريعة والقانوف
والحساب أو االقتصاد ،أي أشخاص ليـ كفاءة في تحميؿ كافة نظاـ وعمميات

المصرؼ وتقوـ الييئة أيضا بأخذ قوانيف الدولة واألصوؿ المحاسبية أو

التدقيؽ بعيف االعتبار في تطوير المنتجات اإلسبلمية.1

التكييؼ الشرعي لعمؿ ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية
اإلسبلمية تبيف لنا مف خبلؿ تعريؼ ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسات

المالية اإلسبلمية أنيا تقوـ بعمؿ المفتي ،آما تقوـ بعمؿ المحتسب مف خبلؿ

ممارستيا دو اًر رقابياً عمى تمؾ المؤسسات ،آما تقوـ بعمؿ األجير الخاص مف
خبلؿ قياميا بصياغة العقود المتسقة وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية وأخذ ٍ
أجر
عمى ذلؾ ،ولذا اختمفت أنظار العمماء المعاصريف في تكييؼ أعماؿ ( :ىيئة

الفتوى والرقابة الشرعية مف الناحية الفقيية عمى النحو التالي:2
1محمد أكرم جالل الدٌن ،مرجع سبق ذكره  ،ص :3
 2نفس المرجع السابق  ،ص :3
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 .1 . 2.4اإلفتاء :فمف خبلؿ تسمية ىذه الييئة ُكيؼ عمميا بأنو يندرج
تحت باب اإلفتاء ،حيث تقوـ ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية باإلجابة عف أسئمة
واستفسارات واستشارات المؤسسة.

المالية التي تتبعيا ،فكأف الييئة قد مارست دور المفتي مف خبلؿ إجابتيا

عمى تمؾ األسئمة واالستفسارات .لكف اعترض عمى ىذا التكييؼ أنو يتعارض

مع ما لمييئة مف صفة اإللزاـ لممؤسسة في التقيد واالنضباط بق اررات وفتاوى
الييئة الشرعية ،وذلؾ ألف رأي المفتي ليس لو صفة اإللزاـ في ولذا قيؿ في
تعريؼ الفتوى " :بأنيا تبييف الحكـ الشرعي (،الفقو اإلسبلمي آما ىو

معروؼ ( .لمسائؿ عنو واإلخبار ببل إلزاـ " وسنعرؼ فيما بعد أف أنشطة

الييئة تتجاوز مجرد إبداء الرأي أو الفتوى واإلجابة عف أسئمة واستفسارات
المؤسسات المالية إلى القياـ بأعماؿ وأعباء أخرى كثيرة وجمُّيا يأخذ صفة
اإللزاـ ووجوب التقيد بما قررتو ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

 .2 . 2.4الحسبة" :وىي األمر بالمعروؼ إذا ظير تركو ،والنيي عف
المنكر إذا ظير فعمو "صميـ أعماؿ ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية في

المؤسسات المالية اإلسبلمية عمميا الرقابي عمى مدى التزاميا بمبادئ وقواعد

وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية في تعامبلتيا ،وىذا يتفؽ مع عمؿ المحتسب الذي
يأمر وينيى الناس في األسواؽ .لكف يختمفاف في أف الم ِ
حتسب موظؼ
ُ
عمومي يقوـ بتصويب المخالفات التي تقع في األسواؽ ،آما يقوـ بالتأكد مف
مطابقة األنشطة التجارية التي يقوـ بيا التجار في السوؽ مع أحكاـ الشريعة
اإلسبلمية ،لكف عضو ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسة المالية التي
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يقوـ بدور الفتوى واإلشراؼ عمى الرقابة الشرعية فييا ال يستطيع أف يمزـ غير
مؤسستو التي يعمؿ بيا بالق اررات والضوابط التي توصؿ إلييا مف خبلؿ بحثو
واجتياده ،ولذا ال يمكننا قصر التكييؼ الفقيي لعمؿ ىيئات الفتوى والرقابة

الشرعية عمى أنو حسبة فقط ...ويذىب البعض إلى أف العمؿ الذي تقوـ بو

ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية

.3 . 2.4اإلجارة  :اإلجارة في المؤسسات المالية اإلسبلمية ىو أقرب إلى
عقد اإلجارة ،حيث يقوـ أعضاء الييئة بإبداء المشورة ،وتصحيح المخالفات،

وتدقيؽ أعماؿ المؤسسات المالية مف الناحية الشرعية نظير مكافأة مالية
شيرية أو سنوية تدفعيا المؤسسة لييئة الفتوى والرقابة الشرعية ،وبالتالي
تكوف الييئة بمثابة األجير الخاص "وىو الذي يؤجر نفسو مدة معمومة يستحؽ

المستأجر نفعيا في

.ىذا إذا كاف أعضاء الييئة ال يخدموف غير ىذه

المؤسسة ،أما إذا كانوا يعمموف في جميعيا "أكثر مف مؤسسة مالية فإجارتيـ

تكوف بمثابة األجير المشترؾ "وىو الذي يقع عقده عمى العمؿ "

ومما يرد عمى ىذا التكييؼ أف رأي ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية يكوف ممزما

لممؤسسة المالية اإلسبلمية المستأجرة ،ومف المعموـ أف ىذا ال يتفؽ وعقد

اإلجارة ألف رأي المستأجر ىو الممزـ لؤلجير وليس العكس .

.4 . 2.4الوكالة بأجر :وىي الوكالة عمى عمؿ معيف بأجرٍة معمومة أو

ُج ْع ٍؿ " التكييفات التي تـ إرجاع ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية إلييا أف
المساىميف َوكموا الييئة في التأكد مف أف المؤسسة المالية اإلسبلمية تتوافؽ
أنشطتيا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،أو أف التوكيؿ كاف مف مجمس اإلدارة
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لمييئة مف أجؿ القياـ بتمؾ الميمة ،ولما كاف عمؿ الييئة مقابؿ أجر كانت

الوكالة بأجر .ويرد عمى ىذا التكييؼ أف الوكالة مف العقود الجائزة التي يجوز
ألي مف المتعاقديف .ومعموـ أف المساىميف ال يممكوف فسخ ىذا العقد أو
عزؿ أعضاء ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية وأرى بأنو ال يضر خضوع عمؿ

ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية ألي مف ىذه التكييفات والتخريجات الفقيية ألنيا

عمؿ مشروع – كما عرفنا سابقا ،ومطموب ،وميـ ،ويبقى أمر تخريجيا أو

تكييفيا عمى حسب ما ُيتَفؽ عميو بيف أعضاء ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية
والمساىميف أو أعضاء مجمس اإلدارة في ذلؾ. 1

* تشكيل ىيئة الرقابة الشرعية :تتشكؿ ىيئة الرقابة الشرعية لمتأكد مف أف
معامبلت المؤسسة تسري وفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،وتتولي مطابقة

معامبلت وتصرفات المؤسسة ألحكاـ وقواعد الشريعة اإلسبلمية،

ويحدد النظاـ األساسي لكؿ المؤسسة كيفية تشكيميا وممارستيا لعمميا

واختصاصاتيا األخرى .

تتكوف الييئة مف عدد مف عمماء الشرع وفقياء القانوف المقارف المؤمنيف

بفكرة المؤسسات المالية اإلسبلمية ،ويجب أف تتوافر في تعيينيـ باإلضافة

إلى أنيـ مف عمماء وفقياء شروط أخري تكفؿ ىمـ حرية إبداء الرأي منيا :

1

عبد الحق حمٌش ،تفعٌل دور هٌئات الفتوى والرقابة الشرعٌة فً المؤسسات المالٌة اإلسالمٌة ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعٌة واإلنسانٌة ،المجلد  ،04العدد  ،2007 ، 01ص ص . 107 – 106
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 -أال يكونوا مف العامميف بالمؤسسة المالية اإلسبلمية ،أو أعضاء بمجمس

إدارتيا ضمانا الستقبلليتيـ ،وعدـ التأثري عمييـ؛

 أف تحدد اختصاصات الييئة بحيث تكوف قادرة عمى القياـ الرقابة الشرعيةعمى مجيع أعماؿ المؤسسة ،وتزود باإلمكانيات التي تساعدىا عمى ذلؾ؛

-

ويجب أف تتكوف ىيئة الرقابة الشرعية مف أعضاء اال يقؿ عددىـ عف ثالثة،
ولييئة الرقابة الشرعية االستعانة مختصيف في إدارة األعماؿ أو االقتصاد

وغيرىـ.1

 3.4.أىمية الرقابة الشرعية
تعتبر مف أىـ األجيزة الرقابية المستحدثة في مؤسسات صناعة الماؿ ،فيي

تدخؿ في أكثر مف نوع مف أنواع الرقابات في الشرع اإلسبلمي ,وىي األساس
الذي يعتمد عميو الكثير مف المتعامميف مع ىذه المؤسسات لمعرفة مدى التزاـ

تمؾ المؤسسات باألحكاـ الشرعية ومف ىنا كانت الرقابة ذات طبيعة خاصة
في المصارؼ اإلسبلمية ،فالرقابة ىي إحدى الوظائؼ األساسية لئلدارة في

أي منظمة مف منظمات األعماؿ ،ال يتـ العمؿ اإلداري بدونيا وال يستكمؿ
بغيرىا ،وفي معظـ دوؿ العالـ توجد تشريعات خاصة تنظـ عممية الرقابة عمى

المصارؼ لمتأكد مف أف أعماليا تتـ وفقا لما ىو مطموب منيا نظ ار لمطبيعة

1

بن عمارة نوال ،عطٌة العربً ،آلٌات ومتطلبات حوكمة هٌئات الرقابة الشرعٌة فً المؤسسات المالٌة
اإلسالمٌة ،مجلة الفكر المحاسبً ،جامعة عٌن شمس  -كلٌة التجارة  -قسم المحاسبة والمراجعة  ،المجلد
 ، 19العدد  ، 4ص . 298
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الخاصة التي تحكـ ىذه األعماؿ ،ولتأثيراتيا المباشرة وغير المباشرة عمى

الحياة االقتصادية وغير االقتصادية لممجتمع.

فالرقابة الشرعية ذات أىمية بالغة لممصارؼ اإلسبلمية ألسباب كثيرة ،مف

أبرزىا :
-

ال يمكف التأكد مف ىوية المصرؼ اإلسبلمي ،وتطبيقو ألحكاـ

الشريعة اإلسبلمية ،وابتعاده عف الشبيات ،إال مف خبلؿ وجود جية شرعية

تضبط أعمالو ،وتصححيا باستمرار .وقد نص معيار الضبط لممؤسسات
المالية اإلسبلمية رقـ () 2لمرقابة الشرعية في الفقرة ( ) 4أف اليدؼ مف

الرقابة الشرعية ما يمي:

(تيدؼ الرقابة الشرعية إلى التأكد مف أف األنشطة التي تقوـ بيا المؤسسة

المالية اإلسبلمية ال تخالؼ أحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية).1

 -عدـ اإلحاطة بقواعد المعامبلت اإلسبلمية بشكؿ كاؼ مف قبؿ العامميف

في المصارؼ اإلسبلمية .

في ىذا الوقت الذي تعقدت فيو الصور التجارية ،وانتشرت أنواع جديدة مفالمعامبلت التجارية كبطاقات االئتماف ،والحسابات بأنواعيا ،والتجارة

اإللكترونية التي ال يوجد ليا أحكاـ في أمات المصادر الفقيية ،واف وجدت
األحكاـ فإف المصرفييف القائميف عمى النشاط المصرفي غير مؤىميف لمكشؼ

عنيا بأنفسيـ .
1

بن عمارة نوال ،عطٌة العربً ،مرجع سبق ذكره  ،ص 298
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 إف العمميات المصرفية في االستثمار والتمويؿ بالذات تحتاج إلى رأي مفىيئة الفتوى؛ نظ ار لتميز ىذه العمميات بالتغير وعدـ التكرار مع كؿ حالة أو

عممية أو مشروع يمولو المصرؼ ،ومف ثـ فالعامموف في النشاط االستثماري
يجب أف يكونوا عمى اتصاؿ مستمر مع الرقابة الشرعية؛ ألنيـ دائما بحاجة

إلى اإلفتاء في نوازؿ وواقعات تواجييـ أثناء عمميـ .

 إف وجود الرقابة الشرعية في المصرؼ ُيعطي المصرؼ الصبغة الشرعية،كما ُيعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى جميور المتعامميف مع المصرؼ .
 -ظيور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظميا األساسية وقوانيف

إنشائيا عمى أنيا تعمؿ وفقا ألحكاـ الشريعة ،دوف وجود رقابة تكفؿ التحقؽ

مف ذلؾ .

 -إننا نعيش في زماف أضحى اإلسبلـ فيو غريبا ،وضعفت العقيدة ،وقمت

األمانة ،وزاد الحرص عمى كسب الماؿ مف أي طريؽ كاف ،ال ييـ إف كاف
حبلال أـ حراما ،مما يحتـ وجود رقابة شرعية في المصارؼ اإلسبلمية تعينيا

عمى الكسب الحبلؿ وتنأى بيا عف الكسب الحراـ

 إف األنظمة االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تعمؿ فييا المصارؼاإلسبلمية ىي أنظمة وضعية بعيدة كؿ البعد عف اإلسبلـ ،مما يجعؿ الحاجة
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ماسة لوجود رقابة شرعية تعمؿ عمى إنقاذ ىذه المصارؼ مف الغرؽ في

مستنقع المحرمات.1

 4.4طبيعة دور ىيئات الرقابة الشرعية

ٍ
مرض مف الثقة
اليدؼ الرئيسي مف ىيئة الرقابة الشرعية ىو إنشاء مستوى

بيف أصحاب المصمحة وذلؾ بترسيخ فكرة أف المؤسسة المصرفية تعمؿ وفقًا
لمبادئ الشريعة اإلسبلمية في عقودىا والخدمات المقدمة والمعامبلت األخرى.

لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،يضطمع مجمس الرقابة الشرعية بأدوار ومسؤوليات
مختمفة تغطي منطقة واسعة  ،بما في ذلؾ :العقود والمعامبلت والسياسات
والقواعد الداخمية والمعايير والقواعد األخبلقية و مختمؼ جوانب

أنشطة

جدا وتتضمف
المؤسسات المالية اإلسبلمية  ،و ىذه الواجبات واسعة ً
مجموعة واسعة مف األنشطة المختمفة.
يصنؼ مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية ( )IFSBىذه الواجبات بالترتيب

الزمني عمى أنيا واجبات

عمى النحو المسبؽ والبلحؽ ex-ante and

 ، ex-postحيث يحدث األوؿ في مرحمة تصميـ المنتج وتطويره والتي
تشمؿ إصدار فتوى أو معايير شرعية وفحص االمتثاؿ قبؿ تقديمو لمعمبلء
واألخير يأخذ مكاف بعد عرض المنتجات عمى العمبلء  ،بما في ذلؾ مراجعة

طا أو متوسطًا
الشريعة وتقارير الشريعة .تضيؼ بعض األدبيات نطاقًا متوس ً
ألدوار ىيئة الرقابة الشرعية  ،والتي تغطي مسؤولياتيا خبلؿ مرحمة عرض
1

أحمد عبد العفو مصطفى العلٌات ،الرقابة الشرعٌة على أعمال المصارف اإلسالمٌة ،رسالة الماجستٌر
فً الفقه والتشرٌع بكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة النجاح الوطنٌة فً نابلس ،فلسطٌن ، 2006 ،ص ص
. 50- 48
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المنتج .وىذا يشمؿ معالجة القضايا الناشئة عف تطبيؽ الشريعة وكذلؾ
االستشارات الشرعية في المواقؼ غير المتوقعة بسبب المتطمبات التنظيمية أو
احتياجات العمبلء. 1

بناء عمى طبيعتيا
تصنؼ بعض األدبيات أدوار ىيئة الرقابة الشرعية ً
أيضا باسـ االستشارات  ،واإلشراؼ ،
والتي تنقسـ إما إلى استشاري ُ ،يعرؼ ً

أحيانا باسـ الشيادة  ،والتدقيؽ .بما يتفؽ
أو إلى استشاري  ،امتثاؿ ُ ،يعرؼ
ً
مع اليدؼ مف ىذا الفصؿ  ،وىو تقديـ تحميؿ لمدى كفاءة تعييف واجبات
ىيئة الرقابة الشرعية المختمفة .في حيف أف أدوار ىيئة الرقابة الشرعية تختمؼ

اعتمادا عمى االختصاص القضائي  ،فإف األدوار الرئيسية الثبلثة التي
،
ً
غالبا ما تكوف ىيئة الرقابة الشرعية مسؤولة عنيا ىي التشريع واالستشارة
ً
والتدقيؽ.

مف الميـ أف نبلحظ أف االختصاصات القضائية تختمؼ فيما يتعمؽ

بمدى قياـ ىيئات الرقابة الشرعية بيذه األدوار .في حيف أف ىيئات الرقابة

الشرعية في المممكة العربية السعودية ىي المسؤولة حصرًيا عف ىذه الواجبات
 ،فقد تـ وضع ترتيبات أخرى  ،مثؿ ىيئات الرقابة الشرعية الوطنية أو
المركزية  ،في بعض الواليات القضائية إلزالة بعض ىذه المسؤوليات بدرجات
متفاوتة.2

1

Saleh Abdulrahman Al Amer, Sharia Supervisory Board in Islamic Banks:
A Critical Analysis of the Current Framework, Phd thesis, The University of
Leeds , School of Law September 2018, p89
2
Saleh Abdulrahman Al AmerOp.Cit, p89
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ميما لمغاية فيما يتعمؽ بالتشريعات
تمعب ىيئة الرقابة الشرعية ًا
دور ً
الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية  ،والتي تشمؿ إصدار الفتاوى ومعايير
السياسة الشرعية .في ىذا السياؽ  ،يستخدـ مصطمح "التشريع" لئلشارة إلى
وضع القواعد الشرعية وىذا المصطمح يستخدـ ألف ىيئة الرقابة الشرعية  ،في
وضع معايير الشريعة  ،تعمؿ كسمطة تشريعية .في حالة عدـ وجود مدونة
مفصمة لمعقود المالية اإلسبلمية  ،فإف ىيئة الرقابة الشرعية مكمفة بتفسير

الشريعة  ،وبالتالي  ،فمف واجب ىيئة الرقابة الشرعية إصدار الفتاوى أو
الق اررات الدينية التي تشرع معامبلت المؤسسات المالية اإلسبلمية قبؿ
تقديميا.

تـ وضع ىذه الق اررات كمعايير شرعية لمبنؾ وتغطي المسائؿ الشرعية

فيما يتعمؽ بجميع معامبلتو وخدماتو واجراءاتو .1مف خبلؿ كونيا المصدر

محكما في حؿ أي
دور
النيائي لمشريعة  ،تمعب بعض ىيئات الرقابة الشرعية ًا
ً
نزاعات قد تنشأ .بيف البنؾ وعمبلئو فيما يتعمؽ بالعقود  ،وىو دور يعينو

البنؾ بوضوح في بعض األحياف إلى ىيئة الرقابة الشرعية .باإلضافة إلى

ذلؾ  ،يتـ تكميؼ بعض ىيئات الرقابة المالية بتثقيؼ الجميور حوؿ المسائؿ
الشرعية المتعمقة بالتمويؿ اإلسبلمي .السمطات الرقابية في توعية الجميور
بالمسائؿ الخاضعة لموائحيا.

1

Saleh Abdulrahman Al Amer, Sharia Supervisory Board in Islamic Banks:
A Critical Analysis of the Current Framework, Phd thesis, The University of
Leeds , School of Law September 2018, p90
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ميمة االستشارات أو االستشارات ىي جزء كبير مف دور ىيئات الرقابة

الشرعية .يشمؿ ىذا النوع مف المياـ جميع مياـ  SSBالمتعمقة بمساعدة
اإلدارة عمى االمتثاؿ لسياسة ومعايير الشريعة التي تـ وضعيا عمى الصعيد

الوطني  ،إف وجدت  ،و  /أو مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعية

بحد ذاتيا .تعتبر ىيئة الرقابة الشرعية مسؤولة عف الموافقة عمى

المنتجات والعقود والخدمات قبؿ عرضيا  .ىذا لمتحقؽ مف االمتثاؿ لمعايير

الشريعة .تقوـ ىيئة الرقابة الشرعية بفحص مقترحات ىذه المعامبلت لتوفير
قرار شرعي واجراء أي تعديبلت ضرورية  .ىذه الميمة استشارية ألف اإلدارة
في ىذه العممية تتشاور بشكؿ أساسي مع ىيئة الرقابة الشرعية حوؿ ما إذا
كانت متوافقة مع معايير الشريعة أـ ال .إنو يشبو الميمة االستشارية لممحاميف

فيما يتعمؽ بما إذا كانت معاممة معينة قانونية أـ ال .كما أنيا تشبو الخدمات
غير المتعمقة بالتدقيؽ التي تقدميا شركات التدقيؽ لمساعدة الشركات عمى

االمتثاؿ لمعايير المحاسبة والمراجعة.

