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اأهمية البحث : 

يقول اهلل تعالى: {  ې     ى   ى       ائ   ائەئ        ەئ       وئ      وئ        ۇئ           

ۇئ      ۆئ      ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ      ېئ     ىئ      ىئ       ىئ   
ی        ی  } )التوبة : 122(. 

ويقول �سبحانه: {     ٱ      ٻ     ٻ     ٻ     ٻ        پ       پ       پپ       ڀ  

ڀ        ڀ        ڀ              ٺ          ٺ     ٺ   } )النحل : 43( ، والِذْكُر هنا ي�سمل علم كل �سيٍء 
من علوم ال�سريعة كما يقول العلماء.

اأهمية هذا البحث، في وقت تعاظمت فيه الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية من  تاأتي 

الم�سارف، و�سركات ال�ستثمار باأنواعها المختلفة، و�سركات التاأمين، وتعاظم حجم 

اأن�سطتها في مختلف اأرجاء المعمورة.

التنظيمي  الهيكل  بناء  في  م�ستحدث  جهاز  اأهم  ال�سرعية  الرقابة  هيئات  وتعتبر 

الإ�سلمية،  المالية  الموؤ�س�سات  واأعمال  ن�ساط  جوهر  يدور  فعليه  الموؤ�س�سات،  لهذه 

ومن ثم فهو- اأي هذه الجهاز - اأعظم اإنجاز حققه الفكر والفقه الإ�سلمي في القرنين 

البحث، حين  لهذا  الفائقة  الأهمية  تاأتي  الع�سرين.   ولهذا وذاك  الع�سرين والواحد و 

اختار اأحدث واأهم اإنجاز قدمه الفكر ال�سرعي الإ�سلمي للنا�س، وهو “الهيئة ال�سرعية” 

التي تمار�س اأعمال الفتوى والرقابة في هذه الموؤ�س�سات. 

وفي اإطار هذه المنظومة الم�ستحدثة في تنظيم واإدارة الموؤ�س�سات المالية، نتحدث 

اإذا  تفاعًل وفاعليًة  اأكثر  الهيئة  تلك  ال�سرعية: وكيف تكون  الهيئة  البحث عن  في هذا 

تحقق لها الكثير من المتطلبات التي �سردناها في البحث، وكيف اأن الموؤ�س�سات المالية 

واأهدافها  اأغرا�سها  اأكثر قدرًة على تحقيق  الم�ستحدث تكون  الجهاز  الإ�سلمية بهذا 

التي ت�سعى اإليها، والمن�سو�س عليها وجوبًا في عقود تاأ�سي�سها ونظمها الأ�سا�سية.

اإنها معادلة تاأ�سي�سية، تطويرية جديدة، تتبناها الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية في 

�سلب هيكلها التنظيمي ونظامها الإداري، ويجب اأن ناأخذها بحقها في فنيات اأعمالها 

الفائقة،  والتقنية  ال�ساملة،  الجودة  نحو  المتوا�سل  الحثيث  �سعيها  في  ون�ساطاتها، 
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التوفيق وال�سداد من  النا�س جميعا وهو ما نحاول - م�ستلهمين  بما يحقق م�سلحة 

البحث،  احتواها  التي  الثلثة  المباحث  في  عليه  ال�سوء  اإلقاء   � وتعالى  �سبحانه  اهلل 

بعد محاولتنا الأولى منذ اأكثر من ثلثين عامًا في اأول كتاب عن ال�ستثمار والرقابة 

ال�سرعية. طبعة التحاد الدولي للبنوك الإ�سلمية و هذه المباحث هي:

المبحث االأول : اأ�سول الرقابة ال�سرعية الفّعالة في الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية 

من النواحي الآتية:      

م�سماها.  -  1

وم�سروعيتها. وجودها  اأ�سا�س   -  2

اخت�سا�ساتها. تاأ�سيل   -  3

المبحث الثاني : متطلبات الرقابة ال�سرعية الفّعالة. 

المبحث الثالث : اآثار نظام الرقابة ال�سرعية الفّعالة، ودوره في تحقيق الجودة 

والتميز وم�سلحة ال�سرع.

- هيئة الرقابة ال�سرعية في القانون الكويتي.
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المبحث االأول

 اأ�شول الرقابة ال�شرعية الفّعالة في الموؤ�ش�شات المالية االإ�شالمية 

الفرع االأول

 الهيئة ال�شرعية ور�شالة البيان والتغيير.

 تمهيــد :

اإن الدور المتميز في عمل البنوك والموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية ينفرد بما يوجد 

�سمن مكوناتها النظامية، ما ا�سطلح على ت�سميته ب� »الهيئة ال�سرعية للبنك« واإذا كانت 

هذه الموؤ�س�سات تقوم على اأداٍء وطريقة عمٍل ل مكان فيه للربا بجميع �سوره، ومن 

ذلك  فاإن  عملها،   منهج  في  بها  تنفرد  اإ�سلمية  ا�ستثمارية  واأ�سكاٍل  ب�سيٍغ  تتمتع  ثم 

ي�ستلزم وي�ستتبع بيان كل ذلك للنا�س.

.
)1(

و�سدق اهلل العظيم القائل: { ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ } 

.
)2(

ويقول تعالى: { چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   }

المالية  والموؤ�س�سات  البنوك  في  ال�سرعية  الهيئة  بر�سالته  ت�سطلع  البيان  وهذا 

الإ�سلمية، توطئًة لإحداث التغيير المن�سود في الواقع والعرف، وهذا البيان لر�سالة 

واأي�سًا  الح�سنة،  والموعظة  الحكمة  على  قائٌم  الإ�سلمية  المالية  الموؤ�س�سات  ودور 

بينهما  الجمع  اأو  التّخير  الحكمة  تقت�سي  طريقان  فذاك  اأح�سن،  هي  بالتي  المجادلة 

بح�سب الأحوال وهما:

المجادلة بالتي هي  الطريق الثاني:  الحكمة والموعظة الح�سنة،  الطريق االأول: 

اأح�سن دائمًا حتى يتم الن�سر للمتقين  اأح�سن، والمجادلة تقت�سي ال�ستعداد بما هو 

واأهل الطهر والف�سل.

)1( آل عمران: 138
)2( الرحمن: 3، 4
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والهيئة ال�سرعية اإذ ت�سطلع بهذا الدور ل تنف�سل عن الواقع، وما يكتنفه من اإعلٍم 

ومعلومات وقيم ومبادئ.

الفرع الثاني

م�شروعية الهيئة ال�شرعية واأ�شا�س وجودها )الم�شروعية(:

)1( م�شمى الهيئة:

 ا�شم الهيئة م�شتق من طبيعة عملها:

العمل على تطبيق  اأ�سا�سًا  ا�سمها من طبيعة عملها: وهو  ال�سرعية  الهيئة  ت�ستمد 

المالية  الموؤ�س�سة  ون�ساطات  اأعمال  على  الإ�سلمية  ال�سريعة  اأحكام  تطبيق  ومراعاة 

المعنية.

ويتبلور عمل الهيئة ال�سرعية اأ�سا�سًا في اخت�سا�سين جوهريين هما الأ�سل في 

مبا�سرة،  غير  اأو  مبا�سرة  بطريقة  عنهما  متفرع  �سواهما  وما  ال�سرعية،  الهيئة  عمل 

وهذان الخت�سا�سان هما:

)اأ( الفتوى.

)ب( الرقابة ال�شرعية.

كل  نطاق  ويتحدد  واإج��راءات،  ون�ساطات،  اأعمال  من  وي�ستلزمانه  يتطلبانه  وما 

ت�سعى  التي  والأغرا�س  الأه��داف  وبح�سب  ناحيته،  من  ذاته  في  بح�سبه  اخت�سا�س 

الموؤ�س�سة المالية الإ�سلمية اإلى تحقيقها والمن�سو�س عليها وجوبًا  في عقد تاأ�سي�سها 

ونظامها الأ�سا�سي، اإذ اإن تحديد الأهداف والأغرا�س التي قامت من اأجلها الموؤ�س�سة 

اأ�سا�سه مراقبتها من قبل الأجهزة الرقابية،  المالية مطلب نظامي / قانوني يتم على 

اأي من هذه  المنا�سبة حيالها في حالة الخروج على  ومحا�سبتها، واتخاذ الإج��راءات 

الأهداف والأغرا�س المن�سو�س عليها.



261 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

)2( اأ�شكال الموؤ�ش�شات المالية االإ�شالمية وانعكا�شها على طبيعة عمل الهيئة ال�شرعية:

المالية  الموؤ�س�سات  ف��ي  م�ستحدٌث  ج��ه��اٌز  تقدم  م��ا  نحو  على  ال�سرعية  الهيئة 

»الهيكل  اأو  التنظيمي«  »البناء  ف��ي  ال�سحيح  موقعه  يتحدد  اأن  ن  يتعيَّ الإ�سلمية، 

ن اأن الموؤ�س�سات المالية  التنظيمي« للموؤ�س�سة المالية، ومن ا�ستقراء النظم والواقع يتبيَّ

الإ�سلمية تتنوع في الغالب الأعم اإلى ثلثة اأق�سام رئي�سية هي:

اأواًل : الم�شارف.

ثانيًا : ال�شركات المالية واال�شتثمارية.

ثالثًا : �شركات التاأمين التعاوني / التكافلي االإ�شالمي.

الم�سرفية،  واأ�ساليبها  فنونها  وفق  الم�سرفية  المهنة  تمار�س  التي  هي  واالأولى 

ونظمها ال�سرعية وتتقبل الودائع من النا�س، ونعّرفها باأنها: موؤ�س�سة مالية م�سرفية 

في  وتوظيفها  بالغنم«،  و«الغرم  بال�سمان«  »الخراج  لقاعدتي  وفقًا  الأم��وال  تتقبل 

التف�سيلية  الإ�سلمية واأحكامها  ال�سريعة  التجارة وال�ستثمار، طبقًا لمقا�سد  وجوه 

البنوك  وبين  بينها  تفرق  التي  الجوهرية  والفروق  الخ�سائ�س  مجموعة  وُتمّيزها   ..

التقليدية.

)3(: اأ�شا�س وجود الهيئة ال�شرعية وم�شروعيتها:

ت�ستند الهيئة ال�سرعية في اأ�سا�س وجودها، وت�ستمد �سبب م�سروعيتها في نظرنا 

من ثلثة م�سادر هي:

التاأ�شي�س: وعقد  االأ�شا�شي  النظام   -  1

يجب  المالية  الموؤ�س�سة  باإن�ساء  ال�سادران  التاأ�سي�س  وعقد  الأ�سا�سي  فالنظام 

واإلزامية وجودها، وطريقة عملها،  ال�سرعية،  الهيئة  الن�س �سراحة على  اأن يت�سمنا 

اإلزام  اإلى  ا�ستنادًا  الغالب  في  الن�س  هذا  وياأتي  قراراتها،  واإلزامية  ت�سكيلها،  وكيفية 

الن�س  اأو  واإعطاًء،  اأخ��ذًا  الربوية  بالفوائد  التعامل  بتحريم  نف�سها  المالية  الموؤ�س�سة 

الخا�س بالتزام الموؤ�س�سة بتطبيق اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية الغراء.
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- النظام القانوني:  2

وطريقة  اإن�سائها  في  الإ�سلمية  المالية  للموؤ�س�سات  المنظم  القانون  وج��د  اإن   

عملها ومزاولتها لأن�سطتها والمحظور عليها منها، والمرخ�س به لها، واإجراءات القيد 

وال�سطب والجزاءات التي توقع عليها ... اإلخ.

- الئحة الهيئة ال�شرعية:   3

الأ�سا�سية  الوثائق  كاأحد  الإدارة  مجل�س  وي�سدرها  لنف�سها  الهيئة  ت�سعها  التي 

واخت�سا�ساتها،  ال�سرعية  الهيئة  عمل  نظام  تت�سمن:  حيث  المالية  الموؤ�س�سة  في 

الموؤ�س�سة في  اإدارات واأق�سام  وم�سوؤولياتها وا�ستقلليتها، وتنظيم علقاتها ب�سائر 

الهيكل التنظيمي، وتقرير الهيئة ال�سنوي ال�سامل.

ول �سك اأن وجود هذه الوثائق الأ�سا�سية يعتبر الأ�سا�س الأول في:

اأ - تكيف / تخريج علقة الهيئة ال�سرعية بالموؤ�س�سة المالية وا�ستقلليتها.

ب - تحديد طبيعة عملها ونطاقه.

�سلب  في  وتطويرًا  تجديدًا  يعتبر  مما  قراراتها،  واإلزامية  اخت�سا�ساتها  بيان   - ج� 

الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية ونظامها الإداري والفني. 

الر�سول  يقول  ال��عابد:  على  العامل  العالم  ف�سل   - والفقهاء  الفقه  جلل  اإظهار  د- 

ورثة  »العلماء  والجهاد«،  العلم  اأه��ل  النبوة  درج��ة  من  النا�س  »اأق��رب   :[ الكريم 

الأنبياء« )�سححه جماعة و�سعفه اآخرون(.

عن ال�سافعي [: »اإن لم يكن الفقهاء اأولياء اهلل في الآخرة فما هلل ولي«.

وقال: »ما اأحد اأورع لخالقه من الفقهاء واأولياء اهلل في الآخرة«.

وعن اأبن عمر: »ما قب�س اهلل عالمًا اإل كان ثغرة في الإ�سلم ل ت�سد«.

والعالم العامل ل يزكي نف�سه، ول يحب لها التزكية من غيره لقوله تعالى: {  ھ  

ھ    ھ     ھ     ے     ے     ۓ       ۓ      ڭ        ڭ          ڭ         ڭ        ۇۇ        ۆ  
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 .
)1(

ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ }
فالعالم الواثق باهلل وبعلمه ومطمئن اإلى الحق والهداية فيه ل يخ�سى في اهلل لومة 

لئٍم، ول تحركه الأهواء اأو تغ�ساه الم�سالح اإل م�سلحة الأمة في اإظهار الحق والذود 

المحمود والجزاء  النا�س بلًء وابتلًء، ولكن هذا مقامهم  اأ�سد  عنه، والعلماء في ذلك 

الأوفى لهم من اهلل.

الفرع الثالث

التزام الفتوى والرقابة ال�شرعية

اأواًل: الفتوى:

لغة: الفتوى   -  1

الأحكام.  من  الم�سكل  تبّين  والُفتيا  م�ساألته،  عن  اأجبته  اإذا  فتوى  اأفتيه  يقال: 

گ   گ        } تعالى:  قوله  ومنه  الم�سكل  الأم��ر  عن  الجواب  طلب  لغة:  وال�ستفتاء 

ڳ       ڳ     ڳ   }  )الكهف:22(.
وقد تكون بمعنى مجرد �سوؤال ومنه قوله تعالى: { ژ   ڑ     ڑ   ک   

ک     ک      کگ   } )ال�سافات:11(.
 .

)2(
قال المف�سرون اأي ا�ساألهم

- الفتوى ا�شطالحًا:  2

، وهذا ي�سمل ال�سوؤال في الوقائع 
)3(

تبيين الحكم ال�سرعي عن دليل لمن �ساأله عنه

وغيرها.

