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  اإلسالمي�ة ني على املصارفو التدقيق الشرعيالرقابة 

  : معامالت مالية.1خاص مباسرت

  : مقدمة

يتم ذكر تعريف الرقابة الشرعية و مشروعيتها و أمهيتها يف عمل املصارف و املؤسسات املالية  -   
تسديد عمل البنوك أمهية التدقيق الشرعي، و مدى تكامله مع الرقابة الشرعية يف اإلسالمية ، مث ذكر 

  اإلسالمية.

  أوال: الرقابة الشرعية :تعريفها،و وظيفتها، وأهميتها

  : ذكر الفقهاء هلا عدة تعريفات منها:تعريف الرقاية الشرعية -1

  .1وضع ضوابط شرعية مستمدة من األدلة الشرعية، مث متابعة تنفيذها للتأكد من صحة التنفيذ -

متابعة و فحص و حتليل كافة التصرفات و السلوكات اليت يقوم ا و عرفها حسني شحاتة: بأا 
األفراد و اجلماعات و املؤسسات و الوحدات و غريها للتأكد من أا تتم وفق األحكام و قواعد 
الشريعة اإلسالمية، و ذلك باستخدام الوسائل و األساليب املالئمة املشروطة و بيان املخالفات و 

ورا، و تقدمي التقارير إىل اجلهات املعنية متضمنة املالحظات و النصائح و األخطاء و تصويبها ف
  2اإلرشادات و سبل التطوير إىل األفضل

و عرفها آخر بأا: مجيع العناصر و األنشطة الرقابية اليت تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال البنك 
  اإلسالمي للشريعة
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التأكد من مدى مطابقة أعمال املؤسسة املالية اإلسالمية و عرفتها شركة الراجحي املصرفية بأا: 
، و عليه 3ألحكام الشريعة االسالمية حسب الفتاوى الصادرة و القرارات املعتمدة من جهة الفتوى

فالرقابة الشرعية جهاز من الفقهاء و اخلرباء تستعني به املؤسسات املالية االسالمية و املصارف ألجل 
 تصرفاا املالية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. تسجيل مابقة عقودها و

: تستمد الرقابة الشرعية مشروعيتها من نصوص كثرية و مباديء و مشروعية الرقابة الشرعية -2
 أُمةٌ  منُكمْ  َوْلَتُكن قواعد تشريعية منها:كل نصوص األمر باملعروف و النهي عن املنكر،كقوله تعاىل:

ْريِ  ِإَىل  َيْدُعونَ  َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اخلَْ   4اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَِٰئكَ  ۚ◌  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلناسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمةٍ  َخيـْرَ  ُكنُتمْ  و قوله تعاىل:   . 5بِاللهِ  َوتـُْؤِمُنونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوتـَنـْ

الداللة أن هاتني االيتني تدعوان بعمومهما إىل االمر باملعروف و النهي عن املنكر، سواء  و وجه  -
كان متعلقا بالعبادات أو املعامالت أو غريمها، و الشك أن مراعاة املصارف لألحكام الشرعية يف 

بيل معامالا هو من املعروف الذي جيب األمر به، كما أن عدم التزامها ذه األحكام هو من ق
  املنكر الذي جيب النهي عنه

   إىل راجع االسالمية املالية للمؤسسات شرعية هيئات تكوين فكرة أساس إن 6و ذكر أحد الباحثني

 ال أنه وهو اإلحياء، يف والغزايل الرسالة يف الشافعي االمام حكته الذي عليه امع الشرعي األصل
  .فيه اهللا حكم يعلم حىت أمر على يـُْقِدمَ  أن للمكلف جيوز

 البيع، يف وَشْرعهُ  اهللا عيـَنهُ  ما يتعلم أن عليه وجب باع فمن: الفروق يف 7القرايف قال ذلك وعلى      
 اهللا حكم يتعلم أن عليه وجب قارض ومن اإلجارة، يف اهللا شرعه ما يتعلم أن عليه وجب آجر ومن
  .اخل... القراض يف
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 الذي التاجر إخراج يتوىل من السوق إىل يـُْرسلُ  كان أنه عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر عن روي وقد
  .8منه والشراء للبيع الشرعية األحكام معرفة حيسن ال