يشمؿ الدور االستشاري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في

المناقشات مع مطوري المنتجات إلصدار إرشادات وآراء واقتراح طرؽ
وأساليب لنمذجة منتج قائـ عمى الشريعة لممساعدة في التخفيؼ مف مخاطر

الشريعة .الخدمات وابتكار المنتجات الجديدة .كما يتـ استشارة مجمس الرقابة
الداخمية مف قبؿ اإلدارة أثناء مرحمة التنفيذ في حالة الغموض فيما يتعمؽ
ببعض جوانب الشريعة .كما يتـ طمب المشورة.
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جنبا إلى جنب مع
مف البنوؾ الصغيرة ً
جدا فيما يتعمؽ بحساب الزكاة ً ،
التخمص مف االستثمارات غير الشرعية والتوزيع بيف المساىميف وصناديؽ
االستثمار الدولية .تتحمؿ ىيئة الرقابة الشرعية مسؤولية تدريب وتوجيو اإلدارة

حوؿ كيفية تطبيؽ معايير الشريعة

لممعامبلت اليومية .ويشمؿ ذلؾ إجراء وتنظيـ البرامج التدريبية والندوات

والندوات إلببلغ اإلدارة والموظفيف وأصحاب المصمحة بأحكاـ الشريعة

المتعمقة بعمميـ مباشرة.

يتـ دور المراجعة بعد عرض المنتجات الختبار مستوى امتثاليا لمعايير

الشريعة اإلسبلمية .وييدؼ إلى التأكد مف أف جميع الخدمات التي تقدميا
المؤسسات تتوافؽ مع المتطمبات المنصوص عمييا في  SSB.تقوـ ىيئة
الرقابة الشرعية بمراجعة وتدقيؽ إجراءات تنفيذ المنتجات الجديدة والبيانات

المالية لممؤسسات المالية الدولية لمتحقؽ مف االمتثاؿ لمشريعة .إصدار تقرير
عف شيادة الشريعة  ،والذي يشكؿ عادة جزًءا ال يتج أز مف التقرير السنوي
لممؤسسة.
ووفقًا لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية  ،فإف
"المراجعة الشرعية ىي فحص لمدى امتثاؿ المؤسسات المالية الدولية  ،في
جميع أنشطتيا  ،لمشريعة .يشمؿ ىذا الفحص العقود واالتفاقيات والسياسات
والمنتجات والمعامبلت وعقد التأسيس والنظاـ األساسي والبيانات المالية

والتقارير (خاصة التدقيؽ الداخمي وتفتيش البنؾ المركزي) والتعاميـ وما إلى

ذلؾ " .باإلضافة إلى المجاالت المذكورة في التعريؼ  ،يمتد التدقيؽ الشرعي
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أيضا إلى نظاـ تطبيؽ تقنية المعمومات لدعـ العمميات المصرفية والييكؿ
ً
التنظيمي والمبادرات التسويقية التي تقوـ بيا  IFIsلضماف مزيد مف االمتثاؿ
لمشريعة  ،يجب أف تتمتع ىيئة الرقابة الشرعية بمستوى ٍ
عاؿ مف السمطة.
عمى الرغـ مف أف القاعدة العامة ىي أف ىيئة الرقابة الشرعية ليس ليا دور

أو سمطة تنفيذية  ،فقد يحدث التدخؿ إذا كانت الق اررات التي يتخذىا أعضاء
مجمس اإلدارة مف شأنيا أف تخرؽ الشريعة وتعرض الطابع اإلسبلمي لمبنؾ
لمخطر.

قد تشمؿ ىذه السمطة التنفيذية سمطة طمب اجتماعات مجمس اإلدارة

واجتماعات الجمعية العامة غير العادية (اجتماعات المساىميف) وتعميؽ أو

إلغاء أي إجراءات غير متوافقة.1

بشكؿ عاـ  ،األدوار المذكورة أعبله ىي األدوار الرئيسية التي يعيد بيا

إلى ىيئات الرقابة الشرعية.

في الواقع  ،تحتاج المؤسسات إلى القياـ بيذه األدوار مف أجؿ الترويج

لنفسيا عمى أنيا إسبلمية .ىناؾ حاجة لسمطة تشريعية لمعمؿ كمصدر قانوني
ونيائي لقواعد الشريعة  ،والمساعدة في التنفيذ المستمر والدقيؽ ليذه القواعد ،

وأخي اًر الحصوؿ عمى تقرير يتحقؽ مف االمتثاؿ ليا .إف ىيئة الرقابة الشرعية

ىي أداة تـ إنشاؤىا لتمبية جميع ىذه المتطمبات وطمأنة أصحاب المصمحة
عمى االمتثاؿ الشرعي.

Saleh Abdulrahman Al Amer, Op.Cit 2018, p92
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أمر
لذلؾ  ،فإف إنشاء ىيئة الرقابة الشرعية كييئة رقابية شرعية يعتبر ًا
حيويا لممؤسسات المالية الدولية .ومع ذلؾ  ،قد تكوف ىذه الييئة أداة غير
ً
مناسبة لطبيعة األدوار التي تؤدييا والتي يمكف أف تخدميا بشكؿ أفضؿ أدوار

أكثر فاعمية. 1

 .5.4الميام الموكمة لييئة الرقابة الشرعية
تقوـ ىيئة الرقابة الشرعية بمياـ عديػدة ،منيػا مػا يمػي :

 مراجعة وفحص عقد التأسيس و النظػػاـ األساسػػي وسػػائر الػ ُّػنظـ والتعميمػػات والم ػوائح واإلج ػراءات الداخميػػة لممؤسسػػة الماليػػة اإلسػػبلمية والتأكػػد مػػف كونيا

متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية؛

 مراجعػة واعتمػاد نمػاذج العقػود ،واالتفاقيػات ،والعمميػات المتعمقػة بالمؤسسػةالماليػة اإلسػبلمية ،واالشػتراؾ في تعػديؿ وتطػوير النمػاذج عنػد االقتضػاء،

واعػداد العقػود المزمػع إبػراميا  -ولػيس ليػا نمػاذج موضػوعة مػف قبػؿ-وذلؾ
لمتأكػد مػف خمػوىا مف المخالفات الشرعية  ،كمػػا تشػػمؿ مراجعتيػػا تػػدقيؽ
الميزانيػػة ومراجعػػةّ الحس ػػابات الختامي ػػة ومراجع ػػة الفت ػػاوى السابقة .

 الرد عمى االسئمة التي تػػرد مػػف مجمػػس اإلدارة أو الجيػػاز التنفيذي أو المدقؽالشرعي أو مف الجميور المتعامؿ مع المؤسسة؛
1

حكٌمة شرفة ،البشٌر بن عبد الرحمان  ،الرقابة على المصارف االسالمٌة فً ظل بٌئة مصرفٌة تقلٌدٌة
"اشكاالت العالقة مع البنك المركزي ،المجلة الجزائرٌة لألبحاث االقتصادٌة والمالٌة ،المجلد  03العدد ، 2
 ، 2020ص 176
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 متابعة عمميػات المؤسسػة ومراجعػة أنشػطتيا لمتحقؽ مف اف العمميات التيتمت كانت لمنتجات معتمدة مف قبميا؛

 تقػديـ الحمػوؿ لمشػكبلت المعػامبلت الماليػة الػتي تجػافي روح الشػريعة،والمسػاىمة في إيجاد البدائؿ الشرعية؛

-

تثقيؼ العامميف في المؤسسة المالية اإلسبلمية بالمبادئ الشرعية األساسية؛

التثبت و التحقؽ مػف عػدـ وجػود مكاسػب غػير شػرعية ،واف وجدت تصرؼ

في أبواب الخير؛

 تمثيؿ المؤسسة في المؤتمرات والندوات والمشاركة في المقاءات المصرفيةاإلسبلمية؛

 القيػػاـ بػػدور المحكػػـ بػػيف المؤسسػػة وعمبلئيػػا عنػػد الحاجػػة .وذلػػؾ حػػيفيكػػوف الموضوع عاجبل أو ال يحتمؿ إحالتو لمركز متخصص في التحكيـ

اإلسبلمي1؛

 . 6.4مفيوم ودور استقالل ىيئة الرقابة الشرعية
نفصؿ ىذا المحور في البحثي كما يمي .

 1.6.4مفيوم استقاللية ىيئة الرقابة الشرعية.
بداية ،ال بد لنا مف اإلشارة إلى أف مفيوـ الييئة بمعنى الجماعة
المنوط بيا الفتوى والرقابة الشرعية وما يستمزميا مف أعماؿ ،ىي جياز

مستحدث داخؿ الييكؿ التنظيمي لمؤسسات المالية اإلسبلمية ،وىو بذلؾ قابؿ
1

حكٌمة شرفة ،حكٌمة شرفة ،مرجع سبق ذكره  ،ص 176
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ألف يجتيد فيو مف جميع جوانبو الييكمية والتنظيمية ،و يأتي موضوع استقبلؿ
تمؾ الييئات بوصفو أحد الجوانب التنظيمية التي تسعى إلى منح الييئات

المكانة المناسبة ،التي تمكنيا مف

واقتدار.1

القياـ بمياميا الشرعية

بكؿ مينية

تسترشد المؤسسات المالية اإلسبلمية بييئة رقابية شرعية تعرؼ باسـ

ىيئة الرقابة الشرعية ) (SSBالغرض مف ىيئة الرقابة الشرعية ىو التأكد مف

أف المؤسسات المالية تعمؿ وفقًا لمشريعة وعادة ما تتكوف مف عدد مف الفقياء
الذيف يقدموف توضيحات فيما يتعمؽ بأي أسئمة تتعمؽ بالمالية االسبلمية .
تتكوف ضوابط الرقابة الداخمية ىذه مف مستشاريف شرعييف يتـ تعيينيـ

مف قبؿ المؤسسات المالية ويعمموف كييئة رقابة داخمية في المنظمة ،
وبالتالي فيي تؤثر

مصداقيتيا اإلسبلمية.

مصداقية المؤسسات في نظر عمبلئيا  ،وتعزيز

عمى الرغـ مف أف جميع المنظمات التي تتعامؿ مع المنتجات اإلسبلمية

تقر ًيبا تستفيد مف خدمات أحد المتخصصيف في مجاؿ الشريعة االسبلمية ،إال
أف مستوى مشاركة المستشار يختمؼ باختبلؼ حجـ المؤسسة .وبالتالي تميؿ
المؤسسات الكبيرة إلى تعييف مجمس إدارة  ،بينما تقوـ المنظمات األصغر

التي تتعامؿ مع المنتجات اإلسبلمية بتوظيؼ خدمات مستشار واحد فقط .تـ

1

عبد هللا محمد البدراٌن  ،عماد رفٌق بركات  ،استقالل الرقابة الشرعٌة على المصارف االسالمٌة
واألردنٌة  :الواقع والمأمول ،المجلة األردنٌة فً الدراسات االسالمٌة مج  ، 15عدد  ، 2019 ، 01ص
448
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إجراء مراجعة لموقع أربع مؤسسات مالية إسبلمية لتحديد ىيكؿ ىيئات الرقابة
المالية في المنظمات المختمفة حوؿ العالـ .تمثمت ىذه المؤسسات في:
 -تعاونية

الجالية

Operative

اإلسبلميةCo-

Community

Muslim

 أستراليا ( – )MCCAأستراليا Australia (MCCA)-Australia إسكاف فاينانس – أستراليا Iskan Finance-Australia-

بنؾ ميزاف  -باكستافMeezan Bank-Pakistan

-

الريبا دار التمويؿ األمريكية  -الواليات المتحدة األمريكية LaRiba

.American Finance 1House-USA

وكشفت ىذه العينة أف "إسكاف لمتمويؿ" لـ يكف لدييا مستشار شرعي أو
 ،SSBوبدالً مف ذلؾ  ،فإف المنظمة تصوغ برامجيا عمى أساس الفتاوى

المختمفة الصادرة عف عمماء اإلسبلـ البارزيف  ،وعمى اآلراء التي تسعى
لمحصوؿ عمييا مف جامعة األزىر في مصر  ، MCCAأكبر المصاؼ
االسبلمية مزود بخدمات مالية في أستراليا  ،لديو مستشاراف شرعياف  ،بينما
تعتمد الريبا عمى مستشار شرعي مقيـ واحد .بنؾ ميزاف  ،أوؿ بنؾ تجاري

أيضا
إسبلمي مجدوؿ في باكستاف  ،يعتمد عمى  SSBالذي ينتمي أعضاؤه ً
إلى مجالس إدارة أخرى حوؿ العالـ  ،بما في ذلؾ مؤشر داو جونز
اإلسبلمي.
1

Hussain G. Rammal, THE IMPORTANCE OF SHARI’AH SUPERVISION
IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS, Corporate Ownership and
Control/ Volume 3, Issue 3, Spring 2006, p 206
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تـ تحديد وجود ىيئة شرعية في البنوؾ اإلسبلمية كشرط مسبؽ لمقبوؿ في

الرابطة الدولية لمبنوؾ اإلسبلمية  (IAIB).تـ وصؼ الخصائص العامة لمييئة
الشرعية في وثيقة  IAIBمف قبؿ النجار ( .)1980وفقًا لموثيقة  ،يجب
تشكيؿ ىيئة شرعية مف عدد مف األعضاء يتـ اختيارىـ مف بيف الفقياء
ورجاؿ الفقو اإلسبلمي والقانوف المقارف الذيف لدييـ قناعة وحزـ.

اإليماف بفكرة البنوؾ اإلسبلمية .لضماف حرية إبداء رأي مجمس اإلدارة ،
يجب أال يعمؿ أعضاء مجمس اإلدارة كموظفيف في البنؾ  ،وال يخضعوف

لسمطة مجمس اإلدارة .يعيف المجمس مف قبؿ الجمعية العمومية كما ىو الحاؿ
مع مراقبي الحسابات  ،وعمى الجمعية العمومية تحديد أتعابيـ.

أخير وفقًا لوثيقة  ، IAIBيتمتع مجمس اإلدارة بنفس الوسائؿ واالختصاصات
و ًا
التي يتمتع بيا مدققو الحسابات.1
 2.6.4دور استقاللية ىيئــات الرقابــة الشــرعي في تعزيز العمل المصرفي

االسالمي

عية ليػا دور بػارز فػي تعزيػز العمػؿ
استقبللية ىيئػات الرقابػة الشػر ّ
المصرفػي اإلسبلمي  ،مػف حيػث نمػوه وتطػوره ،حيػث أف االستقبللية مػف أىػـ

دعائػـ قػوة ىيئػات الرقابػة الشػرعية ً،عمػػى مقػػدرة العمػػؿ المصرفػػي اإلسبلمي،
فػػإذا توفػػرت بالشػػكؿ المطمػػوب انعكسػػت إيجابػػا وذلػػؾ يتأتػػى مػػف ثقػػة
1

Saleh Abdulrahman Al Amer, Sharia Supervisory Board in Islamic Banks:
A Critical Analysis of the Current Framework, Phd thesis, The University of
Leeds , School of Law September 2018, p 88
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الجميػػور بالمصػػارؼ اإلسبلمية ،المترتبػػة عمػػى وجػػود ىيئػػات الرقابػػةُ ْ ضفػي

صفػة الشػرعية عمػى أنشػطة المصػارؼ اإلسبلمية ،الشػرعية ،باعتبارىػا الجيػة

التػي ت فمػواؿ وجودىػا لمػا تحققػت تمػؾ الثقػة.1

 .1. 2.6.4االستقاللية ودورىا في تعزيز كفاءة العمل المصرفي اإلسالمي

 :االستقبللية قناعػة ذىنيػة ال يقبػؿ حاممػو أف تكػوف آراؤه وق ار ارتػو خاضعػة
لتأثيػر المصالػحْ المتعارضػة وضغوطيػا ،وىػذا يتطمػب أف تتسػـ الييئػة
بالموضوعيػة والحيػاد فػي اتخػاذ ق ارراتيػاْ وأف تبتعػػد عػػف كؿ األوضاع

المحتممػػة والفعميػػة التػػي قػػد تؤثػػر فػػي قدرتيػػا عمػػى إص ػدار األحكاـ ،واذا

عية فػي العمػؿ أمػاـ المصػرؼ ،وأمػاـَ
تحقػؽ ذلػؾ فيػذا يعنػي مصداقيتيػا الشػر ّ
الجميػػور بالدرجػػة األىـ ،وتحقػػؽ االستقبللية فػػي الشػػكؿ والمضمػػوف سػػيكوف
وسػػيمة دافعػػة  ،و إخبلص أعضػاء الييئػة فػي عمميػـ ،ممػا يعنػي ارتفػاع

مسػتوى الكفػاءة المطموبػة فػي العمػؿ ،و التطويػر واالبتكار فاستقبللية ىيئػات

الرقابػة الشػرعية مػف أىػـ العوامػؿ المسػاعدة عمػى تطويػر المنتجػات القائمػة مف
خػاؿ مراجعتيا وتنقيتيػا مػف المخالفػات الشػرعية ،وابتػكار منتجػات ماليػة

إسبلمية تجمػع بيػف السػامة الشػرعية ،

والكفػاءة االقتصادية لكػف واقػع الحػاؿ

يشػير إلػى أف الغالػب عمػى ىيئػات الرقابػة الشػرعية تعانػي مػف ضعػؼ فػي

االستقبللية األمر الػذي يضعػؼ مػف مصداقيتيػا وكفاءتيػا فػي أداء أعماليػا،

Saleh Abdulrahman Al Amer,Op.Cit, p 88
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األمر الػذي دعػا كثيػ ارً مػف الخبػراء إلػى المطالبػة بضػرورة النػص عمػى
استقبللية الرقابػة الشػرعية ،وأف تعامػؿ معاممػة الم ارجػع المحاسػبي.

 .2. 2.6.4االستقاللية ودورىــا فــي تعزيــز ثقــة جميــور المتعامميــن مــع

المصــارف االسالمية:

العمؿ المصرفي االسبلمي يتأثػر بػرأي جميػور المتعامميػف معػو ،ايجابػا أو
سمبا ،أو الجية القػادرة عمػى تعزيػز رأي جميػور المتعامميػف بالمصػارؼ

عية فػي أي
االسػبلمية وبسػبلمة فكرتيػا ،وعمميػا ،ىػي ىيئػة الرقابػة الشػر ّ
مصػرؼ إسػبلمي ،وال تسػتطيع أف تعػزز ذلػؾ إال إذا تمتعػت باالستقبللية

التامػة التػي سػتؤدي إلػى اقتنػاع النػاس بالقيمػة الحقيقيػة لمعمػؿ المصرفػي

اإلسبلمي الػذي يميػزه عػف غيػره .وىػذا سػيزيد مػف عػدد العمػاء المتعامميػف مػع
المصػارؼ اإلسبلمية ،األمر الذي سػينعكس عمػى أرباحيػا  ،س ػواء كانوا

مموليػػف أو متموليػػف ،وىػػذا يعنػػي زيػػادة االستثمارات وبالتالػػي نجػػاح

المصػػارؼ .وبنػاءّ عمػى ذلػؾ يمكػف القػوؿ :بػأف ىنالػؾ عالقػة طرديػة بيػف
االستقبللية وتعزيػز الثقػة مػف قبػؿ المتعامميػف مػف جيػة ،وبيػف زيػادة األرباح

مػف جيػة أخػرى.

 .3. 2.6.4االستقاللية ودورىا في تصحيح المعامالت المالية في

المصارف االسالمية:

أىػػـ ممي ػزات العمػػؿ المصرفػػي اإلسبلمي الت ازمػػو بأحػػكاـ الش ػريعة اإلسبلمية

فػػي معامبلتو ،وجميػور النػاس ال يتعاممػوف مػع المصػارؼ اإلسبلمية إلى
ألجػؿ ىػذه الصفػة فػإذا ازلػت أصبحػت المصػارؼ اإلسبلمية كأي مصػرؼ
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ربػوي ،والػذي ْيضفػي عميػو ىػذه الميػزة وجػود ىيئػة الرقابػة الشػرعية ضمػف
ىيكمػو التنظيمػي المتمتعػة باالستقبللية التامػة فػي عمميػا.