)1(  النجم: 32
)1( تفسير القرطبي 68/15 - ابن كثير 3/4.

)2( شرح املنتهي 456/3 ط أنصار السنة بالقاهرة.
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دليله، والمفتي في حكم من يخبر عن  ال�سرعي وعن  الحكم  اإخبار عن  فالفتوى 

.
)1(

ال�سرع بما ل اخت�سا�س له ب�سخ�س

التكليفي: الحكم   -  3

اأحكام دينهم فيما  يبّين لهم  للم�سلمين ممن  اإذ ل بد  الكفاية،  الفتوى فر�س على 

، ومما يدل على 
)2(

يقع لهم، ول ُيح�سن ذلك كل اأحٍد، فوجب اأن يقوم به من لديه القدرة

فر�سيتها قول اهلل تعالى: {  ٱ      ٻ    ٻ      ٻ     ٻ       پ       پ       پ  

پ          ڀ       ڀ  } )اآل عمران:187(.
.

)3(
وقول النبي ]: »من �سئل عن علٍم ثم كتمه األجم يوم القيامة بلجام من نار«

اإلزامها: وعدم  الفتوى  التزام   -  4

اأ- من �سئل عن الحكم ال�سرعي من اأهل الفتوى يتعيَّن عليه الجواب ب�سروط ثلثة هي:

ن من الإجابة. *  اأن ل يوجد في الناحية غيره ممن يتمكَّ
*  اأن يكون الم�سوؤول عالما بالحكم.

.
)4(

*  اأن ل يمنع من وجوب الجواب مانع 
، اإذ ل يجب على 

)5(
ب- االأ�شل في فتوى المفتي ل يرتبط بها اإلزام بخلف القا�سي،

، قاله ال�سمعاني وقال: 
)6(

الم�ستفتي العمل بقول المفتي لمجرد اإفتائه اإل بالتزامه،

اإذا وقع في نف�سه  العمل به. وقيل: يلزمه  اأخذ في  اإذا  اإنه يلزمه  اأن يقال:  ويجوز 

يته. وهذا اأولى الأوجه. �سحته وَحقِّ

قال ابن ال�سلح لم يجد هذا لغير ال�سمعاني، وقد حكى هو بعد ذلك )ال�سمعاني( 

)1(  أدب املفتي واملستفتي البن الصالح ص106 بتحقيق د. موفق عبد القادر، ط عالم الكتب - بيروت.
)2( املوسوعة الفقهية الكويتية ج32 ص22.

)3( أخرجه الترمزي )29/5( من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن صحيح.
)4( املوافقات للشاطبي 313/4.

)5( أدب املفتي واملستفتي البن الصالح مرجع سابق.
)6(  قاله السمعاني رحمه الله وأورده ابن الصالح مرجع سابق ص166 وما بعدها.
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عن بع�س الأ�سوليين: اأنه اإذا اأفتاه بما هو مختلف فيه، خّيره بين اأن يقبل منه اأو من 

بفتيا من  الأخذ  ويلزمه  المفتين،  اأعيان  الجتهاد في  يلزمه  اأنه  اختار هو:  ثم  غيره. 

اختاره باجتهاده ول يجب تخييره.

ل  ويعقب ابن ال�سلح على قول ال�سمعاني بقوله: والذي تقت�سيه القواعد اأن نف�سِّ

فنقول: اإذا اأفتاه المفتي نظر: فاإن لم يوجد مفٍت اآخر لزمه الأخذ بفتياه، ول يتوقف على 

اإلى  اأي�سًا على �سكون نف�سه  العمل به ول بغيره، ول يتوقف  التزامه ل بالأخذ به في 

�سحته في نف�س الأمر، واإن فر�سه التقليد كما عرف واإن وجد مفٍت اآخر، فاإن ا�ستبان له 

اأن الذي اأفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما اأفتاه به بناء على الأ�سح في تعيينه كما �سبق، 

واإن لم ي�ستبن ذلك لم يلزمه ما اأفتاه به بمجرد اإفتائه، اإذ يجوز له ا�ستفتاء غيره وتقليده، 

ول يعلم اتفاقهما في الفتوى فاإن وجد التفاق اأو َحَكم به عليه حاكم لزمه حينئذ.

اأو�ساف المفتي الذي يلزم قبول فتواه: من اأن يكون 
 )1(

وقد ذكر الخطيب البغدادي

عدًل ثقًة عالمًا بالأحكام ال�سرعية ... الخ، واأورد عن ال�سعراني قوله : للرجل اأن يفتي 

اإذا كان ب�سيرًا بالراأي ب�سيرًا بالأثر.

وقال الخطيب البغدادي اإذا لم يكن بالمو�سع الذي هو فيه مفٍت �سواه، لزمه فتوى 

من ا�ستفتاه لقوله تعالى: {  ڻ     ڻ        ڻ      ڻ      ۀ      ۀ     ہ      ہ  ہ     

ہ    ھ     ھ       ھ       ھ      ےے        ۓ        ۓ         ڭ           ڭ      ڭ }. 
)البقرة:159(.

وقوله تعالى: {    ٱ     ٻ        ٻ         ٻ          ٻ           پ          پ     پ      پ       

ڀ          ڀ          ڀ          ڀ       ٺ          ٺ           ٺ           ٺ            ٿٿ          ٿ         ٿ  
ٹ  } )اآل عمران:187(.

)1( الفقيه واملتفقه ص156، 182. ط . دار الكتب العلمية - بيروت
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الخال�شة  -  5

ونخل�س من ذلك اإلى:

اأواًل :   اأن الفتوى واجبة على المفتي اإذا �ُسئل.

ثانيًا : اأن الم�ستفتي ل يلتزم بفتوى المفتي وجوابه اإل:

نف�سه. األزم  اإذا   -  1

وجوابه. المفتي  بقول  العمل  في  اأخذ  اإذا   -  2

اأولى الأوجه عند من يراه. وهذا  وحَقيُته  �سحته  نف�سه  في  وقع  اإذا   -  3

المفتي. اختار  اإذا   -  4

لم يكن بالمو�سع الذي هو فيه مفٍت �سواه. اإن   -  5

.
)1( 

للم�ستفتي اأن الذي اأفتاه هو الأعلم الأوثق ا�ستبان  اإذا   -  6

.
)2( 

اتفق قول من وجده منهم اأو حكم بقول المفتي حاكم اإذا   -  7

.
)3(

الإجماع مخالفة  جواز  لعدم  عليه  مجمٍع  بقوٍل  يفتيه  اأن   -  8

بفتياه فيجب العمل بما اأفتاهما. العمل  والتزما  فقيهًا،  حق  في  المتنازعان  ا�ستفتى  اإذا   -  9

فيه: يفتى  ما   -  6

يدخل الإفتاء في الأحكام العتقادية.

ويدخل في الأحكام العملية جميعها.

 ويدخل االأحكام التكليفية كلها وهي: 

الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات.

)1( أيضًا املجموع للنووي 56/1
)2 ( شرح املنتهي 458/3 - البحر احمليط 613/6.

)3( البحر احمليط 316/6 انظر أيضًا املوسوعة الفقهية الكويتية ج32 ص50.
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 .
)1(

ويدخل الإفتاء في الأحكام الو�سعية كالإفتاء ب�سحة الت�سرفات وبطلنها 

وهذا ي�شتلزم: اأن يعلم المفتي انطباق الحكم على الواقعة الم�سوؤول عنها، ولكل 

واقعة معينة خ�سو�سية لي�ست في غيرها، ولي�ست الأو�ساف التي في الوقائع معتبرة 

في الحكم كلها، ول هي طردية كلها، وهو ما يتطلب من المفتي اأن يحقق وجود الحكم 

في الوقائع: فاإذا حقق وجوده فيها اأجراه عليها وهذا اجتهاد لبد منه، وهذا النوع من 

الجتهاد هو الم�سمى بتحقيق المناط لأن كل �سورة من �سور النازلة نازلة م�ستاأنفة 

م لها نظيٌر فلبد من النظر في تحقيق كونها مثلها اأو  في نف�سها، واإن فر�سنا اأنه تقدَّ

.
)2(

ل، وهو نظر اجتهاد 

للمفتي:)3(: ي�شتحب  وما  محاذيره  اأو  باالإفتاء  متعلقة  فوائد   -  7

والتخّير: بالت�شهي  الفتيا  تجوز  ال   -  1

ل يجوز للمفتي اأن يعمل بما ي�ساء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، 

ول يعتدُّ به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قوًل قاله اإمامه، اأو وجهًا ذهب اإليه 

اإرادته وغر�سه  جماعة فيعمل بما ي�ساء من الوجوه والأق��وال حيث راأى القول وفق 

عمل به، فاإرادته وغر�سه هو المعيار وبها الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة.

وموافقة  والتّخير،  بالت�سّهي  اهلل  دي��ن  في  والإف��ت��اء  العمل  يجوز  فل  وبالجملة 

الغر�س، فيطلب القول الذي يوافق غر�سه، وغر�س من يحابيه فيعمل به ويفتي به... 

وهذا من اأف�سق الف�سوق واأكبر الكبائر.

ر للفتوى من غير اأهلها اأثم: ت�شدَّ من   -  2

ه من ولة الأمور على  من اأفتى النا�س ولي�س باأهل للفتوى فهو اآثٌم عا�ٍس، ومن اأقرَّ

ذلك فهو  اآثٌم  اأي�سًا.

)1(  الفروق للقرافي 48/4، 54
)2( املوافقات للشاطبي 89/4 ، 95.

)3( أنظر إعالم املوقعني ج4، ص211 وما بعدها.
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)اأي  ال�سرعية  كالأدلة  الأعوام  اإلى  بالن�سبة  المجتهدين  »فتاوى   :
)1(

ال�ساطبي قال 

قائمة مقامها( بالن�سبة اإلى المجتهدين ... وقد قال تعالى: {  ۀ        ۀ             ہ      

 .
)2(

ہ         ہ       ہ       ھ } 
والمقلد غير عالم، فل ي�سح له اإل �سوؤال اأهل الذكر، واإليهم مرجعه في اأحكام الدنيا 

على الإطلق. فهم اإذن القائمون له مقام ال�سرع، واأقوالهم قائمة مقام ال�سارع«.

قال مالك [: »اإنما اأنا ب�سر اأخطئ واأ�سيب، فانظروا راأيي: فكل ما وافق الكتاب 

وال�سنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق ذلك فاتركوه ... وقال: »لي�س كل ما قال الرجل 

واإن كان فا�سًل يّتبع، وُيْجعل �سنة ويذهب به اإلى الأم�سار«. قال اهلل تعالى: {   ہ            

  .
)3(

ہ    ہ  ہ        ھ           ھ        ھ           ھ} 

مة والمكروهة لمن اأراد نفعه. تتبع الحيل المحرَّ للمفتي  يجوز  ال   -  3

لي�س للمفتي اأن يفتي فيها: اأحوال   -  4

لي�س للمفتي الفتوى في حال غ�سٍب �سديٍد، اأو جوٍع مفرٍط، اأو هٍم مقلٍق، اأو خوٍف 

مزعٍج، اأو نعا�ٍس غالٍب، اأو �سغِل قلٍب م�ستوٍل عليه، اأو حال مدافعة الأخبثين، بل متى 

اأح�س من نف�سه �سيئًا في ذلك يخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبيته وتبينه اأم�سك عن 

الفتوى.

المنكر: على  وال  التحليل  على  المفتي  يعين  ال   -  5

يحرم عليه اإذا جاءته م�ساألة فيها تحليل على اإ�سقاط واجب اأو تحليل محرم اأو مكروه 

اأو خداع اأن يعين الم�ستفتي فيها، وير�سده اإلى مطلوبه، اأو يفتيه بالظاهر الذي يتو�سل 

النا�س وخداعهم واأحوالهم، بل  اأن يكون ب�سيرًا بمكر  له  اإلى مق�سوده. بل ينبغي  به 

يكون حذرًا فطنًا فقيهًا باأحوال النا�س واأمورهم يوؤازره فقهه في ال�سرع.

)1(  املوافقات ج4، ص292، 193.
)2( األنبياء: 7

)3(  انظر املوافقات ج4، ص289، 290. واآلية من سورة الزمر: 17، 18.
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لها قلب الم�شتفتي: يطمئن  حتى  بالفتوى  يعمل  ال   -  6

لم تطمئن نف�سه، وحاك في �سدره من  اإذا  المفتي  العمل بمجرد فتوى  ل يجوز 

قبوله، وتردد فيها لقوله ]: »ا�ستفت نف�سك واإن اأفتاك النا�س واأفتوك«، فيجب عليه اأن 

ي�ستفتي نف�سه اأوًل، ول تخلَّ�سه فتوى المفتي من اهلل اإذا كان يعلم اأن الأمر في الباطن 

بخلف ما اأفتاه ... ول يظن الم�ستفتي اأن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما �ساأل عنه اإذا 

كان يعلم اأن الأمر بخلفه في الباطن، �سواء تردد اأو حاك في �سدره لعلمه بالحال في 

الباطن، اأو ل�سكه فيه اأو لجهله به، اأو لعلمه جهل المفتي اأو محاباته في فتواه، اأو عدم 

لل�سّنة،  المخالفة  بالحيل والرخ�س  بالفتوى  اأو لأنه معروف  بالكتاب وال�سنة،  تقّيده 

وغير ذلك من الأ�سباب المانعة من الثقة بفتواه و�سكون النف�س اإليها.

يثق به: من  ي�شاور  اأن  للمفتي  ينبغي   -  7

اأن ي�ساوره، ول ي�ستقل بالجواب،  اإذا كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له 

ذهابًا بنف�سه وارتفاعًا بها اأن ي�ستعين على الفتاوى بغيره من اأهل العلم... فاإن ا�ستقل 

في مثل هذه الحالة فهذا من الجهل، فقد اأثنى اهلل �سبحانه وتعالى على الموؤمنين باأن 

، وكان عمر 
)1(

اأمرهم �سورى بينهم، وقال تعالى لنبيه ]  {   ڤ     ڦ       ڦڦ  }،

[ ي�ست�سير ال�سحابة في الم�سائل التي تنزل به.

بالتوفيق: لنف�شه  الدعاء  من  يكثر  اأن  للمفتي  ُي�شتحب   -  8

وميكائيل  جبرائيل  رب  »اللهم  ال�سحيح:  بالحديث  الدعاء  يكثر  اأن  المفتي  فعلى 

واإ�سرافيل فاطر ال�سموات والأر�س عالم الغيب وال�سهادة اأنت تحكم بين عبادك فيما 

اإلى  اإنك تهدي من ت�ساء  باإذنك  الحق  لما اختلفت فيه من  اأهدني  كانوا فيه يختلفون، 

�سراط م�ستقيم«.