 عليه، ويعرضوم والسوقة، التجار فيجمعون األمراء، يأمر كان أنه مالك اإلمام عن روي كما      
 وقال السوق، من أقامه احلرام، من احلالل يعرف وال املعامالت، أحكام يفقه ال منهم أحد وجد فإذا
  .السوق يف اجلس مث والشراء، البيع أحكام تعلم: له

 ُحيسنون ال اإلسالمية املالية املؤسسات يف واألموال األعمال ادارة على القائمون كان وملا   -     
 واملعامالت العقود صنوف من عليه واإلقدام إليه التعرض يريدون مبا املتعلقة الشرعية األحكام معرفة
 حيَِل  مبا تعريفهم تتوىل جانبهم، إىل اال هذا يف متخصصة شرعية هيئة إجياد إىل احلاجة مستْ  املالية
 فحص مث وأنشطتهم، بتصرفام املتعلقة والقرارات الفتاوى طريق عن ، عملهم، نطاق يف حيرم وما

 وممارسات ونشاطات متعاقدات مجيع أن من والتثبيت لتأكيد منها، عنهم صدر ما سائر ومراجعة
  . 9االسالمية الشريعة أحكام مع متفقة املالية املؤسسة

. السالفة االسالمية العصور يف علميا ومطبقة معروفة كانت الفكرة هذه أن بالذكر اجلدير ومن       
 حيفظ مامل بالتجارة يشتغل أن ألحد حيل ال: "بقوله البزازية الفتاوى صاحب ذلك إىل أشار وقد

  ." أمورهم يف إليه يرجعون فقيها معهم استصحبوا سافروا إذا القدمي يف التجار وكان. البيوع كتاب

 يعرض فيما واإلفتاء الرأي إبداء جمرد أو واإلرشاد املنح على مقتصرا ليس الشرعية اهليئة دور إن -
 هلا والبد للمؤسسة، ملزمة وفتاواها قراراا كون من البد بل فحسب، املؤسسة أعمال من عليها
 من للمؤسسة، مالية عالقة أو إجراء أو عقد أو نظام كل ومراقبة ومراجعة وفحص متابعة من أيضا
 الشريعة أحكم مع يتفق مبا وقوعه فور خطأ أي وإصالح وقوعه، قبل خلل أي تدارك أجل

 املؤسسة إدارة مع عالقاا ويف عملها يف تسلك أن اهليئة من يتطلب الدور هذا أداء وإن. اإلسالمية
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) اخلارجي( احلسابات مراقب يسلکه ما – واإلفتاء الرأي إبداء إىل باإلضافة- املختلفة وهيئاا املالية
  . 10واختصاصات وسائل من

  التكييف الفقهي لعمل هيئة الرقابة الشرعية: -3

  ميكن القول أننا بصدد مزيج من عدة تكييفات فقهية مشروعة و هي: 

و ذلك ألن هذه اهليئة تقوم من مجلة ما تقوم به بدور املفيت يف اإلجابة عن األسئلة و  اإلفتاء، أوال:
  االستفسارات الواردة إليها، و مثاهلا قرارات هيئة الراجحي يف جملدين.

بأجر، و ذلك ألن هذه اهليئة موكلة من املودعني و املسامهني يف املصرف اإلسالمي  ثانيا: الوكالة
  للتأكد من انسجام أعمال املصرف مع أحكام الشريعة مقابل أجر حيصلون عليه.

عمل : و ذلك ألن هذه اهليئة تقوم مبراقبة أعمال املصرف الذي تتبع إليه فأشبه عملها ثالثا: الحسبة
  .احملتسب يف السوق

:و ذلك ألن هذه اهليئة تقوم بتصويب املخالفات اليت يقع فيها املصرف و تدقيق رابعا: اإلجارة
، مقابل مكافأة شهرية أو سنوية يدفها املصرف ألعضائها، أعماله وفقه ألحكام الشريعة اإلسالمية 

  .11و هذه األعمال و التصرفات كلها مشروعة

  الرقابة الشرعية باملصارف اإلسالمية املهام التالية::تتوىل أعمال و مهام الرقابة الشرعية -4

  اإلفتاء و وضع منهجه تيسريا و عزمية و الرد على التساؤالت و التصدي للنوازل. -

  جتميع الفتاوى و متابعة تنفيذ توصيات اللجنة -

 اعتماد اجلوانب الشرعية يف عقد التأسيس و النظام األساسي و السياسات املتبعة يف أعمال -
  املصرف 

                                                           
 .362)ز�$ �	�د، ص  - 10
 .2017، ا1ردن 52ا�ر���� ا��ر��� �� ا�	��رف ا/�
	��، ��� ا�	)���ر، 0	ن أ�	�ل 	��%� ا���ر�� ا/�
	�� �� أر�#� �%ود، ص  - 11



5 

 

إبداء الرأي الشرعي يف املنتجات اليت يطرحها املصرف، و الراي الشرعي قد يكون ملزما خاصة إذا  -
  تعلق مبتطلبات صحة العملية شرعا.