ىنالػػؾ د ارسػػات واحصائيػػات بينػػت أف استقبللية ىيئػػات الرقابػػة

عية ت المخالفػػات الشػػرعية ،وترفػػع مػػف نسػػبة الحػػاؿ فػػي المعامبلت إلػػى
الشػػر ّ
، 100%وتكػػوف العالقػػة .وىػذه النقطػة ليػا ارتبػاط بمػا عكسػية فػي حػاؿ فقػدت

ىيئػات الرقابػة الشػرعية استقبلليتيا سػبؽ شػرحو فمػف أىػـ الضمانػات التػي
تعػزز ثقػة المتعامميػف بالمصػارؼ اإلسبلمية ىي شػرعية النشػاط الػذي تقػوـ
بػو ،وبنػاء عمػى ذلػؾ يمكػف القػوؿ بوجػود عالقػة طرديػة بيػف االستقبللية وبيػف

زيػادة نسػبة المعامبلت الحػاؿ.1

 3.6.4معوقات الرقابة الشرعية
ويواجو ىيئات الرقابة الشرعية في المصارؼ االسبلمية بشكؿ عاـ مجموعة
مف التحد ات التي يعيؽ عممتا أو يحد مف إمكانية ضبط عمؿ ومتمات ىذه

الييئات الشرعية ،و امكف بياف أبرز مبلمح ىذا األمر فيما يمي :
تعدد اآلراء والفتاوى الصادرةاإلسبلمية :حيث يعد

مف ىيئات الرقابة الشرعية لممصارؼ

ىذا االختبلؼ إلى عدـ و التضارب في الفتاوى في

بعض العقود أو المسائؿ الشرعية مف أبرز التحد ات التي يواجو ىيئات

الرقابة الشرعية عمى المستو العالمي ،حيث يؤدي ىذا االختبلؼ إلى عدـ
تجانس أعماؿ ومنتجات المصارؼ اإلسبلمية في البمداف المتجاورة أو حتى
1

خلود أحمد طنش ،إبراهٌم عبد الحلٌم عبادة ،استقاللٌة هٌئات الرقابة الشرعٌة ودورها فً تعزٌز العمل
المصرفً االسالمً فً ضوء معاٌٌر االٌوفً :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة ،مجلة جامعة الشارقة للــعـــــلـوم
الشــرعٌــة والدراسات اإلسـالمـٌة ،المجلد  ، 16العدد  ، 2019 ، 2ص ص 644 - 643
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في البمد نفسو مما يثير التساؤؿ عند بعب المتعامميف حوؿ شرعية ىذه
المصارؼ ويشر احد الباحثيف إلى

أف االختبلؼ نتيجة االجتياد تكوف

صحية وتترؾ متسعا لممستفتيف والمؤسسات المالية االسبلمية وتفتح اماميا
آفاقا جديدة ،شريطة أف

مراعاة قيود االجتياد الفقيي المعروفة  ،إال أف

ىناؾ حاجة الى نوع مف التوحيد والتنسيؽ بيف ىيئات االفتاء والرقابة الشرعية

 ،إلى أف باحثيف آخرف أشاروا الى أف عدـ انسجاـ فتاوي ىيئات الرقابة

الشرعية أصبح ظاىرة مقمقة لمميتميف بشؤوف المصارؼ االسبلمية وأدى إلى
لئلخبلؿ بقواعد االرشاد اإلداري.

 تبايف ق اررات ىيئات الرقابة الشرعية في الحكـ عمى المعامبلت أدى إلىظيور عناصر جديد في بيف المؤسسات المالية اإلسبلمية ال يتعمؽ بجودة

از مف الييئات المنافسة مف الييئة الشرعية
المنتج أو سعره؛ بؿ في ما ىو مج ا
لمبنؾ ،حيث أفتت ىيئات الرقابة الشرعية لبعض المؤسسات بإجازة منتجات

مصرفية ،في حيف لـ تجز الييئات الشرعية في مؤسسات أخرى المنتجات

نفسيا ،وقد يرجع ذلؾ إلى أف أعضاء ىذه الييئات األخيرة ليـ اجتياد خاص

بالمنع ،مما دفع بعب المصارؼ إلى اختيار أعضاء ىيئاتيا الشرعية مف

الفقياء االكثر مرونة وتوسعا في إجازة العقود  ،بشكؿ أدى إلى تكرار بعض

ىيئات الرقابة الشرعية في أكثر مف ىيئة شرعية ،يضاؼ إلى ذلؾ ما يتمتع
بو ىؤالء العمماء مف خبرات شرعية وفنية .

تبعية ىيئات الرقابة والتدقيؽ الشرعي لممؤسسات المالية التي يعمموف فييافي الجوانب اإلدارية أو المادية :حيث يتقاضى أعضاء ىيئات الرقابة
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الشرعية مرتباتيـ مف المصرؼ نفسو مما دفع البعض  .لمتشكيؾ بأعضاء

ىيئات الرقابة وأنيـ يصدروف الفتاوى المتناسبة مع مصمحة المصارؼ

وطمباتيا ،حيث يتبع ىيئة الرقابة في بعب المصارؼ إلى المدير العاـ أو

مجمس اإلدارة ،في حيف تتبع في بعض المصارؼ األخرى إلى الجمعية

العمومية وىو الوضع األفضؿ  ،مع أف تجربة العمؿ المصرفي اإلسبلمي

تثبت ما يتمتع بو أعضاء ىذه الييئات مف استقبللية في اتخاذ القرار ،إضافة

إلى (األماف) الذي يتمتع بو أعضاء ىذه الييئات نتيجة عدـ تمكف الجمعية
العامة لممساىميف فضبل عف إدارة البنؾ مف فصؿ أو إعفاء أي مف أعضاء

ىيئات الرقابة الشرعية الخاصة في البنوؾ دوف .

ضيؽ اختصاص ىيئات الرقابة الشرعية أو عدـ الوضوح في تحديد نطاؽعمميا وسمطتيا :إضافة إلى قمة شفافية بعض المصار ؼ مما يصعب
تحري العمميات الحقيقية الجارية في المصارؼ والقياـ بالبحوث الدقيقة بشكؿ
أعاؽ عمؿ بعب ىيئات الرقابة الشرعية وأدى لعدـ تمكينيا مف إجراء عمميات

الرقابة الشرعية بشكؿ كامؿ ،عمى الرغـ مف أف ىيئة المحاسبة والمراجعة

لممؤسسات المالية االسبلمية نصت عمى أنو " يحؽ لييئة الرقابة الشرعية
االطبلع الكامؿ وبدوف قيود عمى جميع السجبلت والمعامبلت والمعمومات مف

جميع المصادر المتوفرة.

تأثير العوامؿ الشخصية في اختيار أعضاء ىيئات الرقابة الشرعية :حيثتتأثر عممية ترشيح أسما الختيارىا مف قبؿ الييئة العمومية لوجود عبلقات
بيف أعضاء اإلدارات العميا في المصرؼ وأعضاء ىيئة الرقابة المقترحيف،
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وتقميؿ االعتماد عمى الشروط والمعايير المفترضة في أعضاء ىيئات الرقابة

الشرعية ،كما شيدت بعض المصارؼ والمؤسسات المالية االسبلمية تكرار
مجموعة مف أعضاء ىيئات الرقابة في الكثير منيا بصورة أشبيت "احتكار

ىيئات الرقابة الشرعية .

تعد ىذه مجموعة مف أبرز التحديات التي تواجييا ىيئات الرقابة الشرعية في

ضبط أعماليا وتحديد صبلحيتيا ،كما أف بعضيا يشكؿ عائقا أماـ فرصة
توحيد نموذج المصارؼ اإلسبلمي والتنسيؽ فيما بينيا.1

 4.6.4وجوب إلزامية ق اررات الرقابة الشرعية:

تعتمد درجة إلزامية ق اررات الرقابة الشرعية عمى مكانتيا في الييكؿ

التنظيمي لممصرؼ ،وعمى كيفية تطبيؽ القرار داخؿ المصرؼ بشكؿ عاـ،
وعمى درجة قوة األعضاء الشخصية مف خبلؿ تمسكيـ بآرائيـ وفرضيا عمى

اإلدارة.

فقد يكوف الوضع القانوني لمرقابة الشرعية في أعمى مستويات التنظيـ

االدراي ،ولكف إذا كاف القرار اإلداري ىو الذي يحكـ بإلزامية قرار الييئة

فالقرار اإلداري إذف ىو الذي يتحكـ بالرقابة الشرعية .وقد نص معيار الضبط

لممؤسسات المالية اإلسبلمية رقـ ( )1الخاص بتعييف ىيئة الرقابة الشرعية
وتكوينيا وتقريرييا في الفقرة ( – )2تعريؼ ىيئة الرقابة الشرعية
1

جمال الكٌالنً ،مهام وصالحٌات هٌئات الرقابة الشرعٌة )تجربة المصارف اإلسالمٌة فً فلسطٌن(،
ص ص 06 – 04
https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/13419/%d8%a
8%
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واختصاصاتيا -عمى ما يمي( :يعيد لييئة الرقابة الشرعية توجيو نشاطات
المؤسسة المالية اإلسبلمية ومراقبتيا واإلشراؼ عمييا لمتأكد مف التزاماتيا
بأحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية ،وتكوف فتواىا وق ارراتيا ممزمة لممؤسسة).

إف استقبللية الرقابة الشرعية ،واكتساب ق ارراتيا صفة اإللزاـ ،مف المبادئ
األساسية إلعطاء الرقابة الشرعية حقا في القياـ بدورىا في اإلفتاء والتوجيو
والمراجعة والتصحيح ،وال توجد أي قيمة لمرقابة الشرعية إذا لـ تكف ق ارراتيا

ممزمة لممصرؼ ،ألف الفتوى الصادرة عنيا ىي حكـ شرعي واجب االتباع
شرعاً .وبالرغـ مف أف النظاـ التأسيسي لبعض المصارؼ اإلسبلمية لـ ينص
عمى أف ق اررات الرقابة الشرعية ممزمة ،إال أف األمر أصبح عرفاً يمزـ إدارة
المصرؼ ،فأغمبية المصارؼ اإلسبلمية تمتزـ بضرورة مراجعة الرقابة الشرعية

لمعقود مف الناحية الشرعية ،وصياغتيا بما يتفؽ مع الشرع وااللتزاـ بما تقره
ىذه الرقابة.

ويستند في إلزامية فتاوى ىيئات الرقابة الشرعية وق ارراتيا إلى ما يمي.

االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية؛ ذلؾ أف ما يصدر عف ىيئة الرقابة

الشرعية مف فتاوى وق اررات ما ىو إال بياف ألحكاـ الشريعة ،وأحكاميا ممزمة

لؤلفراد والمؤسسات بوجو عاـ.1

التزاـ المؤسسة المالية بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،فالمؤسسات المالية
اإلسبلمية تنص في نظاميا األساسي عمى التزاـ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،

وما ينبغي أف يكوف عميو النظاـ األساسي لممؤسسة المالية الممزـ ليا.
1

جمال الكٌالنً ،مرجع سبق ذكره ص ص 06 – 04
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بالن تيجة تعتبر أساليب الرقابة الشرعية بمثابة المحدد الرئيس لئلطار العاـ
لمخطط التنظيمية واآلليات المنتيجة في عممية التدقيؽ ،وبما يعزز مف قدرة

إدارة المؤسسة عمى اتخاذ الق اررات الكفيمة بحماية أصوليا ومجابية مختمؼ

المخاطر والتحديات ،عمى الرغـ مف أف مفيوـ الرقابة في المؤسسات المالية
بصفة عامة ،سواء أكانت تقميدية أـ إسبلمية ،ال يتبايف كثي اًر في أىدافو ،إالَّ
أف مفيوـ الرقابة الشرعية يتميز بخصوصية نابعة مف نوعية المعامبلت التي
تمارسيا المؤسسات المالية اإلسبلمية ،والتي تختمؼ في طبيعتيا ومعطياتيا

عف ما ىو سائد في المؤسسات المصرفية التقميدية.1

مما الشؾ فيو أف تمؾ الطبيعة الخاصة لمتمويؿ اإلسبلمي تطرح
نوعية مختمفة مف التحديات المرتبطة بضرورة وضع نظاـ رقابي قوي يأخذ

باالعتبار طبيعة المخاطر التي تواجييا مؤسسات التمويؿ اإلسبلمي ،والسيما

في النموذج المصرفي المزدوج الذي يجمع بيف الخدمات المصرفية التقميدية
وتمؾ اإلسبلمية ،وبما يتطمب توفير األطر التنظيمية المناسبة لطبيعة

أنشطتيا.

وينتج عف حوكمة الرقابة الشرعية داخؿ النظاـ المصرفي اإلسبلمي استقرار

االقتصاد مف خبلؿ رقابة مصرفية أفضؿ ،وكذلؾ تحسيف إدارة المخاطر،
وتقميص تكاليؼ رأس الماؿ ،وىو ما مف شأنو تحقيؽ النمو .كما ال يخفي
 1قتيبة عبدالرحمن العاني ،دور الهيئات الرقابية في حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية ،مجلة االقتصاد

االسالمي  ، 2015 ،ص 7
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دورىا في إضفاء الشرعية والمصداقية عمى األنشطة المصرفية التي تقوـ بيا

المصارؼ اإلسبلمية ،ولعؿ اإلقباؿ المتزايد عمى اإليداع في المصارؼ يرجع

في جزء كبير منو إلى ثقة العمبلء بتمؾ المصارؼ ،ىذه الثقة ىي بدورىا

متولدة عف وجود ىيئات لمفتوى والرقابة الشرعية لتمؾ المصارؼ.1

والبد والحالة ىذه لييئات الفتوى والرقابة الشرعية ،مف أف تطور نفسيا

باستمرار كي تتمكف مف مواكبة الزخـ المتسارع لمعمميات المصرفية ،بحيث

تقوـ ىيئات الفتوى والرقابة الشرعية بدور الداعـ لممؤسسة المالية اإلسبلمية

ال عبئاً عمييا.
 5.6.4حوكمة الرقابة الشرعية
اىتم ػػت العدي ػػد م ػػف الس ػػمطات الرقابي ػػة ف ػػي العدي ػػد م ػػف ال ػػدوؿ العربي ػػة
واإلسػبلمية ومؤسسػػات المعاييػػر الدوليػػة كمجمػػس الخدمػػات الماليػػة اإلسػػامية

 ،IFSBوالتػي تعنػى بالمصػػارؼ والمؤسسػػات الماليػػة اإلسػبلمية ،اىتمػػت فػػي

موضػوع حوكمػة الرقابػػة الشػػرعية أو الضبػػط الشػػرعي فػػي البنػػوؾ البلسػبلمية،
وذلػػؾ لمػػا ليػػذا الموضػػوع مػػف أىميػػة فػػي تعزيػػز ثقػػة جميػػور المتعامميػػف مػػع

تم ػػؾ المؤسس ػػات ،ومس ػػاعدتيا ف ػػي االلت ػزاـ ف ػػي عممياتي ػػا ومعامبلتيػػا بأحػ ػػكاـ
ومقاص ػػد الشػ ػريعة اإلسػػبلمية الغػ ػراء .باإلضػػافة إل ػػى ذل ػػؾ ،ف ػػإف فش ػػؿ البن ػػوؾ
1قتيبة عبدالرمحن العاين ،مرجع سبق ذكره  ،ص 7
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اإلسبلمية فػػي االلتزاـ بالش ػريعة اإلسبلمية يعرضيػػا لمخاطػػر مؤثػ ػرة يمك ػػف أف
تػػؤدي فػػي أس ػوأ األحواؿ إلػػى انييػػار البنػؾ بالكامػؿ نتيجػة االىتزاز ثقػة العمػاء

ب ػػو وقػػػد يمت ػػد ذلػػػؾ إلػ ػػى البن ػػوؾ اإلس ػػبلمية األخ ػػرى وبالتال ػػي سػػػحب أمواليػ ػػـ
منيػ ػػا ،وىػ ػػذا قػ ػػد يعػ ػػرض القطػ ػػاع المصرفػ ػػي ككػػؿ لتداعيػ ػػات سػ ػػمبية ومخاطػ ػػر
نظاميػػة .ولذلػػؾ ،فػػإف حوكمػة الرقابػة الشػرعية تعتبػر ميمػػة لػػكؿ بنػػؾ إسػبلمي

ولمقط ػػاع المصرفػػػي كك ػػؿ ،األم ػػر الػ ػػذي يجع ػػؿ م ػػف الحوكمػ ػػة الفعالػ ػػة لمرقاب ػػة

الشػرعية إحػدى الركائػز الميمػة لبلستقرار المالػي.1

 1 . 5.6.4مفيوم حوكمة ىيئات الرقابة الشرعية :
تعرف عمى أنيا  :نظ ػػاـ تس ػػعى م ػػف خبللو أي مؤسس ػػة مصرفي ػػة ومالي ػػة
إسبلمية إل ػػى أف تق ػػوـ أنش ػػطتيا عم ػػى أس ػػاس أح ػػكاـ ومقاص ػػد الشػ ػريعة
اإلسبلمية وذل ػػؾ م ػػف خ ػػاؿ اإلشراؼ المين ػػي الفع ػػاؿ والمس ػػتقؿ.
فالحوكمة الشػػرعية ىػػي ذلػػؾ النظػػاـ الػػذي يحتػػوي عمػػى أدوات فاعمػػة
يتػػـ التأكػػد مػػف خبلليا عمػػى عػدـ مخالفػة المؤسسػة أحكاـ الشػريعة اإلسبلمية

فػي جميػع عممياتيػا وأنشػطتيا المختمفػة ،وذلػؾ بفح ػػص ومراجع ػػة م ػػا ت ػػـ م ػػف
عممي ػػات ،وباتب ػػاع وتطبي ػػؽ التعالي ػػـ الش ػػرعية اإلسبلمية ف ػػي العممي ػػات
 1قتيبة عبدالرحمن العاني ،مرجع سبق ذكره  ،ص 7
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المسػتمرة ،وبػإدارة حصيفػة لممخاطػر الشػرعية المتوقعػة فػي المسػتقبؿ .فػإف

نظػاـ الحوكمػة الشػرعية يعتمػػد عمػػى التش ػريع اإلسبلمي ،والرقابػػة الشػػرعية
الفاعمػػة ،واإلفصاح الشػػرعي المسػػتمر الػػذي يطمئػػف أصحػػاب المصمحػػة عػػف

مػػدى توافػػؽ المؤسسػػة مػػع أحػػكاـ الش ػريعة اإلسبلمية .فإذا ،لمحوكمة الشرعية

ثالثة مرتكزات أساسية وىي:

-حوكم ػػة الفت ػػوى والتشػ ػريع :ويقص ػػد بي ػػا وض ػػع مرجعي ػػة معياري ػػة ش ػػرعية

لممعامبلت .وى ػػي الحوكم ػػة الت ػػي تضم ػػف اتب ػػاع المؤسس ػػة لتعالي ػػـ وأح ػػكاـ
الشػ ػريعة اإلسبلمية م ػػف خ ػػاؿ تطبيقي ػػا لمفت ػػاوى والقػ ػ اررات الش ػػرعية
اإلسبلمية .1

حوكمػػة الرقابػػة الشػػرعية ً:وىػػي الحوكمػػة التػػي تضمػػف أف عمميػػاتوأنشػػطة المؤسسػػة تتػػـ وفقػػا أحكاـ الشػ ػريعة اإلسبلمية ،م ػػع كش ػػفيا ع ػػف أي

مخالف ػػات ش ػػرعية وقع ػػت ،والس ػػعي ف ػػي معالجتي ػػا وضم ػػاف ع ػػدـ وقوعي ػػا
مج ػػددا .ويت ػػـ ضب ػػط ذل ػػؾ مػػف خػػاؿ اآلتي:
*الرقابـة الشـرعية المركزيـة :بػأف يكػوف ىنالػؾ جي ػػاز رقاب ػػي ش ػػرعي ل ػػدى
البن ػػوؾ المركزي ػػة يق ػػوـ بفح ػػص م ػػدى التػ ػزاـ المؤسس ػػة بأح ػػكاـ الشػ ػريعة
اإلسبلمية ،وم ػػدى تواف ػػؽ إط ػػار حوكمتي ػػا الش ػػرعي م ػػع القواني ػػف والتعميم ػػات

ذات الصم ػػة.
1

بنك الكوٌت المركزي  ،حوكمة الرقابة الشرعٌة فً البنوك الكوٌتٌة اإلسالمٌة ،إضاءات ،معهد
الدراسات المصرفٌة  ،لسلسلة  ،11العدد  2019 ، 2ص ص 04 - 02
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*الرقابـــة الشـــرعية الداخميـــة :ب ػػأف يك ػػوف لممؤسس ػػة جي ػػاز رقاب ػػة ش ػػرعي
داخم ػػي يتأك ػػد م ػػف م ػػدى التػ ػزاـ المؤسس ػػة بأح ػػكاـ الشػ ػريعة اإلسبلمية،
والكش ػػؼ ع ػػف أي انح ارف ػػات أو مخالف ػػات وقع ػػت ،م ػػع اإلببلغ عني ػػا عم ػػى

الف ػػور .