ك �سفتيه بذكر اهلل، ولم يلتفت يمينًا  وكان الإمام مالك اإذا جل�س نك�س راأ�سه، وحرَّ

ر لونه في�سفر، وينك�س ويحرك �سفتيه ثم يقول:  ول �سماًل، فاإذا �سئل عن م�ساألة تغيَّ

)1( آل عمران: 159
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ما �ساء اهلل، ل حول ول قوة اإل باهلل. قال اأ�سهب: راأيت في النوم قائًل يقول: »لقد لزم 

مالك كلمة عند فتواه لو وردت على الجبال لقلعتها«، وذلك قوله »ما �ساء اهلل ل قوة اإل 

باهلل«. وقال ال�ساطبي: »هذه الجملة تدل الإن�سان على ما يكون من العلماء اأولى بالفتيا 

والتقليد له، ويتبين بالتفاوت في هذه الأو�ساف »يعني اأو�ساف العلماء الذين ي�سح 

اأرجح  واإن كان  تقليد مالك  بها على ترجيح  اآت  المرجوح، ولم  الراجح من  تقليدهم« 

ب�سبب �سدة ات�سافه بها، ولكن تتخذ قانونًا في �سائر العلماء، فاإنها موجودة في �سائر 

.
)1(

هداة الإ�سلم غير اأن بع�سهم اأ�سد ات�سافًا بها من بع�س

فاإنه اإذا كان يترّخ�س لنف�شه  به،  يفتي  بما  ياأخذ  اأن  المفتي  على  يجب   -  9
باأمور ال يبيحها للنا�س فاإن ذلك يفقده العدالة.

اأن يتاأّنى ويتفّكر في الحق، ويتدّبر االأمر وفي نتائج  10 - يجب على المفتي 
الفتوى وفي الم�شتفتى.

 
ّ

علي وردت  »وربما  ذل��ك:  في  ق��ال  ولقد  فتواه  في  يتاأنى  مالك  الإم��ام  ك��ان  ولقد 

.
)2(

الم�ساألة من الم�سائل تمنعني من الطعام وال�سراب والنوم ...« 

اأنه هاٍد ومر�شٌد، واأن فتواه مناٌر الإ�شالح النا�س، واأنه  المفتي  وليعلم   -  11
مبلِّغ عن اهلل، والتبليغ عن اهلل �شبحانه وتعالى يعتمد على عدة اأمور منها:

يبلغ. بما  العلم   -  1

فيه. وال�سدق   -  2

مع ذلك ح�سن الطريقة. يكون   -  3

ال�سيرة. مر�سي   -  4

في اأقواله واأفعاله. يبلغ  بما  عدًل   -  5

واأحواله. ومخرجه  مدخله  في  والعلنية  ال�سر  مت�سابه   -  6

اأن يعدَّ له عدته واأن يتاأهب له، واأن يعلم قدر  اأُقيم في هذا المن�سب  فحقيق بمن 

)1( املوافقات ج4 ، ص29
)2(  انظر: أصول الفقه - محمد أبو زهرة ص2.4 وما بعدها. املوافقات للشاطبي ج4 ، ص286.
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اأقيم فيه ول يكون في �سدره حرج من قول الحق وال�سدع به، فاإن اهلل  المقام الذي 

نا�س��ره وهادي���ه، وكيف وه���و المن�سب الذي توله بنف�سه رب الأرب��اب فقال تعالى: 

{ۓ   ڭ     ڭ    ڭ  ڭ      ۇ       ۇ        ۆ   ۆ        ۈ           ۈ       

.
)1(

ٴۇ  ۋ }

ٱ   ٻ     } اإذ يقول في كتابه:  وكفى بما توله اهلل بنف�سه �سرفًا وجللة 

، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن اأنه 
)2(

ٻ      ٻ      ٻ       پپ}
.

)3(
م�سوؤول غدًا وموقوف بين يدي اهلل 

: »من اأحب اأن يجيب عن م�ساألة فليعر�س نف�سه قبل اأن 
)4(

وكان الإمام مالك يقول

يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خل�سة في الآخرة ثم يجيب.... ما �سيء اأ�سد 

ولقد  اهلل  حكم  في  القطع  هو  هذا  لأن  والحرام؛  الحلل  م�ساألة  عن  اأ�ساأل  اأن  من   
ّ

علي

اأدركت اأهل العلم والفقه ببلدنا واأن اأحدهم اإذا �سئل عن م�ساألة كاأن الموت اأ�سرف عليه، 

اإليه  الكلم فيه والفتيا ولو وقفوا على ما ي�سيرون  اأهل زماننا هذا ي�ستهون  وراأيت 

لقللوا من هذا ....«.

ثانيًا: الرقابة ال�شرعية )5(:

معناها:  -  1
ا�ستعمالت مادة )ر ق ب( في اللغة كثيرة رّدها ابن فار�س اإلى اأ�سل واحد فقال: 

»انت�ساب لمراعاة �سيء« ومن ذلك  اأ�سل واحد مطرد يدل على  »الراء والقاف والباء 

)1( النساء: 127
)2( النساء: 176

)3( انظر: ابن القيم - إعالم املوقعني ج2. ص10، 11.
)4( انظر: املوافقات ج4، ص286

)5( عند كتابة كتابنا االستثمار والرقابة الشرعية ألول مرة منذ زمن ليس بالقليل حيث كان يدّرس في املعهد الدولي للبنوك واالقتصاد 
اإلسالمي بجمهورية قبرص التركية قبل طباعته كتابًا، وضعنا الرقابة الشرعية كعنوان،ولكننا اقتصرنا في الشرح على الفتوى واملتابعة 
الشرعية، وعللنا ذلك بأسباب منها أن الرقابة من الرؤية الالحقة للعمل بعد التطبيق ثم التنفيذ لفتاوى الهيئة الشرعية، واعتبرنا املتابعة 
218، واليوم نتحدث عن الرقابة مباشرة بعد أن أشتد عود املؤسسات املالية اإلسالمية وذاع  جوهر عملية الرقابة ص214، 215، 

انتشارها وما يستوجبه ذلك من استقالليتها بكل ما يتطلبه ذلك االستقالل من أمور سنسردها .
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.
)1(

الرقيب وهو الحافظ

وقد جاء في معيار ال�سبط للموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية رقم )2( الذي اأ�سدرته 

 اأن:
)2(

هيئة المحا�سبة والمراجعة وال�سوابط للموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية 

الرقابة ال�شرعية : هي عبارة عن فح�س مدى التزام الموؤ�س�سة بال�سريعة في جميع 

والمعاملت  والمنتجات  وال�سيا�سات  والتفاقيات  العقود  الفح�س:  وي�سمل  اأن�سطتها، 

وعقود التاأ�سي�س والنظم الأ�سا�سية والقوائم المالية والتقارير وخا�سة تقارير المراجعة 

الداخلية وتقارير عمليات التفتي�س التي يقوم بها البنك المركزي والتعاميم ...اإلخ، وذلك 

ويتطلب  ال�سريعة،  تخالف  ال  الموؤ�س�سة  بها  تقوم  التي  الأن�سطة  اأن  من  التاأكد  بهدف 

تحقيق هذا الهدف اأن يكون تطبيق اأحكام ال�سريعة ملزم للموؤ�س�سة. وكذلك بهدف التاأكد 

الفتاوى  في  جاء  ح�سبما  الإ�سلمية  ال�سريعة  ومبادئ  باأحكام  الموؤ�س�سة  التزام  من 

والقرارات والإر�سادات ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية للموؤ�س�سة.

ارتباطها  بيان  �شبق  لنا  وكان  ال�سرعية،  الرقابة  تعريفات  دت  ت��ع��دَّ وق��د  ه��ذا 

باأهداف الموؤ�ش�شة المالية التي يتعين الن�س عليها قانونًا في عقد التاأ�سي�س والنظام 

الأ�سا�سي، ومن ثم تدور معها بح�سبها، وبناء عليه قلنا اإن الرقابة ال�سرعية اأحد اأجهزة 

.
)3(

البنك الإ�سلمي الم�ستحدثة التي تعاونه في تحقيق اأهدافه

التي  الرقابية  والأن�سطة  العنا�سر  »جميع  باأنها:   
)4(

ال�سرعية الرقابة  ُعِرفت  ولقد 

ت�ستخدم للتاأكد من مطابقة اأعمال البنك الإ�سلمي لل�سريعة«.

الصحاح  515/2 مختار  للزبيدي  العروس  تاج  )1( معجم مقاييس اللغة البن فارس 427/2 - لسان العرب البن منظور 279/5 
للفيومي ص -221 القاموس احمليط للفيروز آبادي 74/1 - 75 - املعجم الوسيط 363/1 - التعريفات للجرجاني - مشار إليها 

في بحث رياض اخلليفي الرقابة الشرعية ص1.
وما  ص15  املراجعة  ميالدية   2001  - هجرية   1422 سنة  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  والضوابط  واملراجعة  احملاسبة  معايير   )2(

بعدها.
)3( كتابي االستثمار والرقابة الشرعية ص213 - وكتابي املدخل لفقه البنوك اإلسالمية ص 153 ط املعهد الدولي للبنوك واالقتصاد 

اإلسالمي.
)4( د. فارس أبو معمر - أثر الرقابة الشرعية واستقالليتها على معامالت البنك اإلسالمي ص 4.
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الموؤ�س�سة  اأعمال  مطابقة  من  التاأكد  »تعني  باأنها:   
)1(

ال�سرعية الرقابة  ُعِرفت  كما 

لأحكام ال�سريعة الإ�سلمية ح�سب الفتاوى المعتمدة والمتفق عليها«.

باأنها: »اإخ�ساع كافة معاملت البنوك الإ�سلمية 
 )2(

وكذلك عرفت الرقابة ال�سرعية

لأحكام ال�سريعة الإ�سلمية«.

الأن�سطة  وتحليل  وفح�س  »متابعة   :
)3(

باأنها ال�سرعية  الرقابة  عرفت  واأي�سًا 

وفقًا  تتم  اأنها  من  للتاأكد  الموؤ�س�سة  بها  تقوم  التي  والعمليات  والت�سرفات  والأعمال 

لأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سلمية«.

ل �ساحبه �سلطة اإ�سدار  : »حق يخوِّ
)4(

واأورد تعريفًا قانونيًا للرقابة عمومًا فقال

القرارات اللزمة لإنجاز الم�سروعات«. كما قد تحمل معنى الو�ساية من جانب �سلطة 

يتطلبه  ال��ذي  الإداري  التنظيم  اأه��داف  اإل��ى  ت��وؤدي  معينة  وقيود  ح��دود  لفر�س  اأعلى 

الم�سروع«.

بعد  تتم  التي  تلك  اللحقة  المراجعة  بين  تتراوح  الرقابة  اأن  نجد  »وهنا  وقال: 

الت�سرف المالي، وبين الرقابة ال�سابقة التي تلزم الم�سروع باأحكام واأو�ساع و�سروط 

معينة«، وخل�س اإلى القول باأن الرقابة هي: »الإ�سراف والفح�س والمراجعة من جانب 

�سلطة اأعلى لها هذا الحق، للتعرف على �سير العمل داخل الوحدة، وللتاأكد من ح�سن 

ا�ستخدام الأموال في الأغرا�س المخ�س�سة لها، ومن اأن الإيرادات تح�سل طبقًا للنظم 

المحافظة  بغر�س  بكفاية،  لأهدافه  الم�سروع  تحقيق  مدى  من  وللتاأكد  بها،  المعمول 

وتح�سين  المالية،  والمراكز  الأعمال  نتائج  تحديد  �سلمة  من  والتاأكد  اأم��وال��ه،  على 

معدلت الأداء، وللك�سف عن النحرافات، والمخالفات وبحث الأ�سباب التي اأدت اإلى 

حدوثها واقتراح و�سائل علجها لتفادي تكرارها م�ستقبًل«.

)1( د. محمد عبد احلكيم زعير - دور الرقابة الشرعية في تطوير األعمال املصرفية ج1 ص44.
)2( محمد أبو شادي - دور البنوك اإلسالمية في حتقيق التنمية االقتصادية دراسة حتليلية ص 627.

)3( د. عبد الستار أبو غدة في بحثه ص44.
)4( د.عوف الكفراوي - النقود واملصارف في النظام اإلسالمي ص237 وما بعدها ط. دار اجلامعات املصرية - د. السيد خليل هيكل 

- الرقابة على املؤسسات العامة اإلنتاجية االستهالكية ص172 ط. منشأة املعارف 1970. 
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وتتميز تعاريف الرقابة في نظرنا بثالثة اتجاهات هي:

يهتم بالجانب الوظيفي للرقابة، ويركز على الأهداف التي ت�سعى  االتجاه االأول :   *
اإلى تحقيقها.

* االتجاه الثاني : يهتم بالرقابة من حيث كونها اإجراءات، ويركز على الخطوات التي 
يتعين اإجراوؤها للقيام بعملية الرقابة.

االتجاه الثالث : يهتم بالأجهزة التي تقوم بالرقابة، وتتولى المراجعة والفح�س   *
والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج.

ال�شرعية: الرقابة  تاأ�شيل   -  2

ما  الإ�سلمية  المالية  الموؤ�س�سات  في  ال�شرعية  الرقابة  تاأ�شيل  في  وي�سعفنا 

 حين قال:
)1(

ذكره الإمام ال�ساطبي

»تكاليف ال�سريعة ترجع اإلى حفظ مقا�سدها في الخلق، وهذه المقا�سد ل تعدو 

ثلثة اأق�سام: �سرورية وحاجية وتح�سينية.

فاأما ال�سرورية )ومنها مق�سد حفظ المال( الحفظ لها يكون باأمرين:

جانب  اأركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من  )اأحدهما( ما يقيم 

الوجود اأي بفعل ما به من قيامها وثباتها.

)والثاني( ما يدراأ عنها االختالل الواقع اأو المتوقع فيها، وذلك عبارة مراعاتها 

من جانب العدم اأي ترك ما به تنعدم.

هو بيان لم�سالح  المال ويثبت قواعده،  اأركان مق�سد حفظ  يقيم  اأن ما  ول �سك 

 )2(
تح�سيلها، ف��ي  )ال��م��وؤ���س�����س��ات(  ال��ع��ب��اد  لي�سعى  الت�سرفات  و���س��ائ��ر  ال��م��ع��ام��لت 

حفظ  )مق�سد  عنه  يدراأ  ما  واأن  ال�ساطبي،  يقول  كما  الوجود  جانب  مراعاة  هو  وهذا 

)1( املوافقات مرجع سابق ص8.
)2( انظر قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم، ج1 ص10، 11 مبراجعة طه عبد الرؤوف سعد ط أم القرى للطباعة 

والنشر - القاهرة. 
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العباد  لي�سعى  المخالفات  مقا�سد  بيان  هو  فيها،  المتوقع  اأو  الواقع  الختلل  المال( 

)1(
)الموؤ�س�سات( في درئها .

وجلها  دقها  الطاعات  على  بالحث  القراآن  جاء  ولذلك  المخالفات،  في  كله  وال�سر 

قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها، والزجر عن المخالفات دقها وجلها قليلها وكثيرها 

جليلها وحقيرها .