القيام بعمليات املراجعة، و هي تشمل مراجعة كل األعمال و العمليات و العقود، و كذا مراجعة  -
  الفتاوى السابقة

لول الشرعية املمكنة ملشكالت املعامالت املالية اليت ال تتفق مع أحكام الشريعة تقدمي و اقرتاح احل -
  االسالمية و املسامهة يف إجياد البدائل للمنتجات املخالفة للقواعد الشرعية.

تقوم اهليئة بتبادل املعلومات و تعميم املعرفة املتعلقة بأعمال املؤسسات املالية اإلسالمية لكافة  -
عمل على حتريك الطاقات الكامنة يف اتمع و دفع الناس اىل تبين احللول الشرعية و الناس و ال

  12التعامل وفق أحكام الشريعة االسالمية

 موضوعات من عليها يعرض فيما الشرعي الرأي وإبداء النظر عن عبارة وهي: السابقة الرقابة-- 
 عقد منوذج أو نشاط أو صيغة أي يف يعمل ال حبيث وأنشطته، املصرف بأعمال تتعلق ووسائل
 يعتزم اليت االتفاقات مجيع دراسة وكذلك فيه، الرأي وإبداء للنظر اهليئة على عرضه بعد إال جديد

 من للتحقيق الشركات مع أو األخرى املصارف مع أو السماسرة مع أو مراسلته مع إبرامها املصرف
  .الشرع ألحكام موافقتها

 املصرف أعمال مجيع مبراجعة الشرعية الرقابة هيئة أعضاء قيام عن عبارة وهي: الالحقة الرقابة -- 
 وذلك التطبيق، عند شرعية خمالفة أية من سالمتها من للتحقيق وعقوده أنشطته وسائر ومعامالته

 العينات سبيل على العقود وبعض األعمال بعض اختيار أي العشوائية العينات أسلوب باتباع
  .13الشرعية لألحكام وفقا العمل سري حسن على لالطمئنان
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 املالئمة الشرعية الصيغ من مزيد إلجياد بالسعي الشرعية الرقابة هيئة تقوم ذلك إىل باإلضافة      
  . املصرفية واخلدمات األساليب يف التطور ملواكبة اإلسالمي املصرف ألنشطة

 املؤسسة عليها تسري اليت واألساليب العقود وتعتمد اهليئة تراجع السابقة الرقابة طريق عن وهكذا     
 اخل...  واستصناع وإجارة وسلم وصرف ومراحبة ومضاربة مشاركة من أعماهلا يف اإلسالمية املالية
 الرقابة طريق وعن...  اإلسالمية الشريعة أحكام مع متفقة وصياغتها مضموا يف تكون حبيث

 خطأ أو خلل أي من املؤسسة ونشاطات أعمال مجيع سالمة إىل مطمئنة تصبح اهليئة فإن الالحقة،
  .والتطبيق التنفيذ يف

  و قد حددها كثري من الفقهاء يف:: أهداف هيئة الرقابة الشرعية -5

  حتقيق التزام املصرف و املؤسسة باألحكام الشرعية -

املصارف  إجياد الصيغ و العقود و النماذج املعتمدة شرعا، بتطوير  تلك املتبعة يف جمالالعمل على  -
  أو تقدمي البدائل الشرعية هلا كلما أمكن ذلك.

إثراء فقه املعامالت بتطوير الصيغ املعتمدة و استحداث صيغ و منتجات جديدة ، و تطوير  -
  ، و مثاله املعايري الشرعية (أليويف).البحث يف العمل املصريف اإلسالمي

يف االقتصاد اإلسالمي، و العمل املصريف  املساعدة يف تأهيل العاملني و تدريبهم و تطوير البحث -
  اإلسالمي

إصدار الفتاوى ب 14العمل على توحيد األسس و األحكام الشرعية اليت يبىن عليها العمل املصريف -
  و االستشارات .و و القرارات الشرعية و التوصيات 

 املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة عرقت ومبادئ معطيات من تقدم ما على وبناء       
 فقه يف التخصصني الفقهاء من مستقل جهاز: "بأا" الشرعية الرقابة هيئة" بالبحرين اإلسالمية
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 جمال يف املتخصصني من يكون أن على الفقهاء غري من األعضاء أحد يكون أن وجيوز املعامالت،
 ومصرفية اقتصادية عناصر ضم أن شك وال". 15املعامالت بفقه إملام وله اإلسالمية، املالية املؤسسات

 الوصول يهيئ مما والعصرية، الشرعية واخلربتني الثقافتني بني املطلوب التمازج حيقق الشرعية اهليئة إىل
  . املستجدة املالية املعامالت أمور يف صائب مجاعي اجتهاد أو ختريج إىل

 للتأكد عليها واإلشراف ومراقبتها املؤسسة نشاطات توجيه: " بأنه ودورها وظيفتها حددت مث      
 ملزمة وقراراا فتاواها: "بأن ذلك عقب أوضحت مث" اإلسالمية الشريعة ومبادئ بأحكام التزامها من

 وإيضاح تبيني جمرد ال القضائي، احلكم قوة يف والقرارات الفتاوى جيعل اإللزام وهذا ،"للمؤسسة
 يف يكمن القضائي واحلكم الفتوى بني الفرق أن شرعا املعلوم من إذ   فحسب، 16الشرعي للحكم

 يقول ذلك ويف. به واإللزام تبيينة فهو القضاء أما عنه، للسائل الشرعي احلكم تبيني جمرد الفتوى كون
 من: واحلاكم. إلزام غري من به وخيرب الشرعي احلكم يبني من هو: املفيت: "القناع كشاف يف البهويت

  .17"باإللزام فامتاز. به ويلزم – الشرعي احلكم أي – يبينه

  و هي عموما ثالثة أقسام الرقابة الشرعية: -6

 املصريف، العمل آلليات الشرعي والتأصيل الفتاوى إصدار عاتقها على يقع واليت: الفتوى هيئة •
 العملية واحللول الشرعية البدائل وإجياد النظرية بالناحية تعىن حيث مصرف، كل مستوى على وتكون

  .اإلسالمية املصارف ملشكالت

 وتكون الفتوى، هيئة وتوصيات الفتاوى تنفيذ متابعة على تعمل واليت: الشرعي التدقيق هيئة •
 باحلدود املصرف إدارة من التأكد أي العملية، بالناحية تعىن حيث مصرف، كل مستوى على

  .منها الصادرة والفتوى الفتوى هيئة بتوجيهات والتزامها الشرعية الناحية من هلا املرسومة
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 أجهزة جلميع مرجعية تشكل حيث كافة، املصارف مستوى على وتكون: للرقابة العليا اهليئة  •
 تقوم اليت والشرعية النظرية األسس مبراجعة اهليئة هذه وتقوم اإلسالمية، املصارف يف الشرعية الرقابة
 للمبادئ وموافقتها للمنتجات العملي التطبيق سالمة من والتأكد اإلسالمية، املالية املنتجات عليها

 املالية للمنتجات واملقاصد واآلليات واملستندات العقود مبراجعة تقوم حيث الشرعية واألحكام
  .والشرعية الفنية الناحية من املنتجات تلك تصنيف عملية قبل اإلسالمية

 ، تعريفه و دور المدقق الشرعيالشرعي التدقيق :ثانيا

 التعرف يستدعي مما ذلك اإلسالمية املالية املؤسسات يف احلديثة الصناعات من الشرعي التدقيق يعد
 : هذه النقاطيف ماهيته على

 وأعمال أنشطة وحتليل فحص عملية"أنه له تعريفات كثرية منها:  :الشرعي التدقيق تعريف -1
 الشريعة وضوابط أحكام وفق إجرائها من للتأكد مستقلة جهة قبل من معنية، املؤسسة وعمليات
 مهنية ووسائل أساليب باستخدام وذلك خبصوصها، الصادرة الفتاوى أساس على اإلسالمية
 التعديالت إجراء دف املعنية للجهات التقارير وتقدمي التطبيق، أخطاء أو صحة لبيان متخصصة

 18األداء." وتطوير الالزمة

 املنشأة، داخل مستقل، موضوعي، استشاري، تأكيدي، نشاط" هو:بقوله الباحثني بعض و عرفه
 واألحكام للضوابط املؤسسة اتباع من التحقق خالل من املنشأة، أهداف إجناز وحتسني ملراقبة مصمم
 املنتجات لتنفيذ الالزمة واإلجراءات واخلطط السياسات وكذلك الشرعية، اهليئة قبل من الصادرة