*الرقابـــة الشـــرعية الخارجيـــة :ب ػػأف يك ػػوف ىنال ػػؾ جي ػػاز ش ػػرعي خارج ػػي
مس ػػتقؿ تتعاق ػػد معػػو المؤسسػػة لفحػػص مػػدى التزاميػػا بأحػػكاـ الشػ ػريعة

اإلسبلمية ،م ػػع تقدي ػػـ تقري ػػر س ػػنوي لمجمعي ػػة العام ػػة ح ػػوؿ م ػػدى التػ ػزاـ

المؤسس ػػة بذل ػػؾ .

*حوكمـــة اإلفصاح الشـــرعي :وى ػػي الحوكم ػػة الت ػػي يت ػػـ م ػػف خبلليا طمأن ػػة
أصح ػػاب المصمح ػػة لمؤسس ػػة م ػػا أف جمي ػػع عممياتي ػػا وأنش ػػطتيا متوافق ػػة م ػػع
أح ػػكاـ الشػ ػريعة اإلسبلمية ،م ػػع الكش ػػؼ واإلفصاح ع ػػف جمي ػػع القضاي ػػا
والفت ػػاوى الشػػرعية ذات الصمػػة ،كمنيجيػػة اإلفتاء والرقابػػة ،ومحاس ػػبة ال ػػزكاة

ونحوى ػػا.1

1

بنك الكوٌت المركزي  ،مرجع سبق ذكره ص ص 04 - 02
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 2 . 5.6.4الحاجة الى حوكمة أنشطة الرقابة الشرعية:
أدى ظيور المؤسسات المالية اإلسبلمية ،ونشاطيا العممي مف

خبلؿ المصارؼ اإلسبلمية ،وشركات االستثمار اإلسبلمية المتنوعة ،وشركات
التأميف اإلسبلمية إلى حاجة ىذه المؤسسات إلى ىيئات ومجالس شرعية يعيد

ليا توجيو أعماؿ ىذه المؤسسات واصدار الفتاوى الشرعية فيما يجوز وما اؿ
يجوز مف معامبلتيا وعقودىا .

وقد أدى تنوع ىذه الييئات إلى االختبلؼ في الفتاوى والق اررات

الصادرة عنيا مما أدى إلى االختبلؼ في التطبيقات العممية عمى مستوى
المؤسسات المالية اإلسبلمية ،وعدـ االنسجاـ بينيا حتى غدا األمر ظاىرة
مقمقة لكثير مف المتتبعيف والميتميف لشؤوف المصارؼ اإلسبلمية.

ظيرت الحاجة إلى إيجاد معايير وضوابط شرعية لممؤسسات المالية

اإلسبلمية بغية التقميؿ مف اآلثار السمبية لبلختبلفات الكبيرة بيف الييئات
والمجالس الشرعية وقد نجـ عف ىذه الوضعية )تعدد الفتاوى في القضية

الواحدة( اإلخبلؿ بقواعد الحوكمة حيث أدى ذلؾ إلى ظيور مشكبلت تتعمؽ
بإدارة العمؿ في المؤسسات المالية اإلسبلمية ،وكيفية تعامميا مع اآلراء

المتعددة لمفقياء ولمييئات الشرعية ،ومف أبرزىا:


استفادة بعض المؤسسات المالية مف الفتاوى الصادرة مف الييئات

الشرعية والتي اتسمت بمراعاة واقع معيف وظروؼ خاصة ووظفت ذلؾ

لصالحيا وألصحاب حقوؽ الممكية فييا .
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غياب الشفافية الكاممة بيف المؤسسات المالية اإلسبلمية وعمبلئيا:

فالعميؿ اؿ تتيح لو قواعد العمؿ في المصرؼ الطالع عمى االختيارات الفقيية
األخرى التي لـ ترجحيا الييئة .وحجة المصرؼ في ذلؾ أف األمر يعود

لمييئة الشرعية ،وىو مبيف في العقود التي يوقع عمييا العميؿ .ومعموـ بداىة
بأف ليس كؿ عميؿ يمكنو قراءة العقد والتعرؼ عمى ما فيو مف تفصيبلت

قانونية وشرعية ،كما أف الخبير بيذه العقود يدرؾ أنيا تصاغ صياغة في

الغالب ما تجعؿ الشروط دائما تصب في صالح المؤسسة ،وأف العميؿ تحت
سمطاف الحاجة يوافؽ عمى ما يعرض عميو تمقائيا.


وجود الفتاوى التي تعتمد عمى الرخص والتخريجات القائمة عمى

الحيؿ مما أدى إلى تكويف اتجاه فقيي يسود العمؿ المصرفي اإلسبلمي
برمتو ،قد يكوف بعيدا عف مقاصد الشريعة اإلسبلمية التي ترمي في األساس

إلى تحقيؽ التنمية الشاممة وتحقيؽ مستوى مف الرفاه االقتصادي لؤلمة،
ويؤدي في المآؿ إلى ضعؼ العمؿ المصرفي وخروجو عف إطاره ورسالتو

الحقيقية .وتطبيؽ مثؿ ىذه الفتاوى في بعض المصارؼ اإلسبلمية التي تجيز
ىيئاتيا الشرعية تمؾ المنتجات ،دوف البعض اآلخر التي تمنع ىيئاتيا نفس

المنتجات يمنح لؤلولى ميزة تنافسية نتجت عف منيج اإلفتاء لييئاتيا وليس
مف ابتكارىا وجدىا .وتعتبر مفاىيـ الشفافية ،والمسئولية ،والمساءلة ،والعدالة
بمثابة المبادئ األساسية لمحوكمة .وتوفر الحوكمة لمرقابة الشرعية األدوات

التي تحتاجيا لضماف الفعالية والمساءلة واتخاذ ق اررات صائبة .فمتطمبات

تعزيز البالغ توجب وجود إجراءات محاسبية مطورة وأنظمة سيطرة داخمية
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قوية ،وىذا بدوره ،يزيد الشفافية وانتظاـ التقارير المالية ،وتصبح أنشطة الرقابة

الشرعية أكثر قابمية لممساءلة عف الق اررات المتخذة ،وعف مستوى األداء الذي
ينتج عنيا .فبيذا السبيؿ يمكف بسيولة تحديد مواطف ضعؼ األداء واألنشطة

التي تبدد الموارد في أنشطة غير مربحة ،وبالتالي معالجتيا.

بدورىا وكما تؤثر الرقابة الشرعية في آليات الحوكمة وانفاذىا ،فإنيا تتأثر

ىي أيضا بأدوات الحوكمة .وتعمؿ حوكمة الرقابة الشرعية عمى تحسيف
اختيار أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية ونوعيتيا ،والمساىمة في تطوير

استراتيجيات واضحة لممؤسسات المالية اإلسبلمية تقوـ عمى الفاعمية
والمينية ،ومف شأف ممارسات أدوات الحوكمة عمى أنشطة الرقابة الشرعية أف

تؤدي إلى تحسيف الشفافية ،والرقابة الداخمية ،وانتظاـ التقارير المالية ،فتقمص

بذلؾ مف الفساد واساءة استغبلؿ المنصب .وينتج عف حوكمة الرقابة الشرعية

داخؿ النظاـ المصرفي اإلسبلمي استقرار االقتصاد مف خبلؿ رقابة مصرفية
أفضؿ ،وكذلؾ تحسيف إدارة المخاطر ،وتقميص تكاليؼ رأس الماؿ ،وىو ما

مف شأنو تحقيؽ النمو .وىناؾ نوعاف مف المحركات لئلصبلح مف وراء

تطبيؽ الحوكمة عمى أنشطة الرقابة الشرعية ،أوليما مرتبط بمواطف الفشؿ
واالنييار ،أما النوع الثاني فيو استباقي يرتبط ببحث المؤسسات المالية عف

االستثمار ،والحاجة إلى تحسيف التنافسية ،واكتساب النفاذ إلى األسواؽ
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اإلقميمية والدولية. 1في ضوء ما سبؽ يري الباحث ضرورة اإلشارة إلي النقاط
التالية حوؿ تطبيؽ الجوانب الفكرية لمحوكمة عمى أنشطة الرقابة الشرعية :



بالنظر إلى مفاىيـ ومبادئ الحوكمة نجد انيا تيدؼ الى تحقيؽ

مصالح األفراد والمؤسسات والمجتمعات ،وىذا مف األىداؼ التي وضعت مف

أجميا الشريعة اإلسبلمية .


.إف تطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى أنشطة الرقابة الشرعية سوؼ يؤدي



.إف االلتزاـ بتطبيؽ ىذه الجوانب في أنشطة الرقابة الشرعية سيؤدي

الى زيادة ثقة العمبلء الحالييف والمرتقبيف ومختمؼ المستخدميف ليا .

إلى تطوير أدائيا والتغمب عمى مشاكميا المختمفة وزيادة قدرتيا التنافسية

والتشغيمية والمالية واإلدارية وبالتالي االنعكاس اإليجابي عمى تحقيؽ أىدافيا
الدينية والدنيوية .


.يؤدى تطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى أنشطة الرقابة الشرعية الى سيولة

الحصوؿ عمى المعمومات وممارسة الرقابة عمى مختمؼ جوانب أداء

المؤسسات المالية اإلسبلمية وزيادة الثقة فييا وتحقيؽ العدالة والشفافية
ومحاربة الفساد وتحقيؽ التواصؿ مع األطراؼ المختمفة ذات العالقة بيذه

 1حسني عبد ادلطلب األسرج ،حنو إطـار عمل حلوكمة الرقـابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية ،رللة الدراسات ادلالية و
ادلصرفية  -العدد األول  ، 2014 ،ص ص 52-51
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المؤسسات .ويمكف أف تعمؿ أدوات الحوكمة عمى تنظيـ الرقابة الشرعية
وتجانسيا مف خبلؿ عدة مجاالت منيا:1




.اختيار وتعييف ىيئات الرقابة الشرعية .

.استقبللية الييئة الشرعية :ويقصد بيا مدى قدرة الييئة الشرعية

لممؤسسة عمى إصدار الفتاوى واألحكاـ الشرعية وفؽ ما تقتضيو ضوابط
االجتياد وشروط اإلفتاء دوف أف يكوف ىناؾ مؤثرات عمى أعضائيا تولد
تيمة التبعية أو المحاباة .



 .السعي لتعييف ىيئة رقابة شرعية مركزية في الدولة :يرى بعض

المختصيف بأف تعدد الييئات الشرعية يؤدي إلى تضارب الفتوى ونحو البعض

إلى التساىؿ في الفتوى ،واألفضؿ أف تكوف ىناؾ ىيئة شرعية موحدة مركزية
ال تتبع ألي مف المؤسسات المالية اإلسبلمية فتنظر في المسائؿ بحيادية
واستقبللية تامة .ولربما كاف مف األفضؿ بقاء الييئات الشرعية في المصارؼ
والمؤسسات المالية اإلسبلمية األخرى ،مع وجود ىيئة رقابة شرعية مركزية
يكوف مف ميمتيا :الموافقة عمى تعييف الييئات الشرعية الفرعية ،والرجوع ليا

في حاؿ االختبلؼ والتوقؼ في المسائؿ ،والرقابة عمى الييئات األخرى

بالمراجعة ألحكاميـ والتوجيو المستمر ،والنظر في المسائؿ الكبرى المتعمقة
بالبنؾ المركزي والجيات المالية الرسمية لمدولة.2

 1حسني عبد ادلطلب األسرج ،حنو إطـار عمل حلوكمة الرقـابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية ،رللة الدراسات ادلالية و
ادلصرفية  -العدد األول  ، 2014 ،ص ص 52-51
2حسني عبد ادلطلب األسرج ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 52-51
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 3 . 5.6.4مقومات حوكمة ىيئات الرقابة الشرعية :
وتعتبر الدعائـ األساسية اليت جيب توافرىا حيت يمكف التطبيؽ الجيد لنظاـ
حوكمة ىيئات الرقابة الشرعية ،نوجزىا فيما يمي:

اختيار وتعيني أعضاء ىيئات الرقابة الشرعية؛

-

مدي قدرة الييئة الشرعية لممؤسسة عمى إصدار الفتاوي واألحكاـ

-

الشرعية وفؽ ما تفتضيو ضوابط االجتياد وشروط اإلفتاء دوف أف يكوف ىناؾ
مؤثرات عمى أعضائيا تولد تيمة التبعية أو المحاباة ؛

السعي لتعيني ىيئة رقابة شرعية مركزية في الدولة ،ومف األفضؿ أف

-

تكوف ىناؾ ىيئة شرعية موحدة مركزية التتبع إلى مف المؤسسات المالية

اإلسبلمية فتنظر في المسائؿ الحيادية باستقبللية تامة؛

توفر القوانيف والموائح الخاصة بضبط األداء اإلداري لييئات الرقابة

-

الشرعية؛
-

فعالية نظاـ التقارير وقدرتو عمى تحقيؽ الشفافية وتوفري المعمومات

لتداوؿ ق اررات الييئة الشرعية.1

 .4 . 5.6.4آليات تطبيق و حوكمة عمل ىيئات الرقابة الشرعية في
المؤسسات المالية اإلسالمية

دور الحوكمة في تطوير عمؿ ىيئات الرقابة الشػرعية :تػوفر أدوات الحوكمػةلمرقابة الشرعية اآلليات التي تحتاجيا لضماف الفعالية والمساءلة واتخاذ ق اررات
1

نوال بن عمارة ،العرٌب عطٌة ،آلٌات ومتطلبات حوكمة هٌئات الرقابة الشرعٌة فً المؤسسات المالٌة
اإلسالمٌة ،مجلة الفكر المحاسبً ،جامعة عٌن شمس  -كلٌة التجارة  -قسم المحاسبة والمراجعة  ،المجلد
 ، 19العدد  ، 04ص .204
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رشػػػيدة ،فمتطمبػ ػػات تعزيػ ػػز اإلبػ ػػبلغ توجػ ػػب وجػ ػػود إج ػ ػراءات محاسػ ػػبية مطػ ػػورة
وأنظمػػة رقابػػة داخميػػة قويػػة ،ممػػا يزيػػد مػػف الشػػفافية وانتظػػاـ التقػػارير الماليػػة،
وتصبح أنشطة الرقابة الشرعية أكثر قابمية لممساءلة عف الق اررات اليت تتخذىا

وع ػػف مس ػػتوي األداء ال ػػذي ين ػػتج عني ػػا ،وبالت ػػالي تحدي ػػد نق ػػاط ض ػػعؼ األداء

ومعاجمتيػػا .وعمي ػو فػػإف نظػػاـ الحكومػػة لػػو دور كبػػري فػػي تطػػوير أداء عمػػؿ
ىيئات الرقابة الشرعية ،ونوجز ذلؾ فيما يمي:

ترك ػػز مف ػػاىيـ و مب ػػادئ الحوكم ػػة عم ػػى تحقي ػػؽ مص ػػالح األفػػراد والمؤسس ػػاتوالمجتمعات ،وىذا مف األىداؼ عززتيا الشريعة اإلسبلمية؛

-نظاـ الحكومة ىو انعكاس لنوعية اإلدارة ،حيث أف اإلدارة الواعية تتأكد مع

ارتفاع مستوي الحوكمػة ىػي المفتػاح الػذي يربطيػا أبػدائيا ،عمػى عكػس اإلدارة
غري الواعية ،تسعي دائما إلى الحصوؿ عمى منافع ذاتية مػف ضػعؼ مسػتوي

الحوكمة  ،مما يؤثر عمى ق اررات ىيئات الرقابة الشرعية؛

 -االلتػزاـ بآليػػات الحوكمػة فػػي أنشػطة الرقابػػة الشػرعية سػػيؤدي إلػى تطػػوير

أدائيػػا ،والتغمػػب عمػػى؛ مشػػاكميا المختمفػػة وزيػػادة قػػدرتيا التنافسػػية والتشػػغيمية
واإلداري ت ػػؤدي حوكم ػػة ىيئ ػػات الرقاب ػػة الش ػػرعية إل ػػى س ػػيولة الحص ػػوؿ عم ػػى

المعمومػ ػػات وممارسػ ػػة الرقابػ ػػة عمػ ػػى مختمػ ػػؼ جوانػ ػػب أداء المؤسسػ ػػات الماليػ ػػة

اإلسبلمية وزيادة الثقة فييا وتحقيؽ التواصؿ مع األطراؼ المختمفة1؛

1

نوال بن عمارة ،العرٌب عطٌة ،مرجع سبق ذكره  ،ص .204

- 117 -

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير –

د.حكيم بوحرب

الشهيد طالب عبد الرحمان -

أستاذ محاضر –أ-

محاضرات في الرقابة و االشراف على المصارف االسالمية

-طبيعة المعمومات المتاحة لكافة المتعامميف مع المؤسسات المالية

اإلسبلمية تعكس جودة الحوكمة ،حيث أف مبدأ اإلفصاح والشفافية أحد
مبادئيا.
مبادئ حوكمة ىيئات الرقابة الشرعية :ويمكف أف يعتمد نظاـ حوكمة ىيئات

الرقابة الشرعية عمى المبادئ اإلرشادية لحوكمة المؤسسات التي تقدـ خدمات
التمويؿ اإلسبلمي التي وضعيا مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية ،و التي

تشكؿ اإلطار التنظيمي لعمؿ المصارؼ والمؤسسات المالية اإلسبلمية ،حيث

حقؽ ىذه المبادئ اآلتي:
: -تعزيز مسؤولية الييئات الشرعية في تنفيذ المعامبلت بكفاءة تحقؽ

المتطمبات االقتصادية والشرعية لممؤسسات المالية اإلسبلمية؛

-تعزيز الفصؿ بني السمطات والوظائؼ المتعارضة لضماف آليات واضحة

لتحمؿ المسؤولية والمساءلة في عمميات ىيئات الرقابة الشرعية؛ -

-تعزيز االستقبللية والموضوعية في إبداء الرأي الشرعي مف جيات التدقيؽ

الشرعي.

.5 . 5.6.4متطمبات حوكمة ىيئات الرقابة الشرعية :
وتتمثؿ متطمبات حوكمة ىيئات الرقابة الشرعية فيما يمي:
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يعد مجمس اإلدارة مسؤوؿ عف إنشاء ىيكؿ حوكمة شرعية مبلئـ ،وعميو فيـ

المخاطر الشرعية لممؤسسة المالية اإلسبلمية؛ -وجود لجاف أساسية تابعة
لمجمس اإلدارة متابعة أداء ىيئات الرقابة الشرعية؛ -

التأكيد عمى مسئولية مجمس اإلدارة في االلتزاـ بالقوانيف والمصالح ذات

-

الصمة وتطبيؽ المعايير األخبلقية في ممارسة مجيع ميامو؛
-

توجب عمى المؤسسات المالية اإلسبلمية أف يكوف لدييا ىيئة رقابة

شرعية تتكوف مف أشخاص مؤىميف مف الناحية الشرعية ،ولدييـ القدرة عمى
منافسة القضايا المتعمقة المالية اإلسبلمية وتقديـ أراء شرعية صحيحة؛
المصالح؛
-

العمؿ عمى إصدار الق اررات الشرعية ونشرىا إلى جميع أصحاب

تفويض كافة الصبلحيات لييئة الرقابة الشرعية لممارسة مياميا،

والتي تتعمؽ بصورة رئيسية في:

*اإلشراؼ والرقابة عمى إعداد التقارير المالية؛

* التأكد مف مدي فعالية وكفاءة نظاـ الرقابة الداخمية الشرعية بالمؤسسة

المالية اإلسبلمية والعمؿ عمى تطويره ،وترسيخ استقبللية وتدعيمو ليتمكف مف

أداء دوره الرقابي بشكؿ فعاؿ1؛

*التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي .

 ضماف االلتزاـ بالسموؾ األخبلقي وقواعد السموؾ المييف الرشيد لكافةأعضاء ىيئة الرقابة الشرعية؛

1

نوال بن عمارة ،العرٌب عطٌة ،مرجع سبق ذكره  ،ص .205
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 توفري المؤشرات البلزمة لتطبيؽ الرقابة والمساءلة في عمميات وق ارراتىيئات الرقابة الشرعية؛

 -يتوجب عمى ىيئة الرقابة الشرعية المصادقة عمى السياسات المالية

اإلسبلمية ،وذلؾ لضماف خمو محتوياتيا مف أي عناصر غري متوافقة مع

مبادئ وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية.1

 .. 6.6.4المعايير الشرعية لممعامالت المالية االسالمية
تعتبر ىذه المعايير مرجع ميـ جداً لعمؿ المؤسسات المالية اإلسبلمية حوؿ

العالـ ولمختمؼ الييئات التي تعنى بالمالية االسبلمية وىي إلزامية في بعض
الدوؿ ،واختيارية في البعض اآلخر ،و معايير األيوفي وباألخص معاييرىا

الشرعية ىي نتاج تضاعؼ عدد اجتماعات وأنشطة الييئة وزيادة نشاطيا .
الجدوؿ الموالي يوضح قائمة المعايير الشرعية :

الجدول  01قائمة المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية

اإلسالمية

رقم المعيار

اسم المعيار

01

المتاجرة في العمبلت

02

بطاقة الحسـ وبطاقة االئتماف

03

المدين المماطؿ

1

نوال بن عمارة ،العرٌب عطٌة ،مرجع سبق ذكره  ،ص .205
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04

المقاصة

05

الضمانات

06

تحوؿ البنؾ التقميدي لمصرؼ إسبلمي

07

الحوالة

08

المرابحة

09

اإلجارة واإلجارة المنتيية بالتمميؾ

10

السمـ والسمـ الموازي

11

االستصناع واالستصناع الموازي

12

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة

13

المضاربة

14

االعتمادات المستندية

15

الجعالة

16

األوراؽ التجارية

17

صكوؾ االستثمار

18

القبض

19

القرض

20

بيوع السمع في األسواؽ المنظمة

21

األوراؽ المالية(األسيـ والسندات )

22

عقود االمتياز
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23

الوكالة وتصرؼ الفضولي

24

التمويؿ المصرفي المجمع

25

الجمع بيف العقود

26

التأميف اإلسبلمي

27

المؤشرات

28

الخدمات المصرفية في المصارؼ اإلسبلمية

29

ضوابط الفتوى وأخبلقياتيا في إطار المؤسسات

30

التورؽ

31

ضابط الغرر المفسد لممعامبلت المالية

32

التحكيـ

33

الوقؼ

34

إجارة األشخاص

35

الزكاة

36

العوارض الطارئة عمى االلتزامات

37

االتفاقية االئتمانية

38

التعامبلت المالية باألنترنت

39

الرىف وتطبيقاتو المعاصرة

40

توزيع الربح في الحسابات االستثمارية عمى أساس
المضاربة
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41

إعادة التأميف اإلسبلمي

42

الحقوؽ المالية والتصرؼ فييا

43

اإلفبلس

44

السيولة تحصيميا وتوظيفيا

45

حماية رأس الماؿ و االستثمارات

46

الوكالة باالستثمار

47

ضوابط حساب ربح المعامبلت

48

خيارات األمانة

49

الوعد والمواعد

50

المساقاة

51

خيا ارت السبلمة

52

خيارات التروي

53

العربوف

54

فسخ العقود بالشرط

55

المسابقات والجوائز

56

ضماف مدير االستثمار

57

الذىب وضوابط التعامؿ بو

58

إعادة الشراء

59

بيع الديف
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60

الوقؼ

ادلصدر  :ادلوقع الرمسي ذليئة احملاسبة و ادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية
http://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9
%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%
تاريخ d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-3/
االطالع  15فيفري  2022على

الساعة 17.00

. 7.4الرقابة (المالية) المصرفية عمى المصارف االسالمية
مثؿ نظيراتو امف المصارؼ االخرى فإف المصارؼ االسبلمية تخضع

لمرقابةالمالية وتنقسـ إلى:

.1. 7.4الرقابة الداخمية
 .1.1. 7.4مفيوم الرقابة الداخمية :
إف مفيػوـ الرقابػة الداخمية يتطػور وفقػاً لتطػور أىػدافيا وأسػاليبيا

وأدواتيػا ،واف نظػـ الرقابػة الداخمية تتطور وفقاً لتطور حجـ المنشآت وتعدد

عممياتيا وتعقدىا وازدياد مشػاكؿ التخطػيط والتنفيػذ ،ويؤكد البنكيوف أف قياـ
البنوؾ بوظائفيا عمى أحسف وجو يعتمد إلى حد كبيػر عمػى تنظيميا الػداخمي
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بصػفة عامػػة ،وعمػى وجػػود نظػاـ فعػػاؿ لمرقابػة الداخميػػة فييػا بشػػكؿ يضػمف

أف أعمػػاؿ البنػؾ تنجػػز بشكؿ منتظـ وأف المعمومات المالية دقيقة وصحيحة .

بػػرزت تعػػاريؼ ومفػػاىيـ كثي ػرة لنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة اختمفػػت

وتباينػػت حسػػب التطػػور التاريخي لمفيوـ الرقابة الداخمية ،النػاتج أصػبلً مػف

تطػور أعمػاؿ المؤسسػات وزيػادة نشػاطيا وتفرعيػا واتسػػاعيا الجغ ارفػػي،
ويمكػػف اإلشػػارة إلػػى أف ىنػػاؾ مػػف يخمػػط بػػيف كػػؿ مػػف الرقابػػة الداخميػػة

والضػػبط الػػداخمي والمراجعة الداخمية ،ويعدىا مفيوما واحدا ،في حيف أنيا
مفاىيـ مختمفة ألغراض مختمفة.

فالرقابة الداخمية بمعناىا الواسع تعػد اإلطػار العػاـ لئلجػراءات التػي تتبػع فػي
مجػاؿ اإلشػراؼ والرقابػة عمػى مختمػؼ األنشػطة والبػرامج داخػؿ المؤسسػة

البنكيػة ،وتضػـ محتوياتيػا كػبلً مػف نظػامي الضبط الداخمي والمراجعة

الداخمية .وقػػد عػػرؼ االتحػػاد الػػدولي لممحاسػػبيف الرقابػػة الداخميػػة بأنيػػا :كافػػة
الطػػرؽ والسياسػػات واإلجراءات التػي تتبناىػا إدارة المنشػأة لمسػاعدتيا قػدر
اإلمكػاف فػي الوصػوؿ إلػى أىػدافيا فػي ضػماف إدارة كفػاءة ومنظمػة العمػؿ،
والمتضػمنة االلتػزاـ بسياسػات اإلدارة وحمايػة األصػوؿ ،ومنػع واكتشػاؼ الغػػش

والخطػػأ ،ودقػػة واكتمػػاؿ السػػجبلت المحاسػػبية ،وتييئػػة معمومػػات ماليػػة

موثوقػػة فػػي الوقػػت المناسب.

في حيف عرفت لجنػة ط ارئػؽ التػدقيؽ التابعػة لممعيػد األمريكػي

لممحاسػبيف القػانونييف ،الرقابػة الداخميػػة بأنيػػا :الخطػػة التنظيميػػة وجميػػع
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الطػػرؽ والمقػػاييس المتناسػػقة التػػي تتبناىػػا المنشػػأة لحمايػػة األصػػوؿ ومراجعػػة

البيانػػات المحاسػػبية والتأكػػد مػػف دقتيػػا ومػػدى االعتمػػاد عمييػػا وزيػػادة الكفايػػة
اإلنتاجية وتشجيع العامميف عمى اإللتزاـ بالسياسات اإلدارية المحددة مقدما.

ومف التعػاريؼ السػابقة نبلحػظ أف الرقابػة الداخميػة لػـ تعػد تخػتص بػالنواحي

المحاسػبية فقػط ،ولكنيػا تخػتص بجميػع أوجػو النشػاط داخػؿ الوحػدة ،لضػماف
تحقيػؽ األىػداؼ الموضػوعة لخدمػة كػؿ مػػف إدارة الوحػػدة وم ارجػػع الحسػػابات.
 .2.1. 7.4مرتكزات الرقابة الداخمية
عادة ما تقوـ الرقابة الداخمية عمى مرتكزات أساسية أىميا :
-

إج ػراءات وأنظم ػػة متكامم ػػة تي ػػدؼ إل ػػى ض ػػبط األداء كم ػاً نوعػ ػاً،

وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ تقس ػػيـ الصبلحيات والمسؤوليات أفقياً ورأسياً بطريقة تضمف
وجود رقابة داخمية عمى العمميات .

-

أنظمػػة محاسػػبية ومعموماتيػػة تتسػػـ بالدقػػة والشػػموؿ وترمػػي إلػػى

تػػوفير المعمومػػات والبيانػػات الماليػػة بيػػدؼ تزويػػد اإلدارة فػػي مختمػػؼ
مسػػتوياتيا بالتقػػارير البلزمػػة فػػي األوقػػات المحػػددة لمػػتحكـ فػػي األداء

والمخػػاطر ،أمػػا بالنسػػبة لممراجعػػة الداخميػػة فقػػد عرفيػػا المعيػػد األمريكػػي

لممػػدققيف الػػداخمييف بأنيػػا" :نشػػاط تقي ػيـ مسػػتقؿ داخػػؿ التنظػػيـ مػػف أجػػؿ

فحػػص الن ػواحي
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-

المحاسبية والعمميات األخرى بيدؼ خدمة المنشأة " .وعميو فإف

المراجعة الداخمية وفقاً ليذا لتعريؼ تعد كأداة رقابية لخدمػة المؤسسػة ككػؿ
ولػيس إلدارة فقط.

وتحتػؿ المراجعػػة الداخميػػة اآلف -فػي معظػػـ منشػػآت الػػدوؿ المتقدمػة -مكانػػة
بػػارزة وت ػرتبط بػػأعمى المسػػتويات اإلداريػػة لػػيس كػػأداة رقابيػػة فحسػػب ،بػػؿ

كنشػػاط تقيػػيـ لمراجعػػة وفحػػص كافػػة األنشطة والعمميات المختمفة ،بيدؼ

تطويرىا وتحقيؽ أقصى كفاءة في األداء واإلنتاجية. 1
 .3.1. 7.4نطاق المراجعة الداخمية

وتيػدؼ المراجعػة الداخميػة إلػى فحػص وتقيػيـ فعاليػة وكفػاءة نظػاـ الرقابػة فػي
البنػؾ وحسػف أداء ىذا النظاـ .ومف ىنا يمكف القوؿ أنو المراجعة الداخمية

تشتمؿ عمى ما يمي:
-

مراجعػػة صػػحة ودقػػة المعمومػػات والبيانػػات الماليػػة ووسػػائؿ قيػػاس

وتصػػنيؼ وتحديػػد ىػػذه المعمومات والبيانات .
-

مراجعة األنظمة الموضوعية لمتأكد مف السياسات والخطػط

-

مراجعة اإلجراءات الموضوعية لحماية الموجودات والتحقؽ مف

واإلجػراءات والقػوانيف والتعميمػات التي ليا تأثير كبير عمى أعماؿ البنؾ .
وجودىا .
1

سعد عبد محمد العالقة بٌن البنك المركزي و المصارف االسالمٌة ،مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة
الجامعة  ،العدد  ، 40ص ص 256-255
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-

مراجعة وتقييـ الكفاءة واالقتصاد في استخداـ الموارد .

-

مراجعػة عمميػات البنػؾ لمتأكػد مػف أف النتػائج المتحققػة تتفػؽ مػع

-

وتعػػد الرقابػػة الداخميػػة فػػي البنػػؾ احػػد أجي ػزة اإلنػػذار المبكػػر التػػي

األىػداؼ الموضػوعة وفيمػا إذا كاف التنفيذ وفؽ ما ىو مخطط لو. 1

تعمػػؿ عمػػى التػػدقيؽ المحاسبي واإلداري في البنؾ .ويرتبط جياز الرقابة
الداخميػة مباشػرة مػع اإلدارة العميػا فػي البنػؾ حتػى يستطيع إبداء رأيو بصراحة
وحياد عند التدقيؽ اإلداري والمحاسػبي المفػاجئ والػدوري عمػى موجػودات

البنؾ أينما كانت ،باإلضافة إلى التأكد مف صحة التزامات البنؾ.
 .2. 7.4رقابة السمطة النقدية:
نظػ اًر ألىمية العمػػؿ المصرفي فػي النشػػاط االقتصػادي و التنموي ،تـ منح

السمطة النقدية ممثمة في البنػػؾ المركزي الحؽ في وضع قواعد عامة لمرقابة

واإلشراؼ عمى المصارؼ باختبلؼ أنوعيا والتيمف بينيا المصارؼ

االسبلمية.

 .1 .2. 7.4عالقة المصارف االسالمية بالبنوك المركزية
تنوعا
في ظؿ النظاـ اإلسبلمي  ،ستكوف العمميات المصرفية ببل شؾ أكثر ً
وتعقيدا  ،مقارنة بالنظاـ المصرفي التقميدي .فيما يتعمؽ بأنشطة تقاسـ األرباح
ً
 ،يجب تغيير معيار الجدارة االئتمانية لممقترض الذي يشكؿ أساس األنظمة
المصرفية التقميدية لزيادة التركيز عمى جدوى وربحية المشروع المحدد

1

نفس المرجع السابق  ،ص 255
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المقترح .باإلضافة إلى ىيكؿ المدى لمعدالت العائد  ،سيكوف ىناؾ ىيكؿ
عائدات لؤلنشطة االقتصادية المختمفة التي يتعيف عمى البنوؾ أخذىا في

االعتبار .إف تقييـ المشروع وتقييمو  ،وتحديد نسب المشاركة في األرباح ،

وانشاء إطار إجرائي لمعالجة مختمؼ المشاريع ومراقبتيا واإلشراؼ عمييا
ومراجعتيا سيخمؽ مطالب جديدة عمى البنوؾ التجارية .مف ناحية المسؤولية ،
يتعيف عمى البنوؾ جذب المودعيف عمى أساس األرباح وتوزيعات األرباح ،

وليس مف خبلؿ أسعار الفائدة .باختصار  ،يجب تحويؿ البنوؾ التجارية في

النظاـ اإلسبلمي إلى مؤسسات تشبو إلى حد بعيد البنوؾ االستثمارية في

األنظمة المالية الغربية.1

السمطات النقدية التي تعمؿ في إطار إسبلمي تمتمؾ القدرة عمى

تنظيـ العمميات المصرفية والمالية في االقتصاد لتخصيص الموارد بما

ي تماشى مع أولويات المجتمع  ،وكذلؾ لتوجيو السياسة النقدية نحو أىداؼ
محددة .لتحقيؽ أىداؼ سياستيا المركزية يتحكـ البنؾ في المعروض مف
األمواؿ عالية القوة  ،ونسب االحتياطي عمى أنواع االلتزامات المختمفة ،

والحد األقصى لمبالغ األصوؿ التي يمكف لمبنوؾ تخصيصيا ألنشطة تقاسـ

األرباح.

1

MOHSIN S. KHAN and ABBAS MIRAKHOR, The Financial System and
Monetary Policy in an Islamic Economy, Islamic Econ., Vol. 1, p 46
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ىناؾ فرصة أخرى لتعزيز السيطرة عمى النظاـ المصرفي متاحة لمبنؾ

المركزي مف خبلؿ شرائو ألسيـ البنوؾ والوسطاء المالييف اآلخريف .مف خبلؿ
أداء وظائفو التنظيمية واإلشرافية والرقابية ،باإلضافة إلى دوره كمقرض المبلذ

األخير ،يمكف لمبنؾ المركزي االستمرار في ممارسة تأثير كبير عمى النظاـ

المالي .عبلوة عمى ذلؾ ستتاح فرص لمبنؾ المركزي لبلستثمار مباشرة في
القطاع الحقيقي عمى أساس تقاسـ األرباح  ،وكذلؾ لتولي مناصب في رأس

الماؿ في المشاريع المشتركة مع البنوؾ األخرى .ستظؿ القدرة عمى شراء وبيع
األوراؽ المالية في السوؽ المالية  ،أي عمميات السوؽ المفتوحة  ،متاحة
لمبنؾ المركزي طالما أف ىذه األوراؽ المالية ال تحتوي عمى ميزات القيمة

االسمية ومعدؿ القسيمة غير الصفري.1

*اآلثار السمبية في عالقة البنك المركزي بالمصارف االسالمية
ليس ىنالؾ مشكمة بخصوص نسبة االحتياطي النقدي عمى الحساباتالجارية نظ ار النعداـ الفروؽ الجوىرية بيف المصرؼ االسبلمي والتقميدي في

ىذا الخصوص .ولكف بالنسبة لنسبة االحتياطي النقدي عمى الحسابات
االستثمارية فيذه الحسابات مودعو الستثمارىا والبنؾ ليس مدينا بيا

ألصحابيا وانما ىو مؤتمف عمييا فقط  ،ومف تـ ال يوجد اي التزاـ عميو بردىا
كاممة الصحابيا الذيف ىـ شركاء مع البنؾ فيما يحققو مف استثمار ىذه

الحسابات مف عائد او خسارة وىـ متقبموف كامؿ المخاطرة في ىذا الشأف
MOHSIN S. KHAN and ABBAS MIRAKHOR, Op.Cit, p46
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وبالتالي فأف تطبيؽ نسبة االحتياطي النقدي سوؼ يعطؿ جانب مف امواؿ

المودعيف.1

-تمثؿ الرقابة عمى االئتماف أىمية كبيرة لدى السمطات النقدية وذلؾ لما

تحققو مف توازف نقدي والحد مف مشاكؿ ارتفاع االسعار مف خبلؿ التأثير

عمى عممية عرض النقود  .وتمجأ البنوؾ المركزية الى وضع شروط لبلئتماف
فالمصارؼ اإلسبلمية ليست بحاجة الى ىذا االسموب النيا التمنح قروض
تجارية ولكنيا تستثمر استثمار مباشر وبذلؾ اليحدث نشاطيا اال تأثير
ضعيؼ عمى الكمية المعروضة مف النقود ولكنو في الوقت نفسو تتأثر سمبيا

بسريانو عمييا نظ ار لعدـ توافر بدائؿ شرعية اضافة الى تعارض ىذه السياسة

مع احكاـ الشريعة اإلسبلمية االمر الذي يترتب عميو ضياع فرص الربحية
عمى اصحاب الودائع

المصارؼ االسبلمية مثميا مثؿ بقية البنوؾ ليس لدييا مشكمة في خضوعيالرقابة البنؾ المركزي وتقديميا بيانات بصفة دورية الى البنؾ المركزي ولكنيا
ممزمة بارساؿ بياناتيا وحساباتيا وفقا لنماذج واستثمارات اعدت خصيصا

لبيانات وارقاـ خاصة ببنوؾ تقميدية ىذا يؤدي الى ازدواجية العمؿ داخؿ ىذه
البنوؾ .

1

سعد عبد محمد العالقة بٌن البنك المركزي و المصارف االسالمٌة ،مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة
الجامعة  ،العدد  ، 40ص ص 256-255
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-تقوـ البنوؾ المركزية بدور المقرض األخير لمبنوؾ العاممة في الدولة عندما

تحتاج الى سيولو ولكف المصارؼ اإلسبلمية ال تستفيد مف ىذا االسموب

الحتوائيا عمى سعر الفائدة. 1

*اآلثار اإلجابة في عالقة البنك المركزي بالمصارف اإلسالمية
البنؾ المركزي ال يتدخؿ اطبلقا في تحديد العوائد الموزعة عمى اصحاباالستثمار في المصارؼ اإلسبلمية ألف ىذه العوائد محصمة نشاط التوظيؼ
واالستثمار لتمؾ البنوؾ؛

 يسمح البنؾ المركزي لمبنوؾ اإلسبلمية بحيازة البضائع والمعداتوالعقارات وتممكيا بغرض اعادة بيعيا؛

  .تشترط بعض البنوؾ المركزية عمى كافة البنوؾ العاممة داخؿ الدولةايداع نسبة معينة مف و دائع عمبلئيا بالعمبلت األجنبة لدى البنؾ المركزي

عمى اف تأخذ ىذه البنوؾ عائد عمى ىذه الودائع يصؿ معدليا الى مستوى

اسعار الفائدة في السوؽ العالمية ونظ ار الف المصارؼ االسبلمية التتعامؿ
بالفائدة تفيمت البنوؾ المركزية ذلؾ ووافقت عمى استبداؿ العممية المصرفية

وىي االيداع بعائد مضاربة شرعية تمثؿ المصارؼ اإلسبلمية فييا صاحبة

الماؿ؛

1أمحد سليمان خصاونة ،ادلصارف اإلسالمية ،مقررات جلنة بازل  -حتديات العودلة  -إسًتاتيجية مواجهتها .الطبعة
األوىل ،جدارا للكتاب العادلي ،عامل الكتاب احلديث ،2008 ،ص ص.87 -85.
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-تقوـ البنوؾ المركزية بتقديـ تسييبلت عامة عمى شكؿ ودائع المضاربة

لمبنوؾ االسبلمية التي تعمؿ في نطاؽ اشرافيا وتتعرض لمشكمة السيولة عمى
اف تقوـ البنوؾ بتأدية معدؿ الربح عف تمؾ الودائع لمبنوؾ المركزية يعادؿ

الربح المعمف عف مثؿ ىذه الودائع لدييا؛

 -بادرت بعض البنوؾ المركزية بوضع حد اقؿ لنسب السيولة المقررة في

المصارؼ االسبلمية في مجاؿ التوظيؼ لبلستثمار؛
-

ىنالؾ بعض البنوؾ المركزية التي صنفت بعض الوحدات المصرفية

اإلسبلمية عمى انيا بنوؾ استثمار واعماؿ وذلؾ إلعفائيا مف بعض ادوات

السياسة النقدية االئتمانية مثؿ نسبة االحتياطي وحدود االئتماف.1

1 .2. 7.4أساليب الرقابة التي يقوم بيا البنك المركزي عمى
اإلسالمية :من حيث الترخيص والتنظيم والرقابة الميدانية

المصارف

بما اف أف المصارؼ اإلسبلمية جزء ال يتج أز مف الجياز المصرفي في
الدولة ،فإنيا تخضع لنفس النظاـ مف قبؿ البنؾ المركزي .فالمصارؼ

اإلسبلمية تمثؿ إحدى وحدات الجياز المصرفي ،وال بد مف خضوعيا لرقابة

البنؾ المركزي وفحصيا وتفتيشيا بواسطتو ،شأنيا في ذلؾ شأف البنوؾ .