 الخال�شــة :

و�سائر  المعاملت  م�سالح  ببيان  ال��وج��ود  جانب  م��ن  يكون  للمال  الحفظ  اإن 

المتوقع،  اأو  الواقع  الختلل  لدرء  المخالفات   ببيان  العدم  جانب  ومن  الت�سرفات، 

وبيان  وجلبها،  الم�سالح  بيان  في  يتمثل  وثيقا  ارتباطا  بينهما  اأن  عندنا  ول�سك 

المخالفات ودرئها.

دربين: على  ال�شرعية  المخالفات   -  3

ال�سرعية  المخالفات  ه��و  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اأع��م��ال  اإط���ار  ف��ي  الأه���م  ولكن 

الواقعة اأو المتوقعة، مما يجعلنا نقول اإن المخالفات ال�سرعية في الممار�سات العملية 

للموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية على دربين:

الدرب االأول: 

من  ال�سرع  يخالف  اأم��ر  ح�سول  بمعنى  الفعل:  اأو  باالإتيان  �سرعية  مخالفات 

الكتاب اأو ال�سنة اأو الإجماع اأو القيا�س ال�سحيح، وهو ما ت�سطلع ببيانه هيئات الفتوى 

والرقابة ال�سرعية.

الدرب الثاني: 

مخالفات �سرعية بالترك: بمعنى عدم اإعمال الحكم ال�سرعي؛ اإذ لم ي�ستمل عليه 

الأعمال والن�ساطات التي تقوم بها الموؤ�س�سة المالية، وهنا اأي�سًا نكون ب�سدد مخالفة 

)1( املرجع  السابق ص20
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�سرعية؛ اإذ لم يت�سمن العمل والن�ساط ما كان يجب اأن يت�سمنه من اأحكام �سرعية دل 

عليها الدليل ال�سرعي ال�سحيح، اإذ  الأحكام ال�سرعية يجب �سيانتها: من ناحية وقوع 

ما يخالفها، وكذلك من ناحية عدم اإعمالها اأو اإهمالها.

- الرقابة » ال�شينية: »م�شتوياتها واأنواعها«:  4

، فالعمل 
)1(

يقول اهلل تعالى: )وقل اعملوا ف�سيرى اهلل عملكم ور�سوله الموؤمنون(

المطلوب في الآية الكريمة جوهر حياة الأمة اآحادًا وجماعات، فهو مناط كون الإن�سان 

م�ستخلفًا في الأر�س كي يعمّرها، ومن ثم كان العمل اأ�سا�س عملية الإنتاج ومدارها، 

ويت�سدر عنا�سر الإنتاج في القت�ساد و الإ�سلمي.

والعمل كعن�سر جوهري في العملية الإنتاجية بكل ما يدل عليه من معني دقيق 

اإل��ى عن�سر  م��ردود  المال  راأ���س  اإن عن�سر  »يقال  يقال:  ك��اأن  ع��ام،  اأو معنى  وخا�س، 

العمل متراكمًا«، وهكذا يحتل العمل اأهمية بالغة وبارزة تجعله محًل للرقابة ب�سورها 

المختلفة في الآية القراآنية الكريمة.

وال�سين«،  »الفاء  بدللة  وفورية  مبا�سرة  رقابة  الآية  عنها  تحدثت  التي  والرقابة 

ذات م�ستويات ثلثة هي على الترتيب:

. وتعالى  �سبحانه  هلل  عليا  رقابة   -  1

ر�سول اهلل ] بما ت�سمله وتعنيه من رقابة ولي الأمر. رقابة   -  2
نظم وقوانين وتنظيمات اإدارية. من  تعنيه  بما  الموؤمنين  رقابة   -  3

ونق�سر الحديث على الم�ستوى الثالث فقط من الرقابة لت�ساله بمو�سوع البحث، 

وفي اإطار هذا الم�ستوى الثالث من الرقابة توجد - في نظرنا -  ثلثة اأنواع من الرقابة 

التي تتعاون وتت�سافر في رقابة العمل ومتابعته وتقييمه وهي:

   اأ-    الرقابة ال�سرع�ية.

   ب- الرقابة ال�س�عبية.

   ج- الرقابة الم��الية.

)1(  التوبة :105
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اأ�سحاب الم�سلحة الحقيقة المبا�سرة في  ونق�سد بالرقابة ال�سعبية ابتداء رقابة 

الن�ساط المالي الذي يقوم به البنك اأو الموؤ�س�سة المالية، اأي الم�ساهمون و المودعون 

بح�سب الأحوال، وفيما يتعلق بالبنوك اأو الم�سارف فاإن المودعين يمثلون م�سلحة 

جادة وحقيقة على جانب عظيم من الأهمية، ويجب اأن يح�سب ح�سابها واأن يكون لها 

دور فعال في الرقابة من خلل �سكل تنظيمي اأو اآخر يحقق الم�سلحة دون تاأثير اأو 

�سرر يلحق بالبنك.

ونق�سر الحديث على النوع الأول فقط من الرقابة وهو الرقابة  ال�سرعية، والتي 

يات عمل  اأي على علم تام بفنِّ رقابة »متخ�ش�شة«،  اأنها  ال�سابق  العر�س  يت�سح من 

والمتعددة،  المتنوعة  ومتطلباته  الإ�سلمية  المالية  والموؤ�س�سات  البنوك  ون�ساط 

م  يحتِّ ال�سرعية  الهيئة  فموقع  العموميات،  اأو  بالكليات  عام  اإلمام  ذات  فقط  ولي�ست 

عليها المعرفة »المتخ�س�سة« فيما هي فيه، بل والمتميزة وغير الم�سبوقة، بمعنى اأنها 

تعر�س لم�ستجدات الم�سائل العملية بتداعياتها المحلية والعالمية.

ولهذا ن�ستطيع القول باأن تخ�س�س الهيئة ال�سرعية اأو كونها ذات معرفة تخ�س�سية 

يقوم على اعتبارات ثالثة هي:

الهيئة عملها فيه، وهو ذات طبيعة مالية م�سرفية  الذي تمار�س  الن�ساط  طبيعة   -  1
ا�ستثمارية.

والذي  عملها،  الإ�سلمية  المالية  الموؤ�س�سات  فيه  تبا�سر  الذي  ال�سائد  المناخ   -  2
تلك  الو�سعية، وهذا يفر�س �سعوبات عديدة على  النظم والقوانين  ت�سيطر عليه 

ال�سرعية  الهيئة  على  يفر�س  مما  ال�سريعة،  لأحكام  طبقًا  تعمل  التي  الموؤ�س�سات 

تخ�س�سًا ومهارة فنية دقيقة ومقارنة.

ذلك بطريق مبا�سر  اأكان  �سواء  والمالي،  الم�سرفي  الن�ساط  في  العالمي  البعد   -  3
من خلل العمل في ال�سوق العالمية اأو غير مبا�سر من خلل التعامل مع موؤ�س�سات 

عالمية، وكل الأمرين ل غنى عنهما في الن�ساط القت�سادي المعا�سر.
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ول يفوتنا التذكير بقول اهلل تعالى:- { ۀ      ہ      ہ      ہ        ہ         ھ  

ھ    ھ     ھ      ے        ے             ۓ             ۓ  ڭ  ڭ        ڭ         ڭ        ۇ        ۇ        ۆ        ۆ  
ۈۈ     ٴۇ         ۋ            ۋ         ۅ        ۅ       ۉ        ۉ      ې         ې  
ې  ې         ى      ى       ائ           ائ        ەئ            ەئوئ        وئ          ۇئ          ۇئ           ۆئۆئ   

.
)1( 

ۈئ        ۈئ         ېئ  ېئ }

ٹ      ڤ        ڤ        ڤ         ڦ         ڦ          ڦ          ڦ             ڄ         - وبقوله تعالى: {  

.
)2(

ڄ        ڄ   } 
معلنة 

 )3(
اأن الحرب متيقنة  ،[ الكريم على ل�سان ر�سول اهلل  القراآن  اأخبرنا  فلقد 

على من لم يذروا ما بقى من الربا بكل اأ�سكاله و�سوره، هذا مع ما هو معلوم من اأن 

الفتن والمحن تعم. يقول تعالى: {ۇئ       ۆئ   ۆئ      ۈئ        ۈئ  ېئ           ېئ            

 فهل هم منتهون!!
)4(

ېئ }
وبعد الإخبار القراآني ي�سبح عدم النتهاء عن ارتكاب الحرام واقترافه افتراء على 

اهلل وعنادًا له �سبحانه وتعالى، وا�ستمرار مخا�سمته، وعدم الرتداع من قارعة بعد 

قارعة.

يقول تعالى: { ڱ      ڱ        ں         ں        ڻ         ڻ        ڻ         ڻ          ۀ         ۀ  

.
)5(

ہ         ہ         ہ            ہ         ھ            ھھ          ھ            ے            ے             ۓ }

)1( البقرة 280-278.
)2( يس 30 .

)3( انظر صفوة التفاسير – محمد على الصابوني ص -175 املجلد األول – دار القرآن الكرمي – بيروت إذ يقول : أي إن لم تتركوا 
التعامل بالربا فأيقنوا بحرب من الله ورسوله لكم(، قال بن عباس: يقال آلكل الربا يوم القيامة: خذ سالحك للحرب(. 

)4( األنفال :25.
)5( يونس 59.
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 وفيما يتعلق بالحرب الإلهية الدائرة ب�سبب الربا يتعين التفريق بين اأمرين هما :

   اأ-   حقيقة الربا والأ�سل فيه اأو ما ي�سمى بالماهية.

   ب- مبررات الربا اأو ما ي�سمى بالو�سف.

ابتداًء  والم�سروطة  المحددة  ال��زي��ادة  الربا  فحقيقة  تلك:  غير  ه��ذه  اأن  �سك  ول 

من�سوبة اإلى راأ�س المال، وهذا هو جوهر الخلل في العلقة المالية بين الآخذ والمعطي 

الربا وكثيره �سواء في  اأن قليل  الإث��م، كما  المعاملة، ومن ثم فهما �سواٌء في  في تلك 

اإدخال الف�ساد على المعاملت، اأما مبررات الربا اأو اأو�سافه فغير حقيقته، فالمبررات 

اأمور يحكمها الت�سور والفترا�س ولو �سانده الح�ساب فمثًل: 

ُموِكل الربا على ربح قد يكون وفيرًا، واأن الفائدة اإذ  ح�سول  الظن  على  الغالب   -  1
تعتبر جزءًا من هذا العائد فل ي�سر، والحقيقة غير ذلك فح�سول الربح اأمر مظنون 

بالن�سبة  الفائدة  ن�سبة  اأ�سا�س تحددت  اأي  واإن كان راجحا ولو ح�سل ربح فعلى 

لهذا الربح؟.

البديلة التي �ساعت على المقر�س، وهذا  الفائدة تعوي�س عن الفر�سة  اإن �سعر   -  2
الأمر افترا�سي اأي�سًا في جميع �سوره لو تعقبناها.

اأهمية الدور الذي توؤديه هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية.

ل �سك اأن ا�ستحداث و�سائل جديدة وملئمة للرقابة على عمل ون�ساطات البنوك 

الإ�سلمية من اأهم ما يجب اأن تتجه اإليه البحوث وتتفتق عنه العقول والأفهام، بعد اأن 

نبذت تلك البنوك اأ�سلوب التعامل بالربا اأخذًا اأو عطاء، فمن القواعد ال�سرعية المقررة 

اأن )ما حرم اأخذه حرم اإعطاوؤه( و)حرم فعله حرم طلبه(.

هذا مع ملحظة ما يوؤديه نظام التعامل بالربا في البنوك الربوية من رقابة فعالة 

طبقًا  الأم��وال  هذه  ا�ستخدام  وح�سن  �سرعة  ثم  ومن  فيها،  الأم��وال  لحركة  ومواكبة 

لأ�سول وقواعد النظريات القت�سادية التي تعمل في ظلها تلك البنوك الربوية.
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هدفًا  النهاية  في  تحقق  اأنواعها  اختلف  على  الرقابة  قواعد  اأن  المقرر  من  اإذ 

جوهريًا هو حماية الأموال والحر�س على الدخار العام، وهذه الحماية تمثل عامًل 

مما  ذلك  على  اأدل  ول  الإط��لق،  على  المالية  الموؤ�س�سات  حياة  ا�ستمرار  عوامل  من 

اأدى  1929 و ما بعدها: فقد  ب��داأت في عام  التي  العالمية  المالية  الأزم��ة  حدث خلل 

عبث مديري �سركات ال�ستثمار وانحرافهم عن الغر�س المحدد لها في ذلك الوقت اإلى 

نفور المدخرين من الم�ساهمة فيها، مما ا�ستلزم التدخل لإعادة الثقة في هذه ال�سركات 

باإحكام الرقابة عليها واتخاذها و�سيلة من الو�سائل الكفيلة بتحقيق الهدف.

وللدللة على ذلك نورد ما جاء في تقرير اإحدى لجان مجل�س ال�سيوخ الأمريكي 

حيوية  اأهمية  من  لها  بما  تتميز  كانت  ولئن  ال�ستثمار  »�سركات  اأن:  من   1934 عام 

ال�سنوات  في  تخ�سع  لم  واإدارتها  ون�ساطها  تنظيمها  فاإن  للأمة،  المالي  القطاع  في 

�سمحت  وقد  المدخرين،  لجمهور  قانونية  حماية  اأية  توفر  ولم  رقابة،  لأية  الما�سية 

ا�ستخدمت  اإذ   ... ال�سركات  هذه  بانحراف  يعمل«  »دع��ه  في:  المتمثلة  ال�سيا�سة  هذه 

و�سيلة في اأيدي المديرين لزيادة ثرواتهم ال�سخ�سية، مما جعلهم يتنكرون لواجباتهم 

على  المديرين  م�سالح  بين  ال�سراع  انتهى  ولقد   ... المدخرين  بجمهور  وي�سرون 

ذلك  واإزاء    ،
)1(

للأمة« مفجعة  بنتائج  ال�ستثمار  �سركات  اأتت  لذا  المدخرين  ح�ساب 

تدخل الم�سرع الأمريكي وتبعه م�سرعو الدول الأخرى في اإخ�ساع �سركات ال�ستثمار 

لرقابة ُمحَكمة.

ومن الأ�ساليب القائمة فعًل للرقابة في البنوك الإ�سلمية ما يت�سمنه نظامها 

الأ�سا�سي من وجود مراقبي الح�سابات، للطلع في اأي وقت على جميع دفاتر 

لأداء  ال�سرورية  والإي�ساحات  البيانات  وطلب  وم�ستنداته  و�سجلته  البنك 

عملهم، وكما يقول الفقهاء اإن المحا�سبة من ح�سن اإدارة المال، واإل اأ�سبح نظام 

المعاملت محلوًل.