 الشرعي االلتزام درجة إىل املؤسسة تصل حىت إدخاهلا مالالز  التحسينات واقرتاح الشرعية،
  ".19."األمثل

                                                           

  .98م، ص2013، إلسالميةا للمصارف ملايلا األداء على وأثره لشرعيا والتدقيقالتدقيق  حماسيبالتكامل بني بوزيد:  شفيقة -18

  54ص ، ا��ر�� ا��د��ق �*�ءة �� أ+را�	#���را��ر���: ا�#	را)� )�درا��)و�� -19
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و عليه فاملدقق شرعي غري املراقب الشرعي، إذ يقوم مبراقبة و التحقق من عمل املصرف وفق قرارات 
 هيئة الرقابة،و يتابع إجراءات التنفيذ و سالمة عملية التمويل و يسجل املالحظات.

 خصائص أهمو من خالل التعاريف السابقة تظهر لنا :أهدافه ، والشرعي التدقيق خصائص -2
 :ي و هي إمجاالالشرع التدقيق

 .الشرعية الرقابة نظام فحص •

 الشريعة بأحكام املصرف التزام مدى حول واملستقل احملايد الفين الرأي بإبداء املدقق يقوم •
  .املربمة وعقوده معامالته يف اإلسالمية

  .والتنموية االجتماعية املسؤولية مستوى قياس •

 ، و تسجيل املالحظات حول النقائص األموال تشغيل يف الكفاءة قياس •

 .املتاحة االقتصادية املوارد استخدام يف الفعالية قياس •

 حمددة إجناز ومراحل,زمنية قياس وحدة على تشتمل واملراجعة للتدقيق شاملة خطة وضع •
 رئيس قبل من عليها مصادق ويكون امليدانية، املالحظة إىل تستند أن وجيب سنويا حتديثها وجيري
 .20املصرف إدارة جملس ورئيس الشرعية الرقابة هيئة

 :الشرعي التدقيق أهمية :-3

 املسامهني لدى الثقة لتعزيز بالنسبة مزايا متثل اليت العناصر من عدد يف الشرعي التدقيق أمهية تتجلى
 ومبادئ ألحكام أعماله مطابقة ومدى اإلسالمي للمصرف الشرعية باجلودة املتعاملني ومجهور
 أعماله مجيع موافقة اشرتاط من األساسي نظامه يضمنه مبا املصرف التزام يؤكد مما اإلسالمية، الشريعة
 الشرعي املدقق تقرير يضيفها اليت القيمة خالل من وذلك اإلسالمية، الشريعة ألحكام

                                                           

-  20  
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 الرقابة هيئة وتطويرعمل تقومي باجتاه والفعال اإلجيايب التأثري حيقق الشرعي التدقيق تطبيق إن -
 هيئة أعمال تنظيم تتطلب الشرعي التدقيق عملية طبيعة أن ذلك اإلسالمي، املصرف داخل الشرعية
 الشرعية املخالفات من املصرف أعمال حفظ أجل من أدائها جودة وضبط الشرعية والرقابة الفتوى

  .الشرعية األحكام مع املتوافقة واإلقتصادية املالية للحلول العملي التطبيق جودة رفع -

 :الشرعي التدقيق أنواع -4

 :21:مها قسمني إىل الشرعي التدقيق ينقسم •

 :الداخلي الشرعي التدقيق •

 الشريعة مببادئ املصرف التزام ملدى وموضوعي مستقل فحص هو الداخلي الشرعي التدقيق      
 حتوطيه قيمة يقدم أنشطته، مجيع ممارسة يف الشرعية الرقابة هيئة وفتاوى ومقررات وأحكامها
 واالتفاقيات للعقود الفحص ويشمل أهدافه حتقيق يف يساعده للمصرف وإرشادية واستشارية

 وخاصة والتقارير املالية والقوائم األساسية والنظم التأسيس وعقود واملعامالت واملنتجات والسياسات
  .22.املركزي البنك مفتشو ا يقوم اليت واملراقبة الفحص عمليات وتقارير الداخلية املراجعة تقارير