 .وبالتالي فيي ،وفي إطار السياس ات النقدية والمالية واالقتصادية السارية،

تطبؽ عمييا نفس األحكاـ الخاصة بالترخيص وفتح الفروع وحدود الرأسماؿ

وطريقة االكتتاب وصبلحيات مجمس اإلدارة وتعيني مراقبي احمس ابات
1

سعد عبد محمد العالقة بٌن البنك المركزي و المصارف االسالمٌة ،مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة
الجامعة  ،العدد  ، 40ص 256
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وتعرفة الخدمات المصرفية والضوابط الخاصة بمراقبة النقد األجنبي وتقديـ
البيانات الدورية لمسمطات النقدية في مواعيدىا وقواعد  .التصفية وزيارات

التفتيش والمراقبة الميدانية .
نسب السيولة القانونية واالحتياطيات النقدية:إف البنؾ المركزي يمزـ البنوؾ األخرى الخاضعة لو بضرورة االحتفاظ ببعض
األصوؿ ذات السيولة المرتفعة ،حتى يسيؿ تحويميا إلى نقدية بسرعة ويسر

إذا زادت حركة المسحوبات مف قبؿ المودعيف عف المعدؿ المتوقع .وييدؼ

البنؾ المركزي مف تطبيؽ سياسة السيولة النقدية ،إلى الحيمولة دوف تعرض
البنوؾ الخاضعة لرقابتو ألزمات السيولة المفاجئة ،وذلؾ بتأميف قدرتيا عمى
مواجية طمبات السحب .المفاجئة ،التي قد

المسعف األخير :يمارس البنؾ المركزي دور المقرض األخير وفؽ ما يسمىشباؾ الحسـ فيمجأ إلى رفع أو خفض نسبة احمس معىؿ القروض الممنوحة
بما يتماشى مع اتجاىو نحو تشجيع نشاط االستدانة .وفي الغالب يتدخؿ

البنؾ المركزي ،كمقرض أخري مف أجؿ تصويب بعض أشكاؿ العجز
التمويؿ ،حينما تخرج السياسة المصرفية لبعض البنوؾ عف سيطرتيا.1

السقوف االئتمانية :تعد سقوؼ االئتماف ،أحد الوسائؿ التي يستخدمياالبنؾ المركزي ،كأداة مف أدوات السياسة المالية ،وتوجيو النشاط االقتصادي.
1

وليد ىوميل عوجان ،الرقابة القانونية على ادلصارف اإلسالمية )رقابة البنك ادلركزي والرقابة الشرعية( ،مؤمتر ادلصارف اإلسالمية بني

الواقع وادلأمول دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب 31مايو –  3يونيو  ، 2009ص ص 28 – 27
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وىي أيضا أحد وسائمو في الرقابة عمى االئتماف ،وتتبلءـ مع طبيعة نشاط

البنوؾ التجارية التقميدية ،القائـ عمى التجار بالقروض.

نسبة كفاية رأس امالل :حرصت المصارؼ المركزية عامميا ،وكذلؾالمؤسسات المصرفية الدولية ،عمى أف تكوف نسبة رأس الماؿ إلى إجمالي

األصوؿ ،نسبة معقولة ،وتعرؼ ىذه النسبة بنسبة المبلءة أو نسبة كفاية رأس

الماؿ .وفي الواقع تعد مف المعايير اليامة ،التي تيدؼ إلى خمؽ محاية نسبية
لممودعيف

1

.3. 7.4الرقابة الخارجية :
 1.3. 7.4مفيوم الرقابة الخارجية:
يتمثؿ مفيوـ ىذه الرقابة بنطاؽ عمؿ الجية التي تقوـ بيػذه الوظيفػة سػواء
كانػت حكوميػة أو خاصػػة ،ولقػػد ارتػػبط مفيوميػػا فػػي القطػػاع العػػاـ بتفتػػيش
الحسػػابات التػػي يقػػوـ بيػػا مفتشػػو الجيػػاز المركػزي لمرقابػة الماليػة ،أمػا مفيػوـ

ىػذه الرقابػة فػي القطػاع الخػاص فقػد ارتػبط بمراجعػة الحسػابات التي يقوـ بيا
محاسبوف قانونيوف مستقموف .ىػػذا والبػػد مػػف التمييػػز بػػيف التػػدقيؽ أو
المراجعػػة التػػي تعنػػي الفحػػص االنتقػػادي والمػػنظـ لمتص ػرفات واألعمػػاؿ،

بيػػدؼ التأكػػد مػػف صػػحة أدائيػػا ومػػف ثػػـ تقػػديـ شػػيادة بمصػػداقية الحسػػابات

وقائمػػة المركػػز المػػالي ،وبػػيف التفتػػيش الػػذي يعنػػي تقيػػيـ أعمػػاؿ الجيػػات

1

وليد ىوميل عوجان ،مرجع سبق ذكره 41 -38 ،
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الخاضػػعة لمرقابػػة ،وذلػػؾ لبلطمئناف إلى مطابقة إجراءات التنفيذ لممفاىيـ

القانونية والمحاسػبية والمحافظػة عمػى األمػواؿ العامػة واستثمارىا االستثمار
األمثؿ .وقػد حػددت القػوانيف واألنظمػة البنكيػة أىػـ الصػفات والشػروط التػي
ينبغػي عمػى العميػؿ أف يتمتػع بيػا ،باإلضػافة إلػى مؤىبلتػو العمميػة وخب ارتػو

العمميػة الواسػعة خاصػة فػي حقػؿ الرقابػة عمػى البنوؾ ،بالصفات التالية :
-

المعرفػػة الكاممػػة بػػالقوانيف والتش ػريعات والػػنظـ والقواعػػد المطبقػػة عمػػى

البنػػوؾ والمؤسسػػات الماليػة ،فض ػبلً عػػف التعميمػػات التػػي توجييػػا السػػمطات
النقديػػة ليػػذه المؤسسػػات إلػػى جانػػب متابعة تطورات الوضع االقتصادي

المحمي ،خاصة تمؾ التي قد تؤثر عمى األوضاع البنكية .
-

اإللمػػاـ الشػػامؿ بػػالنظـ المحاسػػبية والماليػػة ومتابعػػة تطػػور ىػػذه الػػنظـ

عمػػى النطػػاؽ الػػدولي ،لتحسيف أعماؿ الرقابة وارشاد البنوؾ إلى إحداث ما
توصؿ إليو عمـ المحاسبة والتدقيؽ .

-

أف يتحمى بسمعة طيبة في المجتمع .
أف يكتـ السر البنكي .

أف يتمتع بسبلمة التفكيػر ويعتمػد التجػرد والواقعيػة فػي البحػث،

واالسػتقبللية التامػة بػالرأي غيػر مباؿ بالضغوط مف أي جية أتت حتى لو

كمفو ذلؾ االستقالة أو احتماؿ عدـ تجديد عقده .
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 .2.3. 7.4أىداف الرقابة الخارجية لممصارف االسالمية
ويمكف إجماؿ أىداؼ الرقابة الخارجية بما يمي :

التأكد مف أف أعماؿ البنؾ قد سارت وفؽ مصمحة المودعيف ،الدائنيف

لمبنؾ

-التأكد مف تقيد البنؾ بالقوانيف واألنظمة والتعميمات والمذكرات الصادرة عف

البنؾ المركزي .

 -المحافظة عمى حقوؽ المساىميف .

 -التأكػد مػف أف حسػابات البنػؾ تظيػر بصػورة عادلػة ،وأنيػا أعػدت وفػؽ

األصػوؿ و األعػراؼ المحاسبية النافذة .1

 .4.. 7.4الرقابة المالية الدولية عمى المصارف االسالمية
 1.4.7.4اإلتجاىات العامة لمرقابة الدولية
ىناؾ اتجاىات عامة تتعمؽ بطبيعة أداء األطراؼ الرقابية الدولية ،كما

أف وجود ضرورة قصوى تقتضي مراعاة المعايير الدولية بالنسبة لممصارؼ
اإلسبلمية ،والواقع أف الرقابة الدولية تسيـ عف طريؽ مؤسساتيا المختمفة
بتطوير كفاءة األداء وتحمي المصالح المالية عمى مستوى األفراد ،وعمى

مستوى إدارة االقتصاد الكمي ،وخصوصاً في جانب السياسة النقدية وقضايا
1

حسام صبحي ادلغريب ،رقابة الشرعية ورقابة البنك ادلركزي على البنوك اإلسالمية دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري يف القانون اخلاص

،كلية احلقوق ،جامعة الشرق األوسط ، 2015 / 2014 ،ص ص 88 – 87
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التنمية ،وذلؾ عمى المستوى الداخمي والخارجي عمى السواء .كما تركز
معايير الرقابة الدولية عمى مؤشرات وأنشطة عديدة أىميا "المبادئ األساسية
لمجنة بازؿ والحد األدنى مف متطمبات رأس الماؿ البلزمة لتغطية األصوؿ

ذات المخاطر ،ومعايير المحاسبة الدولية الصادرة عف المجنة الدولية لممعايير

المحاسبية.1

 1.4.7.4مؤسسات الرقابة الدولية العامة
توجد عمى مستوى العالـ مؤسسات عديدة تمتمؾ أدوات ومعايير

مختمفة ،يمكنيا التأثير عمى المؤسسات المصرفية ،ومنيا المصارؼ
اإلسبلمية ،وتتفاوت درجة التدخؿ في العمؿ المصرفي بحسب ما تمتمؾ مف

األدوات والمعايير.

لجنة بازل لمرقابة المصرفية العالمية ( : (BCBSتتكوف ىذه المجنة مف مجموعة الدوؿ الصناعية العشرة بإشراؼ بنؾ
التسويات الدولية ،وقد تشكمت ىذه المجنة في مدينة بازؿ بسويس ار مف أجؿ

مواجية المخاطر المشتركة ،ومنيا المخاطر الجديدة مثؿ مخاطر التسوية

ومخاطر اإلحبلؿ.

 المجنة الدولية لممعايير المحاسبية ( : (IASC1

ٌاسر عبد الكرمً محمد الحورانً ،الرقابة الدولٌة على المصارف اإلسالمٌة ،االقتصاد اإلسالمً :
الحاجة إلى التطبٌق وضرورات التحوٌل ،المؤتمر السنوي الثالث والعشرون ٌ ،ومً  06و  07أكتوبر
 ، 2015ص237
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تعنى ىذه المجنة بوضع المعايير المحاسبية عمى مستوى دولي ،وتركز

عمى إعداد التقارير المالية ضمف مواصفات دقيقة تتضمف مستوى عاؿ مف
الجودة والقابمية لمتطبيؽ.
 بنك التسويات الدولية(BIS) :يعمؿ ىذا البنؾ بمثابة بنؾ مركزي لمبنوؾالمركزية عمى مستوى العالـ ،ويتفرد بمزايا إضافية ،ألنو يتجاوز القوانيف واؿ

يخضع لمضرائب ،وييدؼ إلى المحافظة عمى االستقرار النقدي والمالي

العالمي.1

.2.7.4مؤسسات الرقابة الدولية اإلسالمية
ىناؾ مجموعة مف المؤسسات اإلسبلمية التي تيتـ بنشر المعايير المالية

ومتابعة األنشطة المصرفية اإلسبلمية ،وىي تقوـ بأنشطة رقابية بشكؿ مباشر
وغير مباشر مف خبلؿ البرامج المعتمدة لدييا ،ومف ىذه المؤسسات:
-

ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية األيوفي The

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
)Services :Board (AAOIFIرغـ أف ىذه الييئة تيتـ بتطوير ونشر

مفاىيـ المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ،لكف يمكف وصفيا
بأنيا مؤسسة مالية تعنى بالرقابة عمى التطبيقات العممية لبلقتصاد اإلسبلمي،

ومنيا الوقؼ والزكاة والتأميف ،إضافة إلى المصارؼ اإلسبلمية ،وذلؾ مف

خبلؿ المعايير المحاسبية والشرعية الصادرة عنيا.
1

ٌاسر عبد الكرمً محمد الحورانً ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 239 - 238
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-

مجمس الخدمات المالية اإلسالمية الذي يقع مقره في كوااللمبور،

رسميا في  3نوفمبر عاـ  ،2002وبدأ عممو في  10مارس عاـ
افتتح
ً
 .2003يعمؿ مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية ،بوصفو ىيئة دولية واضعة
لممعايير لمييئات التنظيمية والرقابية ،التي ليا مصمحة مباشرة في ضماف
سبلمة واستقرار صناعة الخدمات المالية اإلسبلمية التي تضـ بصفة عامة

قطاعات المصرفية ،وأسواؽ رأس الماؿ ،والتأميف .وفي إطار تأدية ميمتو،
يعمؿ مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية عمى تطوير صناعة خدمات مالية

إسبلمية تتسـ بالحصافة والشفافية ،مف خبلؿ إصدار معايير جديدة ،أَو
تكييؼ المعايير الدولية القائمة المتوافقة مع أحكاـ الشريعة ومبادئيا،

والتوصية باعتمادىا.1

. 3.7.4نطاق أدوات الرقابة الدولية
إف الرقابة الدولية التي تقوـ بيا الجيات المالية اإلسبلمية تراعي

خصوصية المصارؼ اإلسبلمية ،وتحافظ عمى المبادئ التي تقوـ عمييا ،لذلؾ
تمعب ىذه الرقابة دو ار أداء المصارؼ اإلسبلمية في جوانب عديدة ،أىمياً

ضرورياً لتفعيؿ توظيؼ التمويؿ نحو االستثمار اإلنتاجي.
ما عمؿ الرقابة اإلسبلمية في نطاؽ المؤشرات فإنيا تعتمد عمى
مقاييس عامة تتعمؽ بتقييـ وقياس األداء المصرفي ،وال تختمؼ ىذه العممية
1

ٌاسر عبد الكرمً محمد الحورانً ،مرجع سبق ذكره ،ص 239
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في المصارؼ التقميدية عنيا في المصارؼ اإلسبلمية مف جية اآللية والقياس

.وال شؾ أف استخداـ ىذه المقاييس يساعد في تحديد كفاءة األداء المالي

واألداء التشغيمي لممصارؼ اإلسبلمية ومستوى ىذه الكفاءة في عمميات

التوظيؼ واالستثمار ،ومعرفة سالمة المركز المالي لممصرؼ اإلسبلمي،
ومقدار السيولة المتوفرة لدية لمواجية االلتزامات الطارئة عند الطمب .ومف

أىـ النماذج المستخدمة عالمياً في ىذا المجاؿ ما يعرؼ بمصطمح

( (CAMELSوىو مقياس عالمي شائع تستخدمو معظـ دوؿ العالـ في قياس
أداء المصارؼ ،ويتـ استخدامو في أمريكا ،ويتضمف معايير كفاية رأس الماؿ

،Capital Adequacyوجودة األصوؿ  ، (Quality Assetوالكفاءة

اإلدارية ، Management( (Qualityومعدالت العائد (Earnings

،والسيولة  ، (Liquidityوحساسية المخاطر .(Sensitivity of Market

)Riskالسوقية وفي العادة تقوـ البنوؾ المركزية باستخداـ النسب والمؤشرات

المالية كإجراء  ،لمعرفة أغراض أساسية تتعمؽ بعممية االستثمار.1
 .5واقع تطبيق البنوك اإلسالمية لمتطمبات اتفاقية بازل
 . 1.5البنوك االسالمية وبازل I

نظ ار ألىمية وخطورة نشاط البنوؾ ،وتنامي تيار العولمة فقد تـ االىتماـ
بوضع معايير دولية لمرقابة ،في إطار ما يسمى باتفاقية بازؿ ،Iوذلؾ بالتركيز
1

ٌاسر عبد الكرمً محمد الحورانً ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 242-241
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عمى كفاية رأس الماؿ في البنؾ ،ومدى قدرتو عمى امتصاص الخسائر .ولقد

حاولت البنوؾ اإلسبلمية تطبيقيا رغـ الصعوبات.
.1 . 1.5اتفاقية بازل  Iلكفاية رأس المال

كانت محصمة لسنوات مف العمؿ والتشاور ما بيف مجموعة مف الدوؿ،

وانتيت بالتوقيع عمى اتفاؽ اكتسى طابعا عالميا ،في جويمية  ،1988تحتوي
عمى مجموعة مف مبادئ الرقابة البنكية.

* صيغة حساب كفاية رأس المال :ألزمت البنوؾ بحد أدنى لكفاية رأس الماؿ
قدره  ،% 08تحسب باختصار كما يمي:
نسبة كفاية رأس الماؿ = رأس الماؿ األساسي  +رأس الماؿ التكميمي /
مجموع المخاطر المحتممة المرجحة≤

8

أي عمى األقؿ يحتفظ البنؾ برأس ماؿ مساو ؿ % 8لمجموع األخطار

المرجحة بأوزاف معينة.1

* .رأس المال حسب بازل  :Iويتكوف مف:

 1رقية بوحيضر ،مولود لعرابة  ،واقع تطبيق البنوك اإلسالمية دلتطلبات اتفاقية بازل ،٢رللة جامعة ادللك عبدالعزيز:
االقتصاد اإلسالمي ،اجمللد  ، 33عدد  ، 2010 ، 02ص 17
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رأس المال األساسي :يتكوف مف رأس الماؿ النظامي ،االحتياطياتالمعمنة ،األرباح المحتجزة.

رأس المال التكميمي أو المساند :تتكوف مف:o
o

االحتياطيات غير المعمنة ،وتكوف بموافقة السمطات الرقابية ؛

احتياطيات إعادة تقييـ األصوؿ ،حيث يخصـ ما نسبتو  % 55منيا

إلمكانية تذبذب قيمتيا؛
o

مخصصات المخاطر ،ال تتعدى  %1.25مف األصوؿ وااللتزامات

العرضية الخطرة المرجحة؛
o

القروض المساندة وىي التي تزيد فترة استحقاقيا عف  05سنوات و

o

المحذوفات :شيرة البنؾ إذا تضمنتيا األصوؿ ،االستثمار في رؤوس

االقتراض التساىمي ،وي أف ال تزيد عف % 50مف رأس الماؿ األساسي.
أمواؿ البنوؾ  ،االستثمارات المتبادلة في رؤوس أمواؿ البنوؾ.
 .2. 1.5كيفية تطبيق البنوك االسالمية التفاقية بازل I

تطبيؽ البنوؾ اإلسبلمية التفاقية بازؿ  Iالبد أف يأخذ بعيف االعتبار
الفروقات الجوىرية الموجودة ما بينيا وبيف البنوؾ التقميدية.

-خصائص نسبة كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية :يجب أف تكوف

أكبر مف  ،% 08نظرا:
 لممارستيا لبلستثمار الحقيقي يجعميا أكثر عرضة لممخاطر؛- 143 -
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 -عدـ وضوح عبلقتيا مع البنؾ المركزي ،وعدـ ضمانيا لكؿ الودائع،

ت -عدـ قدرتيا عمى مراقبة العميؿ في صيغة المضاربة.