)1(  u.s se.ne .report of the senate committee on  boking and currency on stock exehange practice73  
rd .congress senate NO 1934 -1455.p333 .cite faffa .Op cit.p.86 

مشار اليه في شركات اإلستثمار للدكتور حسنى املصري ، ص247.
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واإن كان هذا النوع من الرقابة في البنوك الإ�سلمية في حد ذاته ل يكفي لإحداث 

عن  والإع��لم  كالن�سر  للرقابة:  اأخ��رى  و�سائل  وج��ود  يلزم  ثم  ومن  الكافية،  الرقابة 

اإلى  يوؤدي  مما  الدعاية،  بطريقة  ل  ومو�سوعية  بحيدة  وم�سروعاته  البنك  ن�ساطات 

النا�س ببنوكهم الإ�سلمية، وا�ستمرار حياة  جذب المزيد من المدخرات وازدياد ثقة 

تلك البنوك لحل م�ساكل المجتمعات بل وتنمية تلك المجتمعات.

امتثال االأحكام ال�شرعية لتحقيق م�شالح الخلق القائمة على المو�شوعية ال الدعائية:

الأحكام  وبامتثال  ال�سريعة،  و�سع  من  ال�سارع  ق�سد  يتم  ال�سرعية  بالأحكام 

تتحقق م�سالح الخلق.

اأجل تحقيقها الأحكام  التي �سرعت من  المرادة هي  اأن الم�سالح  من ذلك يت�سح 

ال�سرعية، وتعلقت بها علل الأحكام والتكاليف ال�سرعية، ومن ثم تلك الم�سالح الحقيقة 

القائمة على المو�سوعية ل الهوى اأو الوهم والظن .

واالأمر والنهي من اأهم مباحث الحكم ال�شرعي، وكالهما حق اهلل تعالى على 

والنهي  االأمر  وقع  واإذا  للمكلف،  فيه  ِخيرة  ال  تعالى  اهلل  وحق  المكلفين،  جميع 

�شرعًا لم ي�شح تخلفهما عقاًل، واإال كان افتاآتًا على ال�شرع وعلى �شاحب ال�شرع 

واإهداراً لل�شريعة بالكلية.

فالأوامر  والحرام،  الحلل  ويتميز  الأحكام،  معرفة  تتم  والنهي  الأمر  وبمعرفة 

والنواهي مخرجة حتى للمكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا هلل اختيارًا كما هو 

.
)1(

عبد اهلل ا�سطرارًا 

والإحاطة باأ�سرار ال�سريعة ومقا�سدها من اأهم ما ي�ستعان به على فهم الن�سو�س 

ال�سرعية وتطبيقها على الواقع وا�ستنباط الحكم فيما ل ن�س فيه.

)1(  انظر املوافقات – للشاطبى، ح2 ص172-168
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الرقابة على �شوء االأ�شول ال�شرعية ال�شابقة وم�شتلزماتها العملية: مهمة   -  5

تاأ�سي�سًا على ما تقدم في الرقابة ال�سرعية من المعنى اللغوي والمعنى ال�سطلحي 

لمراعاة  والنت�ساب  الحفظ  هو  اللغوي  المعنى  كان  اإذا  اإن��ه  نقول:  العملي  والواقع 

ال�سيء، هنا هو مق�سد حفظ المال في ال�سرع، ومراعاته اإنما تكون من ناحيتي الوجود 

)اأي بيان م�سالح المعاملت و�سائر الت�سرفات( والعدم )اأي بيان المخالفات الواقعة 

والمتوقعة(، واأن المخالفات على دربين: مخالفات بالإتيان ومخالفات بالترك، ومما 

ل جدال فيه اأن القيام بمهمة الرقابة وفق هذه الأ�سول ال�سرعية يت�سع لما ل ح�سر له 

من الأعمال والواجبات مثل:

* فح�س العقود والتفاقيات وال�سيا�سات والمنتجات والمعاملت، وعقود التاأ�سي�س 
والنظم الأ�سا�سية والقوائم المالية وتقارير المراجعة الداخلية والتدقيق ال�سرعي 

وتقارير عمليات التفتي�س والتعاميم.

* اإ�شدار القرارات والإر�سادات والإجراءات اللزمة لت�سحيح م�سيرة العمل. 

*  اإبــداء الراأي والم�سورة والمناق�سة والمعاونة في تح�سين الأداء ال�سرعي، واأولويات 
ال�ستثمار وكيفية ح�ساب وتوزيع الزكاة .

*  متابعة ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من اأي محذور �سرعي.

*  و�شع نماذج العقود والخدمات وتعديله وتطويرها عند القت�ساء، وو�سع ال�سوابط 
والقواعد ال�سرعية اللزمة للأن�سطة كافة.

ال�شريعة االإ�شالمية: الأحكام  طبقًا  تعمل  االإ�شالمية  المالية  الموؤ�ش�شة   -  6

الإ�سلمية  البلد  لم�ساكل  المتاحة  العملية  الحلول  اأه��م  كاأحد  الإ�سلمي  البنك 

ال�سرعية«،  الرقابة  »هيئة  الأ�سا�سي  وتنظيمه  تكوينه  في  يدخل  البلدان،  من  وغيرها 

البنك  فممار�سات  يمار�سها،  التي  ن�ساطاته  وطبيعة  البنك  ه��ذا  طبيعة  بحكم  وذل��ك 

البنوك،  من  غيره  ن�ساطات  عن  مختلفة  تجعلها  ومميزات  �سوابط  لها  الإ�سلمي 
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اإعطاًء،  اأو  اأخذًا  الفائدة  اأو  بالربا  يتعامل  اأنه ل  ال�سوابط والمميزات  راأ�س هذه  وعلى 

وما يترتب على  هذه  الميزة من مزايا اأخرى كثيرة: منها ت�سحيح وظيفة النقود كي 

اأن  من  بدًل  للتبادل  �سحيحًا  اأ�سا�سًا  ثم  ومن  للقيم،  ودقيقًا  من�سبطًا  مقيا�سًا  ت�سبح 

تكون �سلعة اأو من عرو�س التجارة بكل ما يترتب على ذلك من اآثار �سيئة قد توؤدي اإلى 

التفكير ب�سكٍل جاد في تغيير النظام النقدي المعمول به حاليًا.

للنظام   الحقيقة   الم�سكلة  تكمن  وهنا   - الإ�سلمية  �سريعة  لأح��ك��ام  طبقًا  )و( 

الم�سرفي الإ�سلمي:

ال�سريعة  لأح��ك��ام  طبقًا  فيها   بالقول  نكتفي  اأن  يجب  ول  يكتفي  ل  فالم�ساألة 

الإ�سلمية وفي تقديري اأن هذه الم�ساألة ترتكز على االأمور االآتية:

في اأي ناحية تطبق ال�سريعة في الم�سارف الإ�سلمية:

 .
)1(

- من حيث التكوين والتاأ�سي�س والتنظيم 

.
)2(

- من حيث الطاقة الب�سرية العاملة

- من حيث الممار�سة الفعلية لن�ساطات البنك، ويجب اأن تت�سم ب�سمتين هما: 

)اأ( ال�سلوك ال�سخ�سي في التعامل وفي المظهر. 

.
)3(

 )ب( الأداء للعمل المنوط بالفرد 

 المتابعة والرقابة: 

ې             ۉ               ۉ            ۅ          ۅ         ۋ          } تعال��ى:  ق���وله  اإل��ى  ا�ستن�ادًا   

.
)4(

ېې    }

)1( انظر موسوعة التنظيم - من مطبوعات اإلحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية.
)2( انظر موسوعة املوارد البشرية - من مطبوعات اإلحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية.

)3( انظر العمل والعمال في الفقه اإلسالمي - رسالة دكتوراه للدكتور عدنان التركماني من كلية الشريعة - جامعة األزهر. 
)4( التوبة: 105.
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ک   ڑ   ڑ   ژ        ژ    ڈ        ڈ    ڎ        } تعالى:  وق��ول��ه 

.
)1(

ک      ک       ک        گ       گ   گ }
وقوله تعالى: { ٿ     ٿ   ٹ            ٹ        ٹ        ٹ  ڤ           ڤ           ڤ           ڤ          ڦ              ڦ  

.
)2(

ڦ     ڦ     ڄ   }

وفي  وفعاليتها،  با�ستمرارها  الكفيلة  ال�سمانات  هي  وم��ا  نكفلها،  كيف  ولكن 

تقديري يلزم ا�ستراك. 

كل من :

- هيئات الرقابة ال�سرعية الداخلية في البنوك الإ�سلمية.

والرقابة  للفتوى  العليا  الهيئة  في  ممثلة  الخارجية  ال�سرعية  الرقابة  هيئات   -

ال�سرعية. للبنوك الإ�سلمية التي ينبغي انبعاثها من جديد.

الر�سمية  الإف��ت��اء  جهات  في  الهيئة  في  ممثلة  العامة  ال�سرعية  الرقابة  هيئات  )ج( 

والموؤتمرات الإ�سلمية، قد كنت في وقت �سابق اأف�سل ا�ستعمال ا�سطلح »هيئات 

الفتوى والمتابعة ال�سرعية«، اإذ اأن كلمة »رقابة« قد ت�سعر اأن البنك محل �سك، اأو 

اأنه مهتم بالمخالفة ابتداًء ولكن بعد اأكثر من ربع قرن زالت الخ�سية.

م�شتويات الرقابة ال�شرعية :

.
)3(

يقول ابن القيم: »المفتي محتاج اإلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ«

.
)4(

ويقول عمر بن الخطاب: [: »فاإنه ل ينفع تكلم بحق ل نفاذ له«

ومن هنا نقول اإن الهيئة ال�سرعية ل يقت�سر دورها على اإ�سدار الفتاوى للموؤ�س�سة 

)1( الزلزلة :7، 8.
)2( سورة ق:17، 18.

)3( أعالم املوقعني 204/4 بتحقيق محي الدين عبد احلميد.ط املكتبة العصرية بيروت.
)4( أعالم املوقعني 58/1 من كتاب عمر في القضاء إلى أبى موسى األشعري. 



285 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

وعقد  الأ�سا�سي  نظامها  في  بها  المنوطة  اأهدافها  تحقيق  في  معاونتها  واإنما  المالية، 

ال�سرعية،  بالرقابة  الهيئة  الهدف ي�ستتبع قيام  فاإن تحقيق هذا  ، ومن ثم 
)1(

تاأ�سي�سها

ال�سليم،  الوجه  على  وتطبيقها  الفتاوى  تنفيذ  دق��ة  وفح�س  وتدقيق  متابعة  ومنها 

وهذا وذاك يجعلنا  التنفيذ،  التي تثور عند  الم�ساكل  العديد من  وبخا�سة واأن هناك 

ال�سابقة  الرقابة  اإن الرقابة ال�شرعية تكون على م�شتويين على االأقل هما:  نقول: 

للعمل، والرقابة اللحقة والمتمثلة في كل ما تت�سمنه الرقابة ال�سرعية على نحو ما 

�سبق تف�سيله.

مما �سبق �سرده في الرقابة ال�سرعية من ناحية معناها وتاأ�سيلها ال�سرعي وتحديد 

مهمتها وم�ستوياتها ن�ستطيع القول:

)اأ( باأن الرقابة ال�سرعية من ناحية تعلقها باأ�سول ال�سرع في حفظ المال من ناحيتي 

الوجود والعدم ومنع المخالفات باأنواعها فيه فهي حٌق �شرعٌي للهيئة ال�سرعية.

تمار�س  المعنية  المالية  الموؤ�س�سة  في  وجودها  ناحية  من  ال�سرعية  الرقابة  باأن  )ب( 

مهمة وظيفية  يمكن ت�سميتها باأنها �سلطة يخولها اإياها حقها ال�سرعي في الرقابة، 

كان  �سواء  غر�سها  لتحقيق  والمنا�سبة  اللزمة  ال��ق��رارات  بمقت�ساها  وت�سدر 

بالمنع اأو الإتيان: اأي المنع من عمل معين اأو اإتيان عمل معين ترك، وما ي�ستلزمه 

تنفيذ هذا وذاك من اإجراءات معينه.

)ج( اإن حق الهيئة ال�سرعية في الرقابة وما يخوله لها من �سلطة المنع من عمل ما، اأو 

اإتيان عمل ما، يتم تنفيذه ومتابعته وتدقيقه عن طريق اأجهزتها المعاونة، والتي 

اأي�سًا تقدم لها المعلومات وتحلل النتائج.

هي:  نظرنا-  وجهة  -من  معانيها  واأب�شط  اأدق  في  ال�شرعية  الرقابة  اإذن 

اأجهزتها  طريق  عن  تمار�شها  معينة  �شلطة  ال�شرعية  الهيئة  يخول  �شرعي  حق 

المعاونة بهدف  تحقيق اأهداف الموؤ�ش�شة المالية وفقًا لمبادئ واأحكام ال�شريعة 

االإ�شالمية.

)1( انظر في تفصيل ذلك كتابنا، »االستثمار والرقابة الشرعية«، مرجع سابق ص 210 وما بعدها. 
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: ال�شرعية  الرقابة  خ�شائ�س   -  8

على عك�س الرقابة الق�سائية، وبخلف الرقابة ال�سيا�سية وال�سعبية، فاإن الرقابة 

بها  تقوم  التي  والت�سرفات  الأعمال  �سرعية  اأي  الم�سروعية:  على  رقابة  ال�سرعية 

التوجيه  �سلطة  من  الهيئة  تملكه  لما  وقائية  والعلج  الوقاية  بين  وتجمع  الموؤ�س�سة 

تملكه  لما  وعلجية  والتعليمات،  المن�سورات  طريق  عن  والكتابي  ال�سفوي  الم�سبق 

الهيئة من �سلطة التعقيب اللحق على عمل الموؤ�س�سة وت�سحيحها.

الرقابة ال�شرعية :  اخت�شا�شات   -  9

بحث وتحري اأ�سباب الق�سور في العمل والإنتاج، والك�سف عن العيوب ال�سرعية 

في النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح و�سائل علجها، ومتابعة التنفيذ والتاأكد 

في  ال�سرعي  المق�سد  لتحقيق  وافية  ال�سارية  والأنظمة  واللوائح  ال��ق��رارات  اأن  من 

حفظ المال، والك�سف عن المخالفات ال�سرعية التي تقع من العاملين اأثناء مبا�سرتهم 

لواجباتهم الوظيفية، وبحث �سكاوى المواطنين وما تن�سره و�سائل الإعلم.

و�شائل الرقابة / المعايير الرقابية:- اأدوات   -  10

ومدى  والمادية،  الب�سرية  واإمكاناتها  المنظمة  حجم  باختلف  الأدوات  تختلف 

الهتمام بمفهوم الرقابة ومن اأهم اأدوات الرقابة ما يلي:

)اأ( التفتي�س والتدقيق والمراجعة.

)ب( التقارير )مكتوبة - �سفوية - طويلة اأو ق�سيرة - دورية - كل يوم- كل اأ�سبوع- 

كل �سهر اأو ثلثة اأ�سهر – اأو 2/1 �سنوية اأو �سنوية( من خللها يراقب �سير العمل 

وموافقته للمعايير المو�سوعية كمقيا�س للأداء.

)ج(  ال�سحب والإلغاء للقرارات والأعمال غير الم�سروعة.