 الخارجي الشرعي التدقيق •

 خارجي، شرعي مدقق به يقوم الذي التدقيق ":أنه على اخلارجي الشرعي التدقيق يعرف         
 بأحكام املصرف التزام بشأن رأي تكوين يف الشرعية والرقابة الفتوى هيئة مساعدة إىل ويهدف
 ." اإلسالمية الشريعة

 أعمال فحص تتضم مستقل مؤهل شخص ا يقوم عملية ":أنه على أيضا يعرف كما       
 بالضوابط اإلدارة التزام مدى عن رأي إعطاء دف املربمة والعقود االسالمية املالية املؤسسة

                                                           
  . 100-�99*�%� �وز�د: ا����	ل ��ن ا��د��ق ا�	����� وا��د��ق ا��ر�� وأ+ره ��� أداء ا�	��� ��	��رف ا��
	�� ، ص -21

 ��م 	را��� ا�	��رف ا/�
	��: 0وا�ط ھ��5 ا�ر���� ا��ر��� وا��د��ق ا��ر�� ا�دا<�� وا�	�+�ل ا��ر�� �� ا�	��رف ا/�
	��، ا��)ك 22 

  .14م ، ص2018ا�	ر�زي ا�#را��، 
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 اامع وعن AAOIFI عن الصادرة الشرعية واملعايري اهليئة عن الصادرة والفتاوى والتوصيات
 " املصرفية واملؤمترات والندوات الفقهية

 هو اخلارجي الشرعي التدقيق ووظيفة الداخلي، الشرعي التدقيق وظيفة بني يفصل الذي وإن       
 ألي خيضع الشرعي للتدقيق جهاز فأي .املصرف إدارة مبجلس يبدأ الذي للمصرف التنظيمي اهليكل
 جهة يعد والتقرير واملساءلة واملكافأة والعزل التعيني حيث من التنظيمي اهليكل ضمن إداري مستوى
 والتقرير واملساءلة واملكافأة والعزل التعيني حيث من خيضع الشرعي للتدقيق جهاز وأي داخلية،
  .خارجية جهة يعد للمصرف، التنظيمي اهليكل خارج جهة وهي للمصرف العمومية للجمعية

 :والخارجي الداخلي التدقيق بين الفرق -5

  الشرعي والتدقيق الداخلي الشرعي التدقيق بني الفرق توضيح ميكن •

 :التايل اجلدول خالل من اخلارجي

 الداخلي الشرعي التدقيق  اخلارجي الشرعي التدقيق 

 ومدى االلتزام حول شهادة العمل ونطاق اهلدف
 نظام متانة

 الداخلية الشرعية الرقابة

 الرقابة نظام وتقوية حتسني
 الداخلية

 االلتزام وتفعيل

 والعالقة والتبعية االستقاللية
  الشرعية باهليئة

 ويقدم املصرف عن مستقل
 اىل التقرير

 اىل وبدورها الشرعية اهليئة
 .املسامهني

 املصرف عن مستقل غري
 اداريا ويتبع

 .الشرعية اهليئة اىل وفنيا هلا
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  اليوجد اليوجد  املهنة تنظيم

 اهليئة وإرشادات فتاوى  املعيار
 واامع

 الشرعية واملعايري

 

 اهليئة وإرشادات فتاوى
 واامع

 الشرعية واملعايري

 املخاطر على التعرف واملخاطر الرقابة
 وقياس الشرعية

 على الداخلية الرقابة قدرة
 .مواجهتها

 املخاطر على التعرف
 وعمل الشرعية

 الرقابة نظم تفعيل على
 .جتاهها الداخلية

23 

 :االسالمية المصارف في الشرعي التدقيق :-6

 ومالحظات وفتاوى ،لقرارات االستجابة يف االسالمية املصارف جدية ملدى املتابع يالحظ •
 أقسام، ثالثة إىل املصارف هذه تقسيم ميكن أنه لديها، الشرعية والرقابة الفتوى هيئات وتوصيات

 :هي

 الشرعية والرقابة الفتوى هيئة بوجود تكتف مل مصارف :األول القسم •

 ذوي املوظفني من كايف عدد فيها ويعمل الشرعي للتدقيق مستقلة أقسام بتأسيس فقامت لديها، 
 ومما الشرعية، األحكام مع انسجامها من والتأكد املصرف معامالت تدقيق دف والكفاءة، اخلربة

                                                           

� ���ق. : �وز�د �*�%� 23 �  233ص 	ر
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 املصرف معامالت على الشرعي التدقيق مسألة يف الطرق أفضل من يعد النمط ها أن فيه الشك
 . 24وأنشطته