-تقسيم األصول حسب درجة خطورتيا :حسب درجة مخاطرىا تقسـ إلى

المجموعات التالية:

-أصول الميزانية :أخذا بعيف االعتبار لدرجة المخاطر المرتبطة بكؿ أصؿ:

أ -الصيغ القائمة عمى أساس تقاسـ الربح والخسارة ىي أصوؿ مرتفعة
المخاطر ،ويعطى ليا وزف ترجيحي قدره ،% 100

ب -الصيغ القائمة عمى أساس عائد ثابت ،يتـ التفريؽ ما بيف حالتيف:
 إذا كانت غير مرتبطة برىف أو ضماف فيي مرتفعة المخاطر ويعطى لياوزف ترجيحي قدره .% 100

 إذا كانت مرتبطة برىف أو ضماف سواء كاف عقاري أو غيره فيعطى لياوزف ترجيحي قدره .% 50

ت -فيما يخص باقي أنشطة البنؾ اإلسبلمي :يطبؽ عمييا نفس المعامبلت
الموجودة في اتفاقية بازؿ.I1

 االلتزامات خارج الميزانية :تخضع لنفس المعاممة الواردة في اتفاقية بازؿ،Iألنيا في واقع ممارستيا ال تختمؼ عما ىو موجود في البنوؾ التقميدية ما عدا

عدـ أخد الفوائد.
1

رقٌة بوحٌضر ،مولود لعرابة  ،واقع تطبٌق البنوك اإلسالمٌة لمتطلبات اتفاقٌة بازل ،٢مجلة جامعة الملك
عبدالعزٌز :االقتصاد اإلسالمً ،المجلد  ، 33عدد  ، 2010 ، 02ص 20
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 المشتقات المالية :ىناؾ جدال حوؿ مشروعية استعماليا مف عدمو .أخذابعيف االعتبار المبلحظات السابقة فصيغة حساب كفاية رأس الماؿ التي أقرتيا

منظمة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ىي:

نسبة كفاية رأس الماؿ لمبنوؾ اإلسبلمية حسب بازل = Iرأس الماؿ المدفوع
 +االحتياطيات  +مخصصات مخاطر االستثمار  +احتياطيات إعادة تقوـ

األصوؿ  /األصوؿ الخطرة المرجحة الممولة مف ( رأسماؿ المصرؼ  +باقي

الموارد الخارجية باستثناء حسابات االستثمار المشترؾ) %50 +مف إجمالي
األصوؿ الخطرة المرجحة الممولة مف حسابات االستثمار المشترؾ ≤ 8
%

. 2.5معيار كفاية رأس المال حسب بازل 2
لقػد اتجيػت لجنػة بػازؿ نحػو التفكػير في معػايير جديػدة لكفايػة رأس

المػاؿ بعػد أف اتضػح ليػا قصػور المعػايير الحاليػة عػف تػوفير حد أدنى مبلئـ

لرأس الماؿ لدى البنؾ لمواجية كافة المخاطر التي يمكػف أف تتعػرض ليػا،
فقػد أصػبحت تمػؾ المخػاطر ال تقتصػر فحسػب عمػى مخػاطر مػنح االئتمػاف،
وانمػا امتػدت لتشػمؿ العديػد مػف المخػاطر األخػرى كتمػؾ المتعمقػة بالتعامػؿ في

المشػتقات الماليػة ،وتوريػؽ القػروض المصػرفية ،أي تحويميػا إلى سػندات قابمػة
لمتػداوؿ ومػف ثـ فػإف التػزاـ البنػؾ بالحػد األدنى المقػرر لمعػدؿ كفاية رأس

الماؿ وفقا لمعايير  1998نسػبة  % 8ال يعػنى بالضػرورة كفايػة رأس مالػو
لمواجيػة المخػاطر المحتمػؿ التعػرض ليػا ،فمػع استخداـ المشتقات يمكف ألى
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بنػؾ الػتخمص مػف مخػاطر االئتمػاف لديػو مثػؿ مخػاطر توقػؼ المقػترض عػف

سػداد الفائػدة أو أصػؿ القػرض كمػا أدى ظيػور عمميػات توريػؽ القػروض إلى
تمكػيف البنػوؾ مػف تخفػيض حجػـ القػروض التي تظيػر في سػجبلتيا تخمص

مػف مخػاطر االئتمػاف لػدييا ونقميػا لممسػتثمريف ،ومػف ناحيػة اخػرى فػإف

مقػررات بػازؿ السػابقة لـ تػراع الموضػوعية في تصنيؼ المخاطر ،وبػذلؾ

يتضػح أف المقػررات الحاليػة لمعيػار كفايػة رأس المػاؿ في ظػؿ التوسػع في

المشػتقات وعمميػات التوريػؽ قػد أدت إلى نتائج عكسية دفعت بالبنوؾ إلى
تحمؿ المزيد مف المخاطر االئتمانية بسبب ما تقدـ فقد تقدمت لجنة بازؿ في

منتصؼ عاـ  1999بمعيار جديد لكفاية رأس الماؿ ييدؼ إلى:
-

تعزيز سبلمة ومتانة النظاـ المالي والمصرفي .
تعزيز التنافسية بيف مؤسسات الجياز المصرفي .

-

تغطية أشمؿ لممخاطر التي تواجو البنوؾ .

-

تطوير أساليب لقياس والمخاطر تتميز بدرجة عالية مف الحساسية

-

التركيػز عمػى البنػوؾ الكبػيرة التي تمػارس األنشػطة المصػرفية عمػى

لممخاطر التي تواجو البنوؾ .

أسػاس دولي وفى نفػس الوقػت يتضػمف مبػادئ ووسػائؿ تجعؿ مف المناسب
تطبيقو مف قبؿ البنوؾ الصغيرة ومتوسطة الحجـ .

أعػدت لجنػة بازؿ وثيقتيف :أحدىما تمثؿ مجموعة شاممة لممبادئ األساسية

لئلشراؼ المصرفي الفعاؿ والتي يمكف أف تطبؽ في مجموعػة العشػر والػدوؿ
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األخرى ،وثانيتيمػا تتضػمف ممخػص توصػيات معػايير المجنػة المطبقػة فعػبل
وتشػمؿ المبػادئ األساسػية لمجنػة بػازؿ  25مبدأ.1

كفاية رأس المال حسب بازل  :IIإف الصيغة الجديدة لحساب كفاية رأس

الماؿ ىي:

نسبة كفاية رأس المال حسب بازل = IIرأس المال بمفيومو الشامل/
مخاطر االئتمان  +مخاطر السوق  +مخاطر التشغيل ≤ %8
نسبة كفاية رأس الماؿ بقيت نفسيا  ،كما لـ يتغير مفيوـ رأس

الماؿ ،فقط ىناؾ شروطا معينة لو ىي:

 -أف ال تزيد الشريحة  03عف  %250مف مقدار الشريحة 01المخصصة

لتغطية مخاطر السوؽ،

 -يمكف دمج الطبقة الثانية مع الثالثة لضماف الحد األقصى المحدد وىو

%250؛

 -إمكانية امتناع البنؾ عف سداد الفائدة أو أصؿ الديف لمقروض المتضمنة

في الشريحة الثالثة ؛

 أف تكوف الشريحة  ≤ 1الشريحة .03+021

رقٌة بوحٌضر ،مولود لعرابة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 22
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 . 3.5آثار اتفاقية بازل IIعمى البنوك اإلسالمية :ليا مجموعة مف اآلثار
السمبية واإليجابية وىي:
.1.3.5.االنعكاسات السمبية :تعتبر اتفاقية بازؿII

تحد كبير لمبنوؾ

اإلسبلمية وذلؾ راجع لػ:

أ -صغر حجـ رؤوس أمواليا ومحدودية نشاطيا؛

ب -انخفاض ربحية البنؾ نتيجة احتجاز نسب أكبر منيا ،مما يضر بمصمحة
المودعيف المستثمريف؛

ت -وقوع أغمبيا في الدوؿ النامية ذات المخاطر المرتفعة ،مما يحوؿ دوف
انتقاؿ رؤوس األمواؿ الخارجية إلييا ،كما يصعب عمييا الحصوؿ عمى

التمويؿ الخارجي؛

ث -أغمب البنوؾ اإلسبلمية تفتقر لئلمكانيات المادية والبشرية البلزمة لتحديد
مخاطرىا؛

ج -تزيد مف السيولة غير الموظفة عمى مستوى البنوؾ اإلسبلمية.

ح -عدـ إلزامية الصيغة المعدة مف قبؿ مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية ،ما
يؤدي إلى اختبلؼ طريقة حسابيا مف بنؾ إلى آخر بالشكؿ الذي يؤثر عمى

مصداقية النسب المحسوبة؛

خ -تعزز دور السمطات الرقابية عمى البنوؾ اإلسبلمية ،مما قد يخمؽ ليا
مشاكؿ مع بنوكيا المركزية.
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 .2.3.5االنعكاسات االيجابية:
تتمثؿ في:
أ -دفعيا إلى بذؿ جيود إضافية لبللتزاـ بيا ،و منو تحسيف الجوانب الفنية،
وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر بيا؛
ب -تؤمف ليا حماية أفضؿ مف الخسائر أو أية تأثيرات سمبية لنقص
السيولة؛

ت -تمكنيا مف تعزيز قدراتيا التنافسية؛
ث -تعطييا حرية أكبر في تحديد المخاطر المتنوعة التي تواجييا؛
ج -تشيع ثقافة اإلفصاح ونشر المعمومات والتي تيـ المتعامموف معيا
 .4.5صيغة مجمس الخدمات المالية اإلسالمية لكفاية رأس المال:
ىناؾ عدة محاوالت لبمورة كيفية تطبيؽ البنوؾ اإلسبلمية التفاقية بازؿ، II

ولكف سوؼ نقتصر عمى ذكر محاولة مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية،
والتي قدميا في مختمؼ منشوراتو ،و تحسب كما يمي:1

1

رقٌة بوحٌضر ،مولود لعرابة  ،واقع تطبٌق البنوك اإلسالمٌة لمتطلبات اتفاقٌة بازل ،٢مجلة جامعة الملك
عبدالعزٌز :االقتصاد اإلسالمً ،المجلد  ، 33عدد  ، 2010 ، 02ص 34- 33
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كفاية رأس المال لمبنوك اإلسالمية

حسب بازل = IIحقوق المساىمون +

احتياطي معدل األرباح  +احتياطي مخاطر االستثمار  /إجمالي الموجودات
المرجحة حسب أوزان مخاطرىا (مخاطر االئتمان  +مخاطر السوق) +

مخاطر التشغيل -الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرىا الممولة من
حسابات االستثمار المشترك( مخاطر االئتمان +مخاطر السوق) ≤ %8
توجد صيغة أخرى أقرىا المجمس بالنسبة لمبنوؾ اإلسبلمية التي

تنشط في دوؿ تفرض سمطاتيا الرقابية إجبارية ضماف الودائع ميما كاف
نوعيا .استخدـ مجمس الخدمات المالية نفس التصنيؼ واألوزاف الموجودة

في النسخة األصمية مف اتفاقية بازؿ IIفقدتـ تعديميا لتتماشى مع خصائص
نشاط البنوؾ اإلسبلمية .وسنأخذ نظرة مختصرة عف مكونات المعادلة

أعبله:

 رأس الماؿ بقي لو نفس التعريؼ في باؿ Iالخاصة بالبنوؾ اإلسبلمية ،فقطتـ إضافة ما يمي:1

 احتياطي معدؿ األرباح :وىو مبالغ محتجزة مف إجمالي دخؿ أمواؿالمضاربة؛

 احتياطي مخاطر االستثمار :يتكوف مف مبالغ مقتطعة مف دخؿ أصحابحسابات االستثمار.

 1بن الدين ازلمد ،مو ن ـ ـ ـ ــة يون ـ ـ ـ ــس ،مرجع سبق ذكره ،ص 714
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ب -مخاطر االئتماف :نظ ار لمحدودية إمكانيات البنوؾ اإلسبلمية ،فإنيا غير

قادرة عمى التقييـ الداخمي لمخاطر االئتماف .و تسعيف بأطراؼ خارجية معينة
مف سمطاتيا اإلشرافية ليا القدرة عمى تحديدىا .أما بالنسبة لؤلوزاف فتستخدـ ما

جاء في منشورات مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية سنة .2005

ت -مخاطر السوؽ :تـ توضيح كيفية حسابيا بالنسبة لكؿ مكوناتيا ،بتقنيات

بسيطة وأخرى معقدة.

ث -مخاطر التشغيؿ :حيث عرفت المخاطر التشغيمية المحتممة بما فييا
مخاطر عدـ االلتزاـ بالشريعة اإلسبلمية.

مف خبلؿ عرضنا لمعيار كفاية راس الصادر عف لجنة بازؿ المسمى ببازؿ2

ومعيار كفاية راس الماؿ الصادر عف مجمس الخدمات المالية اإلسبلمية سنة

نستنتج أف :

مكونات نسبة كفاية رأس الماؿ في  IFSBمثؿ سابقو مف المعايير الصادرة
عف المجمس ،حيث ال نجد عناصر ال تتفؽ مع الشريعة اإلسبلمية كوف أف

البنوؾ اإلسبلمية قائمة وفؽ مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ،وعدـ التعامؿ

بالربا ؛

 -ال يوجد اختبلؼ بيف المعياريف مف حيث النسب وتواريخ التطبيؽ؛ وفي

األخير مف خبلؿ عرضنا لممقارنة مف حيث اإلصدار ومف حيث حساب
النسبة نستنج أف نسبة كفاية رأس الماؿ الصادرة عف الييئات اإلسبلمية
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مناسبة لعمؿ البنوؾ اإلسبلمية في ظؿ اتفاقيات بازؿ وفؽ الشريعة

االسبلمية.1

-6الرقابة عمى المصارف اإلسالمية في التشريع المصرفي الجزائري

. 1.6إلزامية الرقابة الشرعية

قاـ المشرع الجزائري بسف مجموعة مف المواد المؤطرة لمنشاطالرقابي الشرعي

عمى المصارؼ االسبلمية ،وذلؾ ضمف المواد اآلتية :

المادة : 14قبؿ تقديـ طمب الترخيص لدى بنؾ الجزائر لتسويؽ منتجات
الصيرفة اإلسبلمية ،يجب عمى البنؾ أو المؤسسة المالية أف يحصؿ عمى
شيادة المطابقة ألحكاـ الشريعة ،تُسؿّ ـ لو مف طرؼ الييئة الشرعية الوطنية

لئلفتاء لمصناعة المالية اإلسبلمية

المادة  :15في إطار ممارسة العمميات المتعمقة بالصيرفة اإلسبلمية ،يتعيف
عمى البنؾ أو المؤسسة المالية إنشاء ىيئة الرقابة الشرعية ،تتكوف ىذه الييئة
مف ثبلثة أعضاء عمى األقؿ ،يتـ تعيينيـ مف طرؼ الجمعية العامة .تكمف

مياـ ىيئة الرقابة الشرعية عمى وجو الخصوص و في إطار مطابقة المنتجات
لمشريعة ،في رقابة نشاطات البنؾ أو المؤسسة المالية المتعمقة بالصيرفة

اإلسبلمية.

 . 1بن الدين ازلمد ،مو ن ـ ـ ـ ــة يون ـ ـ ـ ــس ،أمهية كفاية رأس ادلـ ـ ــال يف البنـ ـ ــوك االسالمية بادلقارنة مع البنوك التقليدية -دراسة
ألثر انتقال بعض البنوك اإلسالمية األردنية من تطبيق بازل 2إىل تطبيق معيار ، IFSB2-رللة احلقيقة ،العدد  ،4ص
715
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.المادة : 16يتعيف عمى البنؾ أو المؤسسة المالية تقديـ ممؼ لبنؾ الجزائر
لطمب الترخيص المسبؽ لتسويؽ منتجات الصيرفة اإلسبلمية .يتكوف ىذا

الممؼ عمى وجو الخصوص ،مف الوثائؽ التالية  : -شيادة المطابقة ألحكاـ
الشريعة مسممة مف طرؼ الييئة الشرعية الوطنية لئلفتاء لمصناعة المالية

اإلسبلمية - ،بطاقة وصفية لممنتوج- ،رأي مسؤوؿ رقابة المطابقة لمبنؾ أو

المؤسسة المالية ،طبقا ألحكاـ المادة  25مف النظاـ رقـ  08 11-المؤرخ في
 ّ3محرـ عاـ  1433الموافؽ  28نوفمبر سنة  2011والمذكور أعبله- ،

اإلجراء الواجب اتباعو لضماف االستقبللية اإلدارية والمالية ل ػ «شباؾ الصيرفة

اإلسبلمية» عف باقي أنشطة البنؾ أو المؤسسة المالية.1

 2.6.الييئة الشرعية الوطنية لإلفتاء لمصناعة المالية االسالمية كييئة
مانحة لتراخيص ممارسة الصيرفة االسالمية في الجزائر

الييئة الشرعية الوطنية لئلفتاء لمصناعة المالية االسبلمية ،مؤسسة ميمتيا
منح شيادة المطابقة الشرعية لمبنوؾ والمؤسسات المالية بعد استيفاء ىذه

المؤسسات لمشروط المطموبة لتسويؽ منتجات الصيرفة اإلسبلمية،كما ينص
عمى ذلؾ ،نظاـ رقـ  02مؤرخ في  25رجب عاـ  1441ىػ الموافؽ 15

مارس سنة ، 2020الذي يحدد العمميات البنكية المتعمقة بالصيرفة اإلسبلمية
 1نص النظام رقم  02 20 -20ادلؤرخ يف  20رجب عام  1441ادلوافق  15مارس  ،2020احملدد للعمليات البنكية
ادلتعلقة بالصريفة اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك وادلؤسسات ادلالية  ،اجلريدة الرمسية  ،العدد  ، 16الصادرة
بتاريخ  24مارس 2020
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وقواعد ممارستيا مف طرؼ البنوؾ والمؤسسات المالية.وقد تـ اإلعبلف عف

ميبلد الييئة الشرعية الوطنية لئلفتاء لمصناعة المالية االسبلمية ،يوـ الفاتح
مف أفريؿ 2020ـ ،مف خبلؿ مقرر إنشاء الييئة الشرعية الوطنية لئلفتاء
لمصناعة المالية اإلسبلمية.وىو ما ينص عميو البياف اإلعبلمي حوؿ
خصوص إنشاء الييئة الشرعية الوطنية لئلفتاء لمصناعة المالية

االسبلمية.وىي الخطوات التي جاءت نتيجة بياف المجمس اإلسبلمي األعمى

في موضوع “الصيرفة اإلسبلمية” شير ديسمبر سنة .20181

أعضاء الييئة :د .بوعبد ا﵀ غبلـ ا﵀ ؛ د .كماؿ بوزيدي؛ د .السعيد
بويزري

د .محمد بوجبلؿ؛ د.عبد الرحماف سنوسي ؛ د .مصطفى باجو ؛ د.
محند إيدير وشناف

 3.6.بنك السالم وىيئتو الشرعية
مصرؼ السبلـ  -الجزائر ،بنؾ شمولي يعمؿ طبقا لمقوانيف الجزائرية ،
و وفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية في كافة تعامبلتو  .كثمرة لمتعاوف الجزائري

الخميجي ،تـ اعتماد المصرؼ مف قبؿ بنؾ الجزائر في سبتمبر  ،2008ليبدأ

مزاولة نشاطو مستيدفا تقديـ خدمات مصرفية مبتكرة .إف مصرؼ السبلـ -
الجزائر يعمؿ وفؽ استراتيجية واضحة تتماشى و متطمبات التنمية االقتصادية

في جميع المرافؽ الحيوية بالجزائر  ،مف خبلؿ تقديـ خدمات مصرفية

1

http://www.autorite-hci.dz/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86/
) (17 / 02 / 2022 . 19 .00
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عصرية تنبع مف المبادئ و القيـ األصيمة الراسخة لدى الشعب الجزائري ،
بغية تمبية حاجيات السوؽ  ،و المتعامميف  ،و المستثمريف  ،و تضبط

معامبلتو ىيئة شرعية تتكوف مف كبار العمماء في الشريعة و االقتصاد .

الييئة الشرعية لمصرف السالم

تتشكؿ الييئة الشرعية لمصرؼ السبلـ-الجزائر مف كبار عمماء الشريعة

اإلسبلمية

و

اإلقتصاد

ممف

اإلقتصادية ،القانونية ،المصرفية

ليـ

إلماـ

بالعموـ

الدينية ،النظـ

و المعامبلت اإلسبلمية ،يتـ تعيينيـ

بإقتراح مف مجمس اإلدارة و بموافقة الجمعية العامة العادية لممصرؼ.