: اأنواعها   -  11

تتنوع الرقابة ال�سرعية وفق الماألوف في فن الرقابة اإلى:
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اأ- القبلية )ال�سابقة( وهي ما ت�سدره الهيئة ال�سرعية م�سبقًا من الأنظمة والتعليمات المكتوبة 

ال�سفوية، وذلك بهدف �سمان �سلمة ح�سن الأداء، والتاأكد من اللتزام بالأحكام  اأو 

ال�سرعية، وتعليمات الهيئة ال�سرعية في اإ�سدار القرارات وتنفيذ الإجراءات.

اأهمية  ولها  العمليات،  �سير  على  الميدانية  المتابعة  تعني  العمل:  اأثناء  الرقابة  ب- 

بوجوب  قناعة  العاملين  وتزيد  الن��ح��راف  وتمنع  الخلل  توقف  حيث  ق�سوى 

الهتمام بالعمل وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سلمية.

ج- الرقابة البعدية/ اللحقة: بعد اإ�سدار التعليمات وبعد الزيارة الميدانية من اأجهزة 

الهيئة وهي ذات طابع تقويمي اأو ت�سحيحي.

وعلى هذا النحو تقت�شي الرقابة :

مخططًا وا�سحًا ومنطقيًا للوظائف التنظيمية: يحدد بو�سوح �سلطة وم�سوؤوليات 

واإجراءات  والتمويل.،  ال�ستثمار  وظائف  ويف�ّسل  فيها  م�ستخدم  وكل  موؤ�س�سة  كل 

منطقية ت�سمح بت�سجيل نتائجها على ال�سعيد المالي، وقواعد عملية للإدارة ت�سمح لكل 

�سخ�س في الهيكل التنظيمي بالقيام بوظائفه ووجباته، وموظفون من كل الم�ستويات 

للتوعية  للقيام بوظائفهم بطريقة مقبولة، وقواعد  اللزمة  المقدرة والخبرة  يملكون 

والأداء محددة ويتوجب على الموظفين التقيد بها.

على �شحة ت�شرف الموؤ�ش�شة: مخالفتها  اأو  اإغفالها  يوؤثر  التي  االأمور  اأهم   -  12

بذلك  تقوم  اأن  الموؤ�س�سة  على  يجب  وعندئذ  مقدمًا  الهيئة  راأي  اأخذ  وجوب  عند 

قبل الت�سرف واإل كان قرارها معيبًا �سرعًا، بل اإن هذا العيب ي�سلح كاأ�سا�س للمطالبة 

بالتعوي�س.

ال�شرعية مقدمًا/ م�شبقًا: الهيئة  راأي  الأخذ  الموؤ�ش�شة  مخالفة  عيب  �شور   -  13

- المخالفة المبا�سرة للن�سو�س ال�سرعية.

- الخطاأ في تف�سير الن�س ال�سرعي وفي تاأويله.

- الخطاأ في تطبيق الحكم ال�سرعي.
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.
)1(

- الجزاء على مخالفة مبداأ الم�شروعية   14

:)2( االإدارية  -العقود   15

الإدارة  تكون  الذي  العقد  »باأنه  الإداري:  العقد  م�سر  في  الإداري  الق�ساء  عّرف 

طرفًا فيه ب�سفتها �سخ�سًا معنويًا عامًا من اأ�سخا�س القانون العام، ويت�سل بن�ساط 

مرفق عام من حيث تنظيمه وت�سييره بغية خدمة اأغرا�سه وتحقيق احتياجاته مراعاة 

من  ت�سمنه  بما  العام  القانون  باأ�سلوب  الإدارة  فيه  وتاأخذ  العامة،  الم�سلحة  لوحدة 

�سروط ا�ستثنائية غير ماألوفة في عقود القانون الخا�س.

اأنـــواعهــــا:

الإداري  العقد  �سروط  لنطباق  طبقًا  وتحدد  الم�سمى:  غير  ومنها  الم�سمى  منها 

واأركانه عليها ومنها:

-  عقد المتياز )اللتزام(.

-  عقد الأ�سغال العامة )المقاولة( ويتعلق بعقار ولي�س بمال منقول.

-  عقد التوريد ويتميز باأن مو�سوعه اأموال منقولة فقط.

-  عقد الم�ساهمة في م�سروع ذي نفع عام.

-  عقد النقل.

-  عقد القر�س.

-  عقد التوظيف.

وتتميز هذه العقود بالقواعد التي تحكم طرق اإبرامها.

)1( املشروعية تعني أن كل تصرف أو نظام يجب أن يكون مؤسسا على مبادئ الشريعة اإلسالمية محققًا ألهدافها ومبادئها - انظر 
د.توفيق الشاوي في »فقه الشورى واالستشارة«، ص 466، ط دار الوفاء - املنصورة سنة 1412 ه - د. أحمد صديق عبدالرحمن، 
»البيعة في النظام السياسي اإلسالمي وتطبيقاتها في احلياة السياسية املعاصرة«، ص120، ط مكتبة وهبة - القاهرة سنة 1408 ه - د. 
محمد طاهر عبد الوهاب، في »الرقابة اإلدارية في النظام اإلداري اإلسالمي«، ص218 - د.منير حميد البياتي في »الدولة القانونية 
والنظام السياسي اإلسالمي دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة«، ص145 بغداد - الدار العربية للطباعة سنة 1399 ه ويقول د. 
كايد يوسف قرعوس: »املشروعية أو الشرعية في النظام اإلسالمي كلمتان مبعنى واحد ينم عن ضرورة اخلضوع لإلحكام واملبادئ 
الشريعة اإلسالمية  في  احلكام  نهاية والية  انظر  واملبادئ -  التصرف وبني هذه األحكام  بني  املطابقة  ينشأ منط من  الشرعية، بحيث 

والنظم الدستورية« ص 68 ط مؤسسة الرسالة بيروت، سنة1407.
)2( لقد آثرت ذكر هذا النوع من العقود الذي لم نالحظ دخول املؤسسات املالية اإلسالمية فيها كثيرًا علي الرغم من أهميتها العملية الكبرى، 

وكذلك أهميتها الفقهية كي يتوفر الفقهاء على دراسة هذا النوع املتميز من العقود إذا تعاملت بها املؤسسات املالية اإلسالمية.
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خال�شة القول في الرقابة

الرقابة ال�سرعية على �سوء ما تقدم حق وواجب و�سلطة �سرعية تمار�سها الهيئة 

�ساملة  عملية  وهي  ذل��ك،  تقدم  ما  كل  في  اأ�سا�سي  وعن�سر  مهمة  كوظيفة  ال�سرعية 

المو�سوعة.  الخطط  بتنفيذ  قيامها  اأثناء  الموؤ�س�سة  في  ل��لأداء  الم�ستمرة  للمتابعة 

والنوعية  الكمية  والأه����داف  بالمعايير  ومقارنتها  الأع��م��ال  لتقويم  كذلك  و�ساملة 

الموؤ�س�سة  عنا�سر  جميع  على  الرقابة  وتن�سبُّ  للموؤ�س�سة،  المو�سوعية  والتقديرية 

وترافق العمل من بدايته لتجنب الأخطاء اأو اكت�سافها قبل وقوعها وهذه هي الوظيفة 

الوقائية للرقابة ف�سًل عن وظيفتها العلجية.

الفرع الرابع 

�شمولية الرقابة ال�شرعية 

*  عملية التدقيق ) auditing( ت�سمل 3 عمليات 
 EXAMINTION الفح�س

 VERFICATION التاأكد

REPORTING  التقرير+ التقييم

المطلوب هو الفهم والعلم اأي التطبيق والتنفيذ:

 :
)1(

ابن تيمية العلم، وفي هذا يقول  الفهم ومن  اأخ�س من  الفقه على ما هو  يطلق 

»الفهم اأخ�س من العلم والحكم«.

الرحمن  عبد  اأب��و  قاله  لما  والتنفيذ  التطبيق  ه��ي  هنا  المطلوبة  والخ�سو�سية 

ال�سلمي: »حدث��نا عثم��ان بن عف��ان وعبد اهلل بن م�سعود وغيرهما، اأنهم كانوا اإذا تعلموا 

من النبي ]  ع�سر اآيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا 

)1( الرسائل الكبرى 3/1 –مفردات الراغب األصفهاني.  
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اأن  : »ل ينبغي للرجل 
)2(] اأحمد  ، وقد قال الإمام 

)1(
فتعلمنا القراآن والعلم والعمل«

ين�سب نف�سه للفتيا حتى يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته، فالمفتي محتاج اإلى 

قوة في العلم وقوة في التنفيذ، فاإنه ل ينفع تكلمه بحق لإنقاذ نف�سه«.

التدقيق ال�شرعي فرع الرقابة ال�شرعية وتابع لها:

التدقيق ال�سرعي هو ما اأطلق عليه معيار ال�سبط  للموؤ�س�سات المالية والإ�سلمية 

، ونوؤثر م�سطلح التدقيق للتمييز بينهما، 
)3(

الداخلية ال�سرعية   الرقابة  ا�سم  رقم )3( 

اأي التدقيق والرقابة، فالرقابة هي الأ�سل في عمل الهيئة ال�سرعية والتدقيق متفرع 

عنها وتابع لها تنظيميًا ومو�سوعيًا وفنيًا. 

فوجب التمييز في الر�شم واالإثم تبعًا للتمايز في الحقيقة واالأ�شل.

- الغر�س من التدقيق ال�سرعي ومتطلباته.

بالفتاوى  الإل����زام  م��دى  وفح�س  تقييم  ه��و  ال�سرعي  التدقيق  م��ن  ال��غ��ر���س   -

جميع  على  والتفتي�س  ال�سرعية:  الهيئة  اأ�سدرتها  التي  والتعليمات  والإر���س��ادات 

للموؤ�س�سة،  ال�سرعية  الهيئة  قررته  لما  مطابقتها  من  والتاأكد  والأن�سطة  المعاملت 

فيها  للنظر  ال�سرعية  الهيئة  على  وعر�سها  ال�ساأن  هذا  في  الخا�سة  التقارير  واإع��داد 

والت�سرف ب�ساأنها، وكذلك القيام باأعمال المراجعة الدورية على الأعمال والن�ساطات 

ومتابعة القرارات والتو�سيات التي تتم من قبل الهيئة ال�سرعية.

ويقوم  تف�سيلي،  اإج���راءات  ودليل  معتمدة  لخطة  وفقًا  ال�سرعي  التدقيق  ويتم 

المطلوبة لإتقان  التامة، والمهارات  المهني، والمعرفة  الإتقان  ال�سرعي على  التدقيق 

العمل على نحو يحقق الأهداف المرجوة مع اللتزام بمواثيق الأخلق �سلوكًا واأداًء.

)1(  الرسائل الكبرى البن تيمية 32/3.
)2( أنظر أصول الفقه – محمد أبو زهرة، ص 401 – إعالم املوقعني البن القيم 211/4 وما بعدها. 

)3( معايير احملاسبة واملراجعة والضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية- هيئة احملاسبة واملراجعة ص24 وما بعدها.
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الفرع الخام�س

تقرير الهيئة ال�شرعية وما يجب اأن يوفره من معلومات دقيقة 

و�شحيحة �شرعًا واأن جميع اأن�شطة الموؤ�ش�شة المالية مبوبة كما يلي:

دة لإيرادات الموؤ�س�سة المالية. اأ- الأن�سطة الت�سغيلية الرئي�سية المولِّ

بالإ�سافة  الأجل،  اأ�سول طويلة  بالح�سول على  المتعلقة  ال�ستثمارية  الأن�سطة  ب- 

اإلى ال�ستثمارات الأخرى.

ج-الأن�سطة التمويلية التي تنتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية.

الم�شتخدمون لتقرير الهيئة ال�شرعية ودورهم في الم�شاءلة: 

1 - فئة الم�ستثمرين: ويتركز اهتمامهم بالمخاطر / العوائد المتعلقة با�ستثماراتهم 
اأو بيع ال�ستثمارات،  اأو الحتفاظ  القدرة على اتخاذ قرار يتعلق ب�سراء  ومن ثم 

وتقييم قدرة المن�ساأة على اإجراء توزيعات الأرباح.

وا�ستقرارها،  المن�ساأة  بربحية  الخا�سة  بالمعلومات  وتعلقهم  العاملين:  فئة   -  2

وقدرة المن�ساأة على توفير المكافاآت ومنافع التقاعد وفر�س التوظيف.

قدرة  معرفة  من  تمكنهم  التي  بالمعلومات  ويهتمون  التجاريين:  الدائنين  فئة   -  3
المن�ساأة على �سداد ديونها في مواعيدها.

با�ستمرارية المن�ساأة. المتعلقة  بالمعلومات  يهتمون  المتعاملين:  فئة   -  4

المالية ل�ستخدامها  القوائم  التي توفرها  5 - الجهات الحكومية: وتهتم بالمعلومات 
في تنظيم اأن�سطة المن�ساآت، وكاأ�سا�س للإح�ساءات المتعلقة بالدخل القومي وما 

يمثلها.

اإذ تقدم المن�ساأة م�ساهمة فعالة في القت�ساد المحلي عن طريق  6 - الجمهور العام: 
توفير فر�س عمل، ولتبيان اتجاهات اأن�سطة المن�ساأة وفر�س ازدهارها.
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�شابعًا: دور الهيئة ال�شرعية في قيادة التغيير في الموؤ�ش�شات المالية االإ�شالمية 

وبلورة روؤية الإدارة الم�شتقبل:

اإن الحاجة اإلى التغيير في حدها الأدنى مرتبطة بالخوف من الف�سل، �سواء تمثل 

ذلك التغيير في: 

* اإعادة هند�سة نظم العمل )الهندرة( اأو اإعادة هيكلة الموؤ�س�سة.
* اأو تمثل في تجديد ثقافة الموؤ�س�سة. 

* اأو تمثل في برنامج طموح وم�ستمر للجودة والإتقان.
بذلك تتمكن الموؤ�س�سة من تحديد روؤية لإدارة الم�ستقبل، ويتم ذلك بو�سع المبادئ 

الجادة، وما  الت�سال  للآخرين بكل طرق  التغيير  للتغيير، وتو�سيل روؤية  ال�سرعية 

يتطلبه التغيير من: 

الوظائف المختلفة في الهيكل التنظيمي. جميع  بين  تعاون   -  1

للعاملين في الموؤ�س�سة عن طريق التدريب. واإك�سابها  ال�سرعية  المهارات  بلورة   -  2

المعلومات  ال�سرعية وما يقوم عليه من  الهيئة  تقرير  يحتويها  التي  النتائج  اإن   -  3
المالية والإدارية تمكن الموؤ�س�سة المالية من تح�سين اأدائها في مجاالت:

- التخطيط - الرقابة - اتخاذ القرار.

- تقييم نتائج كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها. 

- تقييم الأن�سطة ال�ستثمارية والتمويلية والت�سغيلية.

وتتم عملية التقييم باعتماد مجموعة من المعايير هي:

)اأ( المعيار المالي: معيار العائد على ال�ستثمار ومعيار القيمة الم�سافة.

ر�س��ا  ودرج��������ة  ال�س��وق،  م��ن  الم��وؤ�س�سة  ن�سيب  يعك���س  الت�سوق:  معي��ار  )ب( 

المتع���املين معه��ا.
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والبتكار،  التطوير،  ودرج��ة  الت�سغيل،  وتكاليف  الجودة  يعك�س  األأداء:  معيار  )ج( 

وم�ستوى  التعليمي،  الم�ستوى  على  ذل��ك  ويعتمد  وفعاليتهم  العاملين  وتكيف 

الخبرة ودرجة البتكار واأ�ساليب الإدارة.

اإن الموؤ�س�سة تعتمد على الموارد فما هي ؟ ومن  )د( معيار النمو: وفي ت�سوير عام 

اأين تاأتي ؟ كما تعتمد عل ا�ستخدام هذه الموارد، فكيف يتم ذلك با�ستخدام معيار 

ال�سرعي، معيار م�سترك وم�ستبك  المتعددة والمتنوعة، والمعيار  باأبعاده  الأداء 

مع كل المعايير التي تقوم عليها الموارد المالية وال�ستخدامات بما ت�ستمل عليه 

من معيار الأداء وما يت�سمنه من اإدارة الموارد الب�سرية.

الفرع ال�شاد�س

 المتلطلبات الفنية والت�شغيلية لالأحكام ال�شرعية ومقت�شياتها:

اإن تطبيق الحكم ال�سرعي له مقت�سيات فنية وت�سغيلية عملية حتى يوؤتي الحكم 

اأُُكله الموعودة والمتوقعة.

 اأمثلة :

في المرابحة: - مق�سودها الربح وهذا يقت�سي:

درا�سة فنية لل�سوق / ال�سلع / النا�س.

نظرة المي�سرة وهذا يقت�سي: 

درا�سة فنية محا�سبية للوقوف على حالت الع�سر المالي.

 في الم�شاربة : - هي نوع �سركة:

* �سركة: لأنها اأحد اأنواع الم�ساركات من حيث المال والعمل.
* ونوع: لأن الخ�سارة فيها يتحملها رب المال فقط، فخرجت عن الم�ساركة.

* وكونها اأمانة يقت�سي و�سائل تر�سيدها.
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في الم�شاركات :-

* كل �سركة الربح كما هو في الم�ساربة وهذا يقت�سي: 
* درا�سة فنية لحالة ال�سركاء بالذات واأخلقياتهم.

- مقت�شيات تطبيق االأحكام ال�شرعية. 

- وبرنامج اقت�شاديات العقود. 

 - كل عقد بعنوانه يحتوي على برنامج ت�شغيله واأحكامه الجوهرية.

ال�سرعية  الأحكام  لتطبيق  والإجرائية  الت�سغيلية  الفنية  والمتطلبات  المقت�سيات 

التف�سيلية في ممار�سة المهنة الم�سرفية.

> الوجه الم�سرفي في عمليات التمويل الإ�سلمي في الم�سارف الإ�سلمية في: 
- في المرابحة، والمرابحة للآمر بال�سراء ومزاياها التناف�سية ومتطلباتها..

- في ال�َسَلْم و ال�َسَلْم الموازي.

- في الم�ساركات والم�ساركة المنتهية بالتمليك.

- تمويل راأ�س المال العامل – الم�ساركة في عملية.

في الم�شاربة : 

 الم�ساربة الم�ستركة –  الم�ساربة المتتالية – الم�ساربة ال�ستثمارية والتمويلية- 

الم�سارب ي�سارب. 

> البنوك موؤ�س�سات مالية م�سرفية تتلقى الأموال من المودعين ل�ستخدامها اإما وفقًا 
لآلية الئتمان – اإقرا�س النقود بفوائدها و�سماناتها، اأو لآلية التجارة وال�ستثمار 

من خلل ال�سيغ التمويلية الم�سرفية.

> الإجارة: الإجارة الت�سغيلية و)المنتهية بالتمليك(.

>  المهنية الم�سرفية في المنهج الإ�سلمي تقوم على:
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اأ�شول وقواعد �شرعية مثل:-

- النقود روؤو�س اأموال يتَّجر بها ل فيها.

- الخراج بال�سمان. 

- الغرم بالغنم.

- المقا�سد ال�سرعية. 

- التجارة وال�ستثمار باأ�سلوب المهنية الم�سرفية واأدواتها و�سيغها ال�سرعية.
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المبحث الثاني 

متطلبات الرقابة ال�شرعية الفّعالة

الفرع االأول

و�شع الهيئة ال�شرعية في البناء التنظيمي للموؤ�ش�شة المالية.

الهيئة ال�شرعية جهاز م�شتحدث متفرد في عمله:

)1( الهيئة )1(:

الهيئة -على �سوء ما �سبق - تعني الجماعة المنوط بها الفتوى والرقابة ال�سرعية 

في  الو�سيط  المعجم  في  جاء  وقد  واإج��راءات،  ون�ساطات  اأعمال  من  ي�ستلزمانه  وما 

معاني الهيئة: الجماعة من النا�س يعهد اإليها بعمٍل خا�ٍس، يقال: هيئة الأمم المتحدة، 

وهيئة مجل�س الإدارة، وجاء المجل�س بكامل هيئته، الجمع َهيئات.

التي  تخ�س�ساتهم  اختلف  على  الفقهاء  من  الجماعة  ال�سرعية  فالهيئة  ثم  ومن 

يعهد اإليها بالإفتاء والرقابة ال�سرعية.

 )2( جهاز م�شتحدث م�شتقل:

 ،
)2(

اأن الهيئة ال�سرعية كجهاز م�ستحدث م�ستقل وعلى �سوء ما �سبق فلنتفق على 

في بناء الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية، والتي تمار�س اأعمالها تتبلور 

مهمتها الرئي�سية حول: الفتوى والرقابة ال�سرعية بالمعنى الفني واللغوي وال�سطلحي 

الدقيق لهذين الم�سطلحين، وما ي�ستتبعه كل منهما وي�ستلزمه لزوم اقت�ساء من اأعمال 

واإجراءات حتى تتمكن الهيئة ال�سرعية من القيام بهذه المهمة على خير وجه ير�سى اهلل 

ور�سوله والنا�س.

)1( انظر م. )87( مجلة األحكام العدلية وشرحها للبستاني .
الشريعة اإلسالمية على  تقنني  مشروع  من   )462( واملادة  العدلية  األحكام  مجلة  من   )1428(  ، املادتني رقمي )1427(  انظر    )2(

مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان إعداد مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف .
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باعتبارهما  ال�سرعية  والرقابة  بالفتوى  ال�سرعية  الهيئة  تنفرد  الأ�سا�س  هذا  على 

التي  والن�ساطات  الأعمال  من  الكثير  وت�ستتبعان  ت�ستلزمان  كانتا  واإن  عملها  جوهر 

اأغرا�س  من  عليه  تقوم  وما  المالية،  الموؤ�س�سات  طبيعة  بح�سب  ح�شر  تحت  تدخل  ال 

واأهداف وفقًا لعقود تاأ�سي�سها ونظمها الأ�سا�سية.

اأن  وهذا التفرد والنفراد في عمل الهيئة ال�سرعية ي�سكل الأ�سا�س الأول لما يجب 

ا�ستقلل على  العمل من  ال�ستقلل على غرار ما ت�سفيه طبيعة  الهيئة من  تكون عليه 

هيئات نظيرة اأخرى مثل: الهيئة الت�سريعية، والهيئة الق�سائية وغيرهما.
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الفرع الثاني

 ا�شتقاللية الهيئة ال�شرعية

)1( ماذا يعني ا�شتقاللية الهيئة ال�شرعية ؟

اأواًل : من الناحية التنظيمية واالإدارية :-

)اأ(    هل يعني اأنها تعمل خارج اإطار الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة المالية؟

)ب( هل يعني اأن اأع�ساءها لي�سوا من العاملين في الموؤ�س�سة المالية الذين يخ�سعون 

لقوانين ولوائح ونظم الدولة؟

الداخلية  الإداري��ة  واللوائح  للقرارات  تخ�سع  ل  عليه  هي  ما  على  اأنها  يعني  هل  )ج( 

للموؤ�س�سات المالية ؟

الهيئة  اأع�ساء  ال�سادة  باأن  القول:  يتعين  الت�ساوؤلت ومناق�ستها  للإجابة على هذه 

اأع�ساء فيها ب�سفاتهم ولي�سوا بذواتهم واأ�سخا�سهم، ومن ثم فل ف�سل  ال�سرعية هم 

بين الهيئة واأع�سائها.

وبناء عليه:

)اأ(   فالهيئة ال�سرعية من ناحية و�سعها التنظيمي والإداري فقط ل تعمل خارج اإطار 

الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة المالية؛ اإذ اإن هذا غير مت�سور تنظيميًا، بل اإن التزام 

واأحكام  مبادئ  بتطبيق  تاأ�سي�سها  وعقد  الأ�سا�سي  نظامها  في  المالية  الموؤ�س�سة 

وجود  تراعي  اأن  الموؤ�س�سات  هذه  على  المتعين  من  يجعل  الإ�سلمية  ال�سريعة 

هذا الجهاز �سمن منظومة هيكلها التنظيمي، كما هو الحال في الو�سع التنظيمي 

لجميع اأجهزة الموؤ�س�سة المالية من الجمعية العمومية ومجل�س الإدارة … الخ.

)ب(  ولكن و�سع الهيئة كجهاز من اأجهزة الموؤ�س�سة المالية في الهيكل التنظيمي، ل 

يعني اأن اأع�ساء الهيئة يكونون من »العاملين« في الموؤ�س�سة المالية الذين ت�سري 

اإن  عليهم عقود العمل واللوائح والقرارات الإدارية الخا�سة بهذه الموؤ�س�سة، بل 
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الهيئة ال�سرعية، وما يتمتع  الهيئة ال�سرعية ٌي�ستمد من طبيعة عمل  و�سعهم في 

التزام  من  م�ستمدة  الخ�سو�سية  وه��ذه  �سبق،  ما  نحو  على  خ�سو�سية  من  به 

نظمها  في  ال�سلمية  ال�سريعة  ومبادئ  اأحكام  بتطبيق  ذاتها  المالية  الموؤ�س�سة 

الأ�سا�سية وعقود تاأ�سي�سها.

للوائح  يخ�سع  ل  المالية  الموؤ�س�سة  في  ال�سرعية  الهيئة  اأع�ساء  و�سع  كان  اإذا  )ج( 

والقرارات الإدارية الداخلية فاإنما يتطلب ذلك:

اأواًل :  اإ�سدار قانون خا�س بالهيئات ال�سرعية ينظم اأمورها كافة.

ثانيًا: حتى يتم اإ�سدار هذا القانون يتعين اأن ت�سع الهيئة ال�سرعية لنف�سها لئحة 

المالية  الموؤ�س�سة  من  واإ�سدارها  عليها  الت�سديق  يتم  كافة  اأمورها  تنظم  خا�سة 

ذاتها، لت�سبح اأحد لوائحها الداخلية الخا�سة بالهيئة ال�سرعية للموؤ�س�سة.

ثانيا : من الناحية اللغوية واال�شطالحية العرفية:

)اأ(  من معاني ال�ستقلل التي وردت في معاجم اللغة العربية، العتماد على النف�س 

وال�ستبداد بالأمر والنفراد به.

)ب( اإذا كان ذلك كذلك، فاإن المعنى اللغوي مّطرد في المعنى ال�سطلحي والعرفي 

في الواقع العملي بخ�سو�س تحديد طبيعة عمل الهيئة ال�سرعية.

)2( و�شائل واأدوات تحقيق ا�شتقاللية الهيئة ال�شرعية:

اإن �سمانات ا�ستقللية الهيئة ال�سرعية متعددة، ويتعين الحر�س عليها والعمل على 

توفيرها، ومن هنا فاإن ا�ستقللية الهيئة ال�سرعية منوطة بعدة اأمور مجتمعة هي:

اأوال: التكييف/ التخريج  ال�شحيح لعمل الهيئة ال�شرعية -من وجهة نظرنا- » والئي تنظيمي«:

»ولئي  عمل  هو  ال�س�رعية  الهيئة  لعمل  نظرنا  وجهة  من  ال�سحيح  التكييف  اإن 

عليها  تن�س  اأن  يجب  اأو  عليها،  تن�س  التي  ال�سرعية  الولية  قبيل  من  اأي  تنظيمي«: 

الوثائق الأ�سا�سية للموؤ�س�سة من عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي.

ومن ثم تجد الهيئة حتما موقعها في الهيكل اأو البناء التنظيمي للموؤ�س�سة.
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يرتبطون  ل  ال�سرعية  الهيئة  اأع�ساء  اأن  ويو�سحه  ال�سائغ  الفهم  هذا  يوؤكد  ومما 

الخدمة  نظم  عليهم  تطبق  الذين  من  لي�سوا  فاإنهم  ثم  ومن  الموؤ�س�سة،  مع  عمل  بعقود 

المدنية والعمل في القطاع الخا�س اأو العام، وما تت�سمنه من اأحكام تف�سيلية في التعيين 

والتاأديب  والإج���ازات  والإع���ارة  والندب  والنقل  والترقية  وال��ع��لوات  الكفاءة  وتقييم 

وانتهاء الخدمة و�ساعات العمل والجزاءات واإ�سابات العمل واأمرا�س المهنة والتحكيم 

في منازعات العمل، وغير ذلك مما ل ي�سوغ العمل به في �ساأن اأع�ساء الهيئة ال�سرعية. 

بالقطع  يعني  القانوني  بالمعنى  الوظيفية  بالعلقة  القول  اإن  القول   وخال�شة 

وعدم  ونظمها  بلوائحها  الل��ت��زام  ثم  وم��ن  للموؤ�س�سة،  والوظيفية  الإداري���ة  »التبعية« 

فني  )جماعة(  ك�سخ�س  ال�سرعية  الهيئة  عمل  طبيعة  مع  يتعار�س  ما  وهو  مخالفتها 

م�ستقل وخبير مهني محايد ل يخ�سع لل�سلطان القانوني لل�سلطة الإدارية للموؤ�س�سة.

ثانيُا: ال�شروط والموا�شفات الخا�شة في اأع�شاء الهيئة ال�شرعية:

ي�سترط فيمن يختار لع�سوية الهيئة ال�سرعية موا�سفات �سرعية خا�سة تفر�سها في 

الأ�سا�س طبيعة عمل الهيئة على النحو ال�سابق تحديده، وهذه الموا�سفات تعتبر من اأهم 

�سمانات تحقيق ا�ستقللية الهيئة ال�سرعية، وهذه الموا�سفات الخا�سة م�سدرها ال�سرع 

بالإ�سافة  هذا  ال�سرعية،  الرقابة  عن  ف�سًل  ال�سرعي،  ال��راأي  واإب��داء  للفتيا  يت�سدى  فيمن 

اإلى »الموا�سفات المهنية«  التي تتطلبها طبيعة عمل الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية وهذه 

ق في مهنية ممار�سة هذه الموؤ�س�سات الم�سرفية  الموا�سفات المهنية تتعلق ب�سرورة التعمُّ

وهذه  ال�سوؤون،  هذه  في  الدقيق  الفقهي  التخ�س�س  يكن  لم  اإن  وال�ستثمارية  والتجارية 

الموا�سفات ال�سرعية المهنية يعّز الن�س عليها في النظم والقوانين ال�سارية، ومن ثم ت�سكل 

�سمانة من اأهم �سمانات ا�ستقللية الهيئة ال�سرعية في الموؤ�س�سة المعنية.