  لديها، الشرعية والرقابة الفتوى يئة تكتف مل مصارف :الثاني القسم •

 وبني الشرعية والرقابة الفتوى هيئة بني وصل حلقة ليكون واحد، شرعي مدقق بتعيني فقامت
 يقوم أن واحد ملدقق ميكن ال إذ كاف، غري التدقيق من النمط هذا أن فيه شك ال ومما املصرف،

 .وتشعبها كثرا بسبب وذلك املعامالت، تلك بتتبع

 مدققا تعني ومل لديها، الشرعية والرقابة الفتوى هيئة بوجود تكتفي مصارف :الثالث القسم •
 لتأكد وذلك املصرفية، املعامالت من عشوائية عينة بأخذ فيها الفتوى هيئة تكتفي وإمنا واحدا، شرعيا

 من النمط وهذا وتوصياا، بقراراا املصرف التزام ومدى االسالمية، الشريعة مع انسجامها مدى من
 املصرف معامالت بكل حتيط أن ميكنها ال الشرعية والرقابة الفتوى هيئة ألن كاف، غري التدقيق

 25 .وأنشطته

 الشرعي التدقيق عمل مجاالت -:7

 الفحص العمليات املهام يف االسالمية املصارف يف نيالشرعي نياملدقق عمل جماالت أهم تتمثل
 والعقود مللفات وا والسجالت والدفاتر املستندات على والتدقيق

 عن الصادرة والفتاوى اإلسالمية الشريعة ومبادئ ألحكام مطابقة أا من للتأكد واالتفاقيات
 :املستحدثة املعامالت

 وإبالغها الشرعية واملبادئ األحكام تنفيذ يف القصور وأوجه واألخطاء واملخالفات املالحظات بيان -
 .الشرعي املراقب خالل من املنفذين إىل

                                                           

 24 ،�8�A�( ��� د أر�#� �%ود#� ��	
ا�	ؤ�	ر ا�#�	� ا�	��م ا�دو�� ا�+�)� ��ر ���� ا�����د وا�#�وم ا��دإر��  ��د ا�*��ح ا�#زام: ا���ر�� ا/�
  .55م، ص2017ا�ردن ،  -، ��)�ر ا�وراق1_ ��	#� ا�زر��، ط

25-  ، ،�8�A�( ��� د أر�#� �%ود#� ��	
 .55م، ص��2017د ا�*��ح ا�#زام: ا���ر�� ا��
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 يف وقوعها لتجنب واألخطاء املخالفات لتصويب الالزمة والنصائح واإلرشادات التوصيات تقدمي -
 .املستقبل

 إىل بدوره يرفعها والذي الشرعي املراقب إىل ورفعها فتاوى أو إجابات إىل حتتاج اليت املسائل جتميع -
 .عنها إجابات على للحصول الشرعية الرقابة هيئة

 قسم اجتماعات مثل الشرعية والرقابة الفتوى مبسألة عالقة هلا اليت االجتماعات بعض حضور -
 .الداخلية املالية الرقابة

 بصفة األداء وتقييم الشرعي، التدقيق عملية نتائج عن الشرعي املراقب إىل ترفع دورية تقارير إعداد -
 .اإلدارة جملس إىل بدوره لريفعها الشرعي املنظور من عامة

 .الشرعي واملراقب الشرعية الرقابة هيئة من كل وتوصيات قرارات تنفيذ متابعة -

 .الشرعية والرقابة الفتوى نطاق يف داخلة إليهم توكل أخرى أعمال وأي -

 فيما اإلسالمي املصرف يف املراحبة معاملة صحة من الشرعي املدقق تأكد كيفية بيان سيتم      
 :يلي

 :يلي مما التأكد بالشراء لآلمر املراحبة عمليات يف الشرعي التدقيق هيئة على

  مشتمال والعميل املصرف بني بالشراء لآلمر املراحبة بيع عقد على االطالع •

 أخرى، شروط وأي السماح وفرتة ومدته، السداد وطريقة األرباح ومقدار البضاعة تفاصيل على
 .الربا من وخلوه العقد صحة من والتأكد

 عرض فاتورة أو (بالشراء اآلمر من املطلوبة البضاعة ومثن مواصفات بيان على اإلطالع •
 .)األسعار
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 فيها موضح البضاعة مورد عن صادرة اإلسالمي املصرف بإسم شراء فاتورة على اإلطالع •
 .املشرتاة البضاعة تفاصيل