إف الييئة الشرعية لمصرؼ السبلـ-الجزائر مستقمة عف اإلدارة العامة

لممصرؼ كونيا تقوـ بمراقبة مدى شرعية المعامبلت التي يقوـ بيا المصرؼ،
و ىي المسؤولة الوحيدة عف إصدار األحكاـ الشرعية لكؿ ما يتـ رفعو إلييا

مف قضايا و مواضيع متعمقة بالعقود التي يبرميا المصرؼ مع متعامميو ،و
القياـ بالرقابة عمى كافة أعماؿ اإلدارة و الفروع لمتأكد مف موافقتيا ألحكاـ

الشريعة اإلسبلمية مع إمكانية تجنيب األرباح لممصرؼ .و يساعدىا في ذلؾ

المدقؽ الشرعي لممصرؼ الذي يقوـ برفع تقارير دورية لمييئة عف نشاط
1

المصرؼ .

. 4.6بنك البركة وىيئتو الشرعية

1

https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-21-0.html ( 25 / 02 / 2022 :
) 15.17
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بنؾ البركة الجزائري ىو أوؿ مصرؼ برأس ماؿ مختمط (عاـ و خاص) ,تـ

إنشائو في  20ماي  1991برأس ماؿ  500.000.000دج ,و بدأ بمزاولة
نشاطا تو بصفة فعمية خبلؿ شير سبتمبر1991

أما في ما يخص المساىميف ,فيما بنؾ الفبلحة و التنمية الريفية (الجزائر) و

مجموعة البركة المصرفية (البحريف).

في إطار قانوف رقـ  11-03المؤرخ في  26سبتمبر  ,2003فممبنؾ الحؽ
في مزاولة جميع العمميات البنكية مف تمويبلت و استثمارات,

و ذالؾ موافقتا مع مبادئ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية..

أھم المراحل التي مر بيا بنك البركة الجزائري:





1991تأسيس بنؾ البركة الجزائري.

1994االستقرار والتوازف المالي لمبنؾ.
2000المرتبة األولى بيف البنوؾ ذات الرأس الماؿ الخاص.

2002إعادة االنتشار في قطاعات جديدة في السوؽ بالخصوص

المينييف واألفراد.


2006زيادة رأسماؿ البنؾ إلى  2،5مميار دينار جزائري.



2009زيادة ثانية لرأسماؿ البنؾ إلى  10مميار دينار جزائري.



2012تفعيؿ أوؿ منظومة بنكية متطابقة لمبادئ الشريعة اإلسبلمية





2017زيادة ثالثة ل أرسماؿ البنؾ إلى  15مميار دينار جزائري.
الييئة الشرعية لبنك البركة
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تتكوف ىيئة الرقابة الشرعية مف ( )05خمسة أعضاء يتـ اختيارىـ مف بيف
الفقياء المتخصصيف في المعامبلت المالية واالقتصادية الحائزيف عمى
المؤىبلت العممية ،الخبرة البلزمة والمتمتعيف بسمعة جيدة في مجاؿ االلتزاـ

بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية وذلؾ كمّو ألجؿ إضفاء المصداقية لمييئة في

األعماؿ ،االستشارات والفتاوى التي يقدمونيا.

تتحدد مدة عضوية ىؤالء بػ ( )03ثبلثة سنوات قابمة لمتجديد.

تنتخب ىيئ ة الرقابة الشرعية مف بيف أعضائيا رئيسا لمييئة ونائبا لو ليقوـ
بمياـ الرئيس أثناء غيابو ،تسريحو أو استقالتو ، .ويتـ تعييف أعضاء ىيئة

الرقابة الشرعية مف قبؿ الجمعية العامة بناء عمى اقتراح مجمس إدارة البنؾ ،و

يمكف عزليـ أو تغييرىـ بنفس الكيفية و الشروط التي تـ تعيينيـ بيا.1
ميام الييئة الشرعية لبنك البركة

 دراسة واصدار الفتوى الشرعية فيما يعرض عمييا مف مسائؿ شرعية.-

مراجعة نماذج العقود ،االتفاقيات وجميع المعامبلت المصرفية واعتمادىا

حيز التطبيؽ ،وكذا إشراكيا في تعديؿ نماذج تمؾ العقود
قبؿ وضعيا ّ
واالتفاقيات عند االقتضاء وتطويرىا.

 المساعدة في إعداد العقود التي ينوى البنؾ إبراميا وذلؾ بقصد التأكد مفخمو العقود واالتفاقيات والعمميات المذكورة مف المخالفات الشرعية.

1

https://www.albaraka-bank.com/finance-islamique/ (22 / 02 / 2022 : 17
).00
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-

مساندة اإلدارة العامة في تقديـ المشورة أو الفتوى الشرعية بخصوص

مدى مطابقة المعامبلت المصرفية ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية .وتكوف الق اررات
والفتاوى الصادرة عنيا ممزمة لئلدارة العامة .

-

التأكد مف شرعية العقود والمعامبلت المصرفية ،وسبلمة تطبيؽ الفتاوى

والق اررات الصادرة عنيا ،وفي حاؿ وجود خمؿ ،نقص أو مخالفات ،تقوـ الييئة

برفع توصيات إلدارة البنؾ لتصحيح العمميات التي ت ّـ إنجازىا و إجراء تعديميا
إف أمكف ذلؾ ،و الصير عمى حسف تطبيؽ الفتاوى و اآلراء الصادرة عنيا
مف قبؿ دوائر البنؾ .

-

تقديـ استشارات و /أو أراء شرعية في المسائؿ المرفوعة ليا مف قبؿ

مختمؼ دوائر البنؾ المعنية ،حوؿ مدى مطابقة كؿ خدمة أو منتج جديد

ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية و ذلؾ قبؿ تسويقو مف قبؿ البنؾ.

-

تنظيـ بالتنسيؽ مع المديرية العامة لمبنؾ ،برامج و دورات تدريبية في

الصيرفة اإلسبلمية لفائدة موظفي البنؾ بغرض تنمية الوعي المصرفي لدييـ

و اإللماـ بأحكاـ المعامبلت الشرعية المصرفية.

-

المصادقة عمى خطة التدقيؽ الشرعي السنوية المعدة مف قبؿ إدارة

االمتثاؿ والرقابة الشرعية.

-

إعداد تقرير سنوي يوقعو رئيس الييئة الشرعية بناء عمى تفويض مف

قبؿ أعضائيا بعد اعتماده مف قبميـ ،يبيف فيو ما تـ عرضو ومناقشتو مف
حاالت عممية ،وما جرى إعداده مف فتاوى و آراء في معامبلت البنؾ التي تـ

إنجازىا ،ويجب عرض تقرير الييئة في اجتماع الجمعية العامة السنوية.
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-

حسب رأينا و عمبل بنص معيار الضبط رقـ ( )1الصادر مف ىيئة

المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية في البند ( )24فإنو "يجب
توقيع تقرير ىيئة الرقابة الشرعية مف قبؿ جميع أعضائيا ،و ليس مف قبؿ

الرئيس و بتفويض مف أعضائيا،

الرد عمى تساؤالت واستفسارات العمبلء بالنسبة لشرعية اإلجراءات و/أو
ّ
المعامبلت.
-

القياـ بزيارات ميدانية دورية لموكاالت ومختمؼ دوائر البنؾ ،كمما دعت

الحاجة إلى ذلؾ ،بغرض مراجعة و التأكد مف تطبيؽ اآلراء و الفتاوى

الشرعية الصادرة عنيا.
-

المصادقة عمى السجؿ الذي يحدد شروط وفئات المستفيديف مف موارد

األمواؿ المخصصة قيد التصفية ،بعد التأكد مف محتوى وشروط مطابقتيا

لمشريعة اإلسبلمية .
-

تدقيؽ القوائـ المالية لمبنؾ وفحصيا مف حيث مبلئمة األساس الشرعي

-

المصادقة عمى تعييف وعزؿ المراقب أو المدقؽ الشرع.

في توزيع األرباح بيف أصحاب حقوؽ الممكية وأصحاب حسابات االستثمار.
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.7خاتمة
تبيف لنا مف خبلؿ محاضرات التي تـ التطرؽ إلييا مف خبلؿ ىذه
المطبوعة أف لمبنوؾ اإلسبلمية دو ار مؤث ار في االقتصاد رغـ التحديات التي
تواجييا في تطبيؽ نشاطيا وفقا لؤلسس الصحيحة ،وذلؾ لتواجد الكثير منيا

في بيئة مصرفية يسودىا الطابع التقميدي الربوي ،وىو ما دفع بالكثير مف
الباحثيف ومختمؼ الييئات التي تعنى بالصيرفة االسبلمية إلى البحث عف

المنافذ الكفيمة بتطوير الصيرفة االسبلمية ،و التي عمى رأسيا االىتماـ
بالجانب الرقابي لمصيرفة اإلسبلمية بشقييا المالي والشرعي ،وفي ىذا الصدد

فقد شيد مجاؿ تطوير معايير الرقابة الشرعية والمالية مستحدثات كثيرة

عززت أداء المؤسسات المصرفية االسبلمية و ضاعفت مف شفافيتيا و

حوكمتيا ومف مستويات الثقة فيو .
في الجزائر وفيما يتعمؽ بالرقابة المصرفية الممارسة عمى البنوؾ
والمؤسسات المالية ،فمقد عالجيا المشرع الجزائري بصورة كاممة حيث شممت
الرقابة المصرفية عمى إنشاء البنوؾ والمؤسسات المالية وكذا الرقابة الممارسة

عمى نشاط البنوؾ والمؤسسات الماليةو المصرفية.
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 .7قائمة المراجع :

 1.7بالمغة العربية

 1.1.7القرآن الكريم
 2.1.7الكتب
 أحمد سميماف خصاونة ،المصارؼ اإلسبلمية ،مقررات لجنة بازؿ -تحديات العولمة  -إستراتيجية مواجيتيا .الطبعة األولى ،جدا ار لمكتاب

العالمي.2008

 حافظ كامؿ الغندور ،محاور التحديث الفعاؿ في المصارؼ العربية :فكرما بعد الحداثة ،اتحاد المصارؼ العربية ،بيروت.2003 ،

 حمزة شوادر ،عبلقة البنوؾ االسبلمية بالبنوؾ المركزية في ظؿ نظاـالرقابة النقدية التقميدية ،الطبعة األولى  ،عماد الديف لمشر.2014 ،

3.1.7الرسائل
 أحمد عبد العفو مصطفى العميات ،الرقابة الشرعية عمى أعماؿ المصارؼاإلسبلمية ،رسالة الماجستير في الفقو والتشريع بكمية الدراسات العميا في

جامعة النجاح الوطنية في نابمس ،فمسطيف.2006 ،
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 -حمزة عبد الكريـ حماد ،الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية ،رسالة

ماجستير في الفقو وأصولو – كمية الشريعة – الجامعة األردنية. 2004 ،

 -سعد عبد محمد العبلقة بيف البنؾ المركزي و المصارؼ االسبلمية،

مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة  ،العدد . 40
 4.1.7.المقاالت

Hatta Syamsuddin, Moh. Abdul Kholiq Hasan, Moh.

دور ىيئة الشرعية الوطنية في الرقابة الشرعية عمى Muinudinillah,
المصارؼ اإلسبلمية في

إندونيسيا ومنيجيا

في

الفتوى:دراسة وصفية

, Indonissian journal of islamic literateure andتحميمة نقدية

Muslim Society , Vol. 1, No. 2, 2016,

-

أسامة العاني ،محمود الشويات  ،السيولة النقدية في المصارؼ

-

بف الديف امحمد ،مو ن ػ ػ ػ ػػة يون ػ ػ ػ ػػس ،أىمية كفاية رأس المػ ػ ػػاؿ في

اإلسبلمية  ،مجمة الم ػنػ ػ ػارة ،المجمػد ( ،)23الػعػدد ( . 2017 ،) 2

البنػ ػ ػػوؾ االسبلمية بالمقارنة مع البنوؾ التقميدية -دراسة ألثر انتقاؿ بعض

البنوؾ اإلسبلمية األردنية مف تطبيؽ بازؿ 2إلى تطبيؽ معيار، IFSB2

مجمة الحقيقة ،العدد 4
-

بف عمارة نواؿ ،عطية

العربي ،آليات ومتطمبات حوكمة ىيئات

الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسبلمية ،مجمة الفكر المحاسبي،
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جامعة عيف شمس  ،كمية التجارة  ،قسـ المحاسبة والمراجعة  ،المجمد ، 19

العدد .4

 حساـ صبحي المغربي ،الرقابة الشرعية ورقابة البنؾ المركزي عمى البنوؾاإلسبلمية دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في القانوف الخاص ،كمية

الحقوؽ ،جامعة الشرؽ األوسط2015 / 2014 ،

 حسيف عبد المطمب األسرج ،نحو إطػار عمؿ لحوكمة الرقػابة الشرعية فيالبنوؾ اإلسبلمية ،مجمة الدراسات المالية و المصرفية  -العدد األوؿ ،

. 2014

 حكيمة شرفة ،البشير بف عبد الرحماف  ،الرقابة عمى المصارؼ االسبلميةفي ظؿ بيئة مصرفية تقميدية "اشكاالت العبلقة مع البنؾ المركزي ،المجمة

الجزائرية لؤلبحاث االقتصادية والمالية ،المجمد  03العدد . 2020 ، 2

 خمود أحمد طنش ،إبراىيـ عبد الحميـ عبادة ،استقبللية ىيئات الرقابةالشرعية ودورىا في تعزيز العمؿ المصرفي االسبلمي في ضوء معايير
االيوفي :دراسة تحميمية نقدية ،مجمة جامعة الشارقة لم ػعػ ػ ػمػوـ الشػػرعيػػة

والدراسات اإلسػبلمػية ،المجمد  ، 16العدد . 2019 ، 2

 رقية بوحيضر ،مولود لعرابة  ،واقع تطبيؽ البنوؾ اإلسبلمية لمتطمباتاتفاقية بازؿ ،٢مجمة جامعة الممؾ عبدالعزيز :االقتصاد اإلسبلمي،

المجمد  ، 33عدد .2010 ، 02
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 سفياف بف عبد العزيز ،أدوات السياسة النقدية في النظاـ االقتصادياإلسبلمي ودورىا في استدامة التنمية والوقاية مف أالزمات المالية ،مجمة

الحكمة لمدراسات االقتصادية ،المجمد  ،5العدد 2017 ، 09

 عامربف عيسى الميو ،الودائع البنكية في المصارؼ االسبلمية دراسةتطبيقية.

 عبد الحؽ حميش ،تفعيؿ دور ىيئات الفتوى والرقابة الشرعية فيالمؤسسات المالية اإلسبلمية ،مجمة جامعة الشارقة لمعموـ الشرعية

واإلنسانية ،المجمد  ،04العدد . 2007 ، 01

 -عبد ا﵀ محمد البدرايف  ،عماد رفيؽ بركات  ،استقبلؿ الرقابة الشرعية

عمى المصارؼ االسبلمية واألردنية  :الواقع والمأموؿ ،المجمة األردنية

في الدراسات االسبلمية مج  ، 15عدد . 2019 ، 01

 عمي عبد اا﵀ شاىيف ،العوامؿ المؤثرة في توليد النقود المصرفية مفمنظور نظاـ نقدي إسبلمي(دراسة فكرية تحميمية) ،مجمة الجامعة

اإلسبلمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) المجمد الخامس عشر ،العدد

الثاني ،يونيو .2007

 قتيبة عبدالرحمف العاني ،دور الييئات الرقابية في حوكمة المؤسساتالمالية اإلسبلمية ،مجمة االقتصاد االسبلمي . 2015 ،

 محمد عامرىاشـ ،أحكاـ الودائع المصرفية ،مجمة الدراسات القانونية ،العدد  ، 52جواف .2021
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5.1.7مداخالت
ىناء محمد ىبلؿ الحنيطي ،دور اليندسة المالية اإلسبلمية في معالجةاألزمات المالية ،المؤتمر العممي الدولي حوؿ "األزمة المالية و االقتصادية

العالمية المعاصرة مف منظور اقتصادي إسبلمي " المنعقد خبلؿ يومي – 1
 2ديسمبر  ،2010عماف

ياسر عبد الكرمي محمد الحوراني ،الرقابة الدولية عمى المصارؼاإلسبلمية ،االقتصاد اإلسبلمي  :الحاجة إلى التطبيؽ وضرورات التحويؿ،

المؤتمر السنوي الثالث والعشروف  ،يومي  06و  07أكتوبر . 2015
 6.1.7النصوص القانونية

نص النظاـ رقـ  02 20 -20المؤرخ في  20رجب عاـ  1441الموافؽ 15

مارس  ،2020المحدد لمعمميات البنكية المتعمقة بالصيرفة اإلسبلمية وقواعد
ممارستيا مف طرؼ البنوؾ والمؤسسات المالية  ،الجريدة الرسمية  ،العدد 16

 ،الصادرة بتاريخ  24مارس 2020
 . 7.1.7المواقع االلكترونية

محمد أكرـ جبلؿ الديف ،دور الرقابة الشرعية في ضبط أعماؿ المصارؼ
اإلسبلمية :أىميتيا ،شروطيا ،وطريقة عمميا:
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https://ketabonline.com/ar/books/91850/read?part=1&pa
ge=3&index=631758
 مهام وصالحيات ىيئات الرقابة الشرعية )جتربة ادلصارف اإلسالمية يف،مجال الكيالين
،(فلسطني
https://repository.najah.edu/bitstream/handle
http://www.autorite-hci.dz
https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-21-0.html
https://www.albaraka-bank.com/finance-islamique/
7.2 References in English
7.2.1 Books
Ayub, M. . Understanding Islamic Finance, John Wiley
and Sons, Ltd, UK. 2009.
7.2.2Articles
Ameerh Hatif Haddaweea, Hakeem Hammood
Flayyih The Relationship between Bank Deposits and
Profitability for Commercial Banks International Journal of
Innovation, Creativity and Change. Volume 13, Issue 7,
2020.
FINANCIAL INSTITUTIONS, Corporate Ownership
and Control/ Volume 3, Issue 3, Spring 2006
Hassan, Shah, Alazhar, & Selim │ Towards the
Implementation of Monetary Management in Islamic
Economic System based on Recent Developments,
International Journal of Islamic Economics and Finance
(IJIEF), 4(2).

- 166 -

حكيم بوحرب.د

– كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

-أستاذ محاضر –أ

- الشهيد طالب عبد الرحمان

محاضرات في الرقابة و االشراف على المصارف االسالمية

Hichem Hamza, Does investment deposit return in
Islamic banks reflect PLS principle?, H. Hamza , Borsa
_Istanbul Review 16-1 ,2016.
Hussain G. Rammal, THE IMPORTANCE OF
SHARI’AH SUPERVISION IN ISLAMIC
Ismal, R, ‘‘Industrial analysis of liquidity risk
management in Islamic bank’’, Journal of Islamic Banking
and Finance, International Association of Islamic Banks,
Vol. 26 No. 2, 2009
Kassim, S. H., Abdul Majid, M. S. and Mohd Yusof,
R. Impact of monetary policy shocks on the conventional
and Islamic banks in a dual banking system: evidence
from Malaysia. Journal of Economic Cooperation and
Development. 30(1), 2009.
M.H .Miller (1986) , Financial Innovation: The Last
Twenty Years and the Next, Journal of Financial and
Quantitative Analysis, Vol. 21 ,December.
Mars, The Study of the Market and Islamic Banking
Depositors Behaviors 2008. PT. Mars Indonesia, Jl. Paus
89G Rawamangun, Jakarta.2008.
MOHSIN S. KHAN and ABBAS MIRAKHOR, The
Financial System and Monetary Policy in an Islamic
Economy, Islamic Econ., Vol. 1.
Mohammed El Qorchi, Islamic Finance Gears Up,
While gaining ground, the industry faces unique
regulatory challenges,
Finance & Development,
December , Vol. 42, No. 4. 2005
ThorstenBeck
AsliDemirgüç-Kunt
OuardaMerrouche , Islamic vs. conventional banking:
Business model, efficiency and stability, Journal of
Banking & Finance.
- 167 -

حكيم بوحرب.د

– كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

-أستاذ محاضر –أ

- الشهيد طالب عبد الرحمان

محاضرات في الرقابة و االشراف على المصارف االسالمية

А. A. Shelyuk, RESEARCH OF COMPONENTS OF
THE SYSTEM OF BANK DEPOSIT MANAGEMENT,
Journal of Governance and Regulation, Volume 2, Issue
1, 2013
7.2.3Theses
Saleh Abdulrahman Al Amer, Sharia Supervisory Board
in Islamic Banks: A Critical Analysis of the Current
Framework, Phd thesis, The University of Leeds , School
of Law September 2018.

- 168 -