ثالثًا: اإلزامية فتاوى ورقابة الهيئة ال�شرعية وما ي�شتلزمانه من قرارات:

) اأ (  اإذا كان قد �سبق القول باأن االأ�شل في الفتوى اأنها غير ٌملِزمة للم�ستفتي، اإل اأن 

الأحوال التي يجب فيها على الم�ستفتي اللتزام بقول المفتي وجوابه، تنطبق على 

الهيئة ال�سرعية والموؤ�س�سات المالية التي توجد فيها وذلك على النحو التالي:
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الإ�سلمية  ال�سريعة  اأحكام  بتطبيق  نف�سها  تاأخذ  اإنما  المالية  الموؤ�س�سة  اإن   -  1
في وثائقها االأ�شا�شية، ومن ثم العمل بما تنتهي اإليه هيئة الفتوى والرقابة 

ال�سرعية، وهذا وجه من وجوه اإلزام الفتوى ومن ثم ي�ستوجب الن�س عليه � 

الإلزام � في عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للموؤ�س�سة المالية.

والرقابة  الفتوى  هيئة  ت�سكيل  ب�سدد  وهي  المالية  الموؤ�س�سة  اأن  �سك  ل   -  2
ال�سرعية، اإنما تراعي ال�سروط والموا�سفات المتطلبة في اأع�سائها، وقد يكون 

هناك اإلزام بهذه ال�سروط والموا�سفات من الجهات الرقابية لهذه الموؤ�س�سة، 

ومن ثم فاإن ما ي�سدر من الهيئة ال�سرعية يقع في الموؤ�س�سة المالية �سحته 

وحقَيتُه. كما اأنها اأي الموؤ�ش�شة المالية التي تختار اأع�شاء الهيئة ال�شرعية 

اختيار التزام باأحكام ال�شريعة االإ�شالمية وهذا اأو ذاك وجه من وجوه اإلزام 

الفتوى اأي�سا.

»الطبيعة الخا�سة« لعمل الموؤ�س�سات   تفر�سها  التي  الوجوه  من  ذلك  وغير   -  3
المالية الإ�سلمية، وما توجبه من القول باإلزام الفتوى.

) ب (  اإذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بفتاوى الهيئة ال�سرعية من ناحية وجوب اللتزام 

فيما  اأولى  باب  ومن  اآكد  يكون  فاإنه  المالية،  الموؤ�س�سة  ون�ساطات  اأعمال  في  بها 

ال�سرعية، وما ي�ستلزمه من  الهيئة  به  التي تقوم  ال�سرعية  الرقابة  يتعلق بن�ساط 

اأعمال واإجراءات متعددة ومتنوعة ومتجددة على التف�سيل ال�سابق.

 ) ج (  اإذا كان من المقرر اأنه ل اإلزام بغير جزاء، فاإنه يجب الن�س في النظم والقوانين 

الخا�سة بالموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية على اأن عدم التزام هذه الموؤ�س�سات في 

اأعمالها ون�ساطاتها باأحكام ال�سريعة الإ�سلمية يكون �سببا من اأ�سباب اإلغاء القيد 

اأو ال�سطب، وهو ما ن�س عليه فعل الم�سروع المقدم من اللجنة ال�ست�سارية العليا 

ب�ساأن الم�سارف وال�سركات ال�ستثمارية والمالية الخا�سعة لأحكام ال�سريعة.

رابعًا: طريقة تعيين / اختيار اأع�شاء الهيئة ال�شرعية وتحديد مكافاآتهم ومدة عملهم وعزلهم:

1 - اإن مجل�س الإدارة فور اأول ت�سكيل له بحكم اأنه ي�سبق اأول اجتماع للجمعية العامة 
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مجل�س  مدة  عن  تقل  ال  لمدة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  ٌيعين  للم�ساهمين، 

العادية لإقراره ثم  العمومية  الجمعية  التعيين على  االإدارة نف�شـه. ويعر�س هذا 

ت�ستقل الجمعية العمومية العادية بعد ذلك بتعيين اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية 

بناء على تو�شية من مجل�س الإدارة، ومن ثم ت�ستمد هيئة الرقابة ال�سرعية قوتها 

وا�ستقللها من الطريقة العادية لتعيين اأع�سائها وهي الجمعية العمومية العادية 

للموؤ�س�سة المالية.

مكافاآتهم  تحديد  على  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  لأع�ساء  التعيين  ق��رار  ي�ستمل   -  2
ويجوز للجمعية العمومية اأن تفو�س مجل�س الإدارة في ذلك.

اأن  م��وؤداه  ال�سرعية«   »الرقابة  كتابي  في  اإب��داوؤه  لي  �سبق  راأي��ًا  اعتنق  ولكنني   -  3
ا�ستقلل الهيئة ال�سرعية وتعيين اأع�سائها عن طريق الجمعية العمومية للم�ساهمين 

ل يتعار�س مع حق الهيئة في التمثيل في مجل�س الإدارة وح�سور جل�ساته حتى 

ولو لم تكن ذات �سوت معدود عند الت�سويت على القرارات. هذا من ناحية، ومن 

ناحية اأخرى فاإن ا�ستقلل الهيئة ال�سرعية ل يقلِّل منه اإن لم يدعمه اأن ياأتي تر�سيح 

حر�سًا  وذلك  الإدارة  مجل�س  من  تو�سية  على  بناء  العمومية  للجمعية  اأع�سائها 

على تما�شك الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة المالية من خلل احتفاظ مجل�س الإدارة 

بنوع من ال�سلطة التي تتمثل في التو�سية بالتر�سيح للجمعية العمومية كو�سيلة 

ال�سرعية، وانعكا�س ذلك  الإدارة والهيئة  المطلوب بين مجل�س  اأ�سا�سية للتن�سيق 

اإيجابيًا على طريقة العمل بينهما وعلى اأداء الموؤ�س�سة المالية عموما.

اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية اإل بناء  4 - كما ل يجوز ال�ستغناء عن خدمات )عزل( 
اأع�سائه على الأقل، ول يكون  على قرار ي�سدر من مجل�س الإدارة باأغلبية ثلثي 

هذا القرار نافذًا اإل بعد اإقراره من الجمعية العمومية العادية للموؤ�س�سة المالية.

�سك اأن طريقة تعيين اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية وتحديد مكافاآتهم ومدة  ول   -  5
واأقوى  اأه��م  من  الفائت  النحو  على  )عزلهم(   خدماتهم  عن  وال�ستغناء  عملهم 

و�سائل واأدوات ا�ستقللية الهيئة ال�سرعية.
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خام�شًا: م�شاهمتهم في الموؤ�ش�شة المالية:

ل �سك اأن الم�ساهمة – ب�سفة عامة - بن�سبة معينة توؤثر على الراأي وتوجهه، اأمر 

وارد عمًل واإن كان غير لزٍم �سرعا:

> وارد عمًل بحكم الو�سع القانوني الذي ينظم عملية الت�سويت وربطها بعدد الأ�سهم 
التي يملكها �ساحبها.

> وغير لزٍم �سرعًا اأي ذلك الربط بين ن�سبة الم�ساهمة وتوجه الراأي ل�سببين هما:
1 - ال�سروط والموا�سفات التي يتعين مراعاتها في اختيار ع�سو الهيئة ال�سرعية 
الهيئة  ا�ستقللية  تحقيق  في  المهمة  العوامل  اأح��د  اأنها  على  التاأكيد  �سبق  وقد 

ال�سرعية و�سمان مو�سوعيتها وحيادها.

الهيئة واأن ل يقل عن ثلثة ي�سمن اأغلبية الت�سويت ال�سحيح على  اأع�ساء  2 - عدد 
القرار ال�سحيح واهلل الم�ستعان.

هذا الذي �سبق اإذا كان اأحد الأع�ساء فقط م�ساهمًا بن�سبة موؤثرة على القرار، اأما اإذا 

كان هناك اأكثر من ع�سو من اأع�ساء الهيئة بما ي�سكل اأغلبية عددية بين اأع�ساء الهيئة 

ال�سرعية فهنا تبدو وجاهة واأهمية �سرط الم�ساهمة في الموؤ�س�سة المالية المعنية بن�سبة 

معينة، اإذ الحتياط النظامي في عمل الهيئة و�سرورة اإبعادها عن ال�سبهات يقت�سيان 

و�سع ن�سبة للم�ساهمة نقول اإنها الن�سبة فقط التي تكون موؤثرة في اتخاذ القرارات فاإذا 

تحقق ذلك تعين هذا ال�سرط.

�شاد�شًا : الئحة الهيئة ال�شرعية:-

الخ�سو�س  وج��ه  على  تت�سمن  عملها  لئحة  لنف�سها  ال�سرعية  الهيئة  ت�سع   -  1
والخلو�س منهجيتها في مبا�سرة عملها �شواء في ذلك:

)اأ( منهجيتها في الإفتاء والرقابة ال�سرعية ومن ثم تحديد اخت�سا�ساتها.

اللزوم،  عند  بهم  ت�ستعين  وبمن  جل�ساتها  نظام  اللئحة  تلك  تت�سمن  كما  )ب(  

وكذلك ت�سجيل  محا�سرها.
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)ج(  تنظيم علقتها ب�سائر اإدارات واأق�سام الموؤ�س�سة المالية المعنية.

الكفيل  الداخلي«  ال�سرعي  والتدقيق  »المراجعة  نظام  اللئحة  تت�سمن  كما  )د(  

واأن�سطتها  وا�ستثماراتها  المالية  الموؤ�س�سة  معاملت  اأن  من  التاأكد  بتحقيق 

والفتاوى  الإ�سلمية  ال�سريعة  واأحكام  لمبادئ  وفقًا  تبرمها  التي  والعقود 

والآراء ال�سرعية التي ت�سدرها هيئة الرقابة ال�سرعية.

الإدارة  لجهة  تقدم  التي  الدورية  التقارير  اإع��داد  كيفية  اللئحة  وتت�سمن  )ه���(  

والتقرير ال�سنوي الذي يقدم للجمعية العمومية ومكونات هذه التقارير.

اأ�سا�سيًة من وثائق  اللئحة وي�سدرها لتكون وثيقًة  الإدارة هذه  مجل�س  يعتمد   -  2
الموؤ�س�سة المالية وهذا الإجراء )العتماد( يحقق هدفين جوهريين هما:

)اأ(    اإلزامية التن�سيق بين الهيئة واأجهزة الإدارة في الموؤ�س�سة المالية.

)ب( اإلزامية اللئحة اأي�سا لأجهزة الإدارة.

ال�شرعية  الرقابة  هيئة  على  الأ�سا�سي  والنظام  التاأ�سي�س  عقد  في  الن�س  اإن   -  3
وتحديد اخت�سا�سها ومدة عملها ومكافاآت اأع�سائها وا�ستقلل هذه الهيئة بو�سع 

ال�سرعية  الرقابة  التكييف ال�شحيح لعلقة هيئة  »اإن  لئحة عملها جعلنا نقول: 

بالموؤ�س�سة المالية اإنما هو و�سع والئي تنظيمي على نحو ما �سبق«.

�شابعًا : التالوؤم بين اخت�شا�شات الهيئة ال�شرعية وم�شوؤوليتها:

تلك  الهيئة متلئمة مع م�سوؤوليتها وعلى م�ستوى  تكون اخت�سا�سات  اأن  ينبغي   -  1
الم�سوؤولية في �سوء كونها اأحد الأجهزة الم�ستحدثة في الموؤ�س�سة المالية، والمعاونة 

لها في تحقيق اأهدافها التي توجب القوانين الن�س عليها �سراحًة وتف�سيًل في عقد 

الأهداف من  فاإن كل ما يتطلبه تحقيق هذه  الأ�س��ا�سي، وم�ن ثم  التاأ�سي�س والنظام 

»�شيا�شات«  تتبعها الموؤ�س�سة المالية وما ي�شتلزمه تطبيق وتنفيذ تلك ال�سيا�سات 

وفتاوى  م�سورة،  من  والن�ساطات  الأعمال  تلك  يواكب  وما  ون�ساطات  اأعمال  من 

واآراء �سرعي، وما يتبعها من رقابة �سرعية بكل متطلباتها واإجراءاتها.
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والهيئة ال�سرعية اإذ تنفرد بهذا الدور الذي ل ي�ساركها فيه غيرها داخل الموؤ�س�سة 

اأ�سا�س الإلزام  تتحمل م�سوؤوليته وتبعاته، وهذا هو  م�شتقلة به  المالية، ومن ثم فهي 

في قراراتها وفتاواها.

من بالمال اإذا بان خطوؤها ؟: هل َت�سْ ال�سرعية:  الهيئة  م�سوؤولية   -  2

الهيئة ال�سرعية يتعلق عملها كله باأعمال ون�ساطات الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية 

في الأموال، ومن ثم يتعلق الأمر هنا بالمال، فماذا اإذا عمل الم�ستفتي بُفتيا مفت ٍفي مال 

ثم بان خطوؤه؟

للفتوى  اأه��ًل  كان  اإن  المفتي  ي�سمن  ال�سافعية:  من  الإ�سفرائيني  اإ�سحاق  اأبو  قال 

ا�ستفتائه  الم�ستفتي ق�ّسر في  اأهًل فل �سمان عليه، لأن  لم يكن  القاطع، واإن  وخالف 

وتقلي��ده، ووافقه على ذلك اأبو عبد اهلل بن حمدان في كتاب »اآداب المفتي والم�ستفتي« له.  

ولم اأعرف هذا لأحد قبله من الأ�سحاب، ثم حكى وجهًا اآخر في ت�سمين من لي�س باأهل 

يه لذلك. قال: لأنه ت�َسدى لما لي�س له باأهل وَغرَّ من ا�ستفتاه بت�سدِّ

اإذا  المال  في  الحاكم  وخطاأ  وال�ساهد.  الحاكم  كخطاأ  المفتي  خطاأ   : القيم  ابن  وقال 

ببدل  عليه  المحكوم  رجع  ثم  حكمه،  نق�س  ف�سقهم  اأو  ال�سهود  كفر  بان  ثم  بحق  حكم 

المال على المحكوم له، واإن عمل الم�ستفتي بفتواه )المفتي(  من غير حكم حاكم ول اإمام 

لم  الم�ستفتي، واإن  اأهًل فل �سمان عليه، وال�سمان على  المفتي  فاإن كان  فاأتلف ماَل، 

يكن اأهًل فعليه ال�سمان، لقول النبي ]: »من تطبب ولم يعرف منه طب فهو �سامن«. 

وهذا يدل على اأنه اإذا عرف منه طب واأخطاأ لم ي�سمن، والمفتي اأولى بعدم ال�سمان من 

الحاكم والإمام«.

ولنا اأنه بناء على ما �سبق من اأن التزام الموؤ�س�سات المالية بفتاوى الهيئة ال