 .له وحيازا للبضاعة املصرف شراء من التأكد أي البضاعة، لقيمة املصرف سداد من التأكد •

 العيوب، من وخلوه سالمته من والتأكد املورد من البضاعة استالم حمضر على اإلطالع •
 .األصول حسب موقعه العميل إىل البضاعة تسليم حمضر على واالطالع

 .الشرعية الناحية من الضمانات سالمة من التأكد •

 . .26امللكية ونقل التسجيل إجراءات من التأكد •

 :مايلي لعملياته مراجعتها خالل من الشرعي التدقيق هيئة على السلم بيع خيص فيما أما -        

 .الفتوى هيئة قبل من العقد منوذج اعتماد من التأكد •

سلم – املبيع كون من التحري •
ُ
 منعا وذلك والصفة والقدر والنوع اجلنس معلوم – فيه امل

 .النزاع إىل املؤدية للجهالة

 .معلوم أجل إىل التسليم مؤجل املبيع كون من التأكد •

 .مبيعا تكون أن تصلح ال النقود ألن نقودا، املبيع كون عدم من التأكد •

 .األجل حلول عند التسليم مقدور املبيع كون من التأكد •

 .التسليم مكان معرفة من التأكد •

سلم النقود،) البدلني خلو من التحقق •
ُ
 .الربا علة من (فيه امل

 .العاقدين من ألي شرط خيار فيه ليس أي باتا، العقد كون من التأكد •

                                                           

� ���ق.)�ط��%�� درا��( �
	��ا/ ��	��رف ا�	��� أداء ��� وأ+ره ا��ر�� ��د��قوا ا�	����� ا��د��ق ��ن ا����	ل: �وز�د �*�%� 26 �  ، 	ر
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 يفرتق أن قبل العقد جملس يف فعال للبائع وتسليمه السلم مال رأس تعجيل من التأكد •
 .العاقدان

 .املقدار معروف يكون وأن السلم، مال رأس بيان من التأكد •

 .الضمانات سالمة من التحقق •

 :مايلي املضاربة لعمليات مراجعتها خالل من الشرعي التدقيق هيئة تعمل كذلك •

 .الفتوى هيئة قبل من العقد اعتماد من التأكد •

 يسلم وأن دينا ال حاضرا املقدار معلوم عينيا أو نقديا يكون بأن املال رأس شروط من التأكد •
 .للعامل

 (شائعة حصة) عشري كسر حنو على يكون وأن معلوما يكون بأن الربح شروط من التحري •
 .مقطوعا حمددا مبلغا يكون أن ال

 .املضاربة شروط استيفاء من التحري •

 .العقد حسب الربح توزيع من التأكد •

 منها نسبة ألي املضارب حتمل وعدم – حصوهلا حال – للخسارة املصرف حتمل من التأكد •
 .األمانة سوء أو التعدي أو اإلمهال ثبوت حال يف إال

 :مايلي املشاركة تدقيق يف لعملها بالنسبة أما •

 .الفتوى هيئة قبل من العقد اعتماد من التأكد •

  من ال نقديا يكون بأن املال رأس شروط توافر من التحقق •

 .مثال املشاركة عمليات بدء وقت نقود إىل حولت إذا إال العروض
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 (شائعة حصة أساس على التوزيع يتم ألن) الربح توزيع شروط توافر من التحقق •

 من والتحقق املال، رأس ملكية نسبة حسب (حدوثها عند) اخلسارة حتميل من التحقق •
 .أمانة سوء أو تقصري أو تعد غري من وقوعها

 .حكما أو عينا حيازا بعد إال اآلخر الطرف حصة يف طرف تصرف عدم من التأكد •

 .27األمانة وسوء والتقصري التعدي ضد الشركات من املأخوذة الضمانات سالمة من التأكد •

  خاتمة

لعل في التزام المصارف االسالمية خاصة في الجزائر بهذه الشروط و الحرص على إنجاح 

  عملية الرقابة الشرعية و التدقيق الشرعي يحصل نتيجتين مهمتين:

  الصحيح لسائر المنتجات المالية اإلسالمية. الحرص على التطبيق الشرعي -

  عدم الوقوع في الصورية و شبهة الربا في التمويالت المعتمدة. -

  المراجع: المذكورة في الهوامش.
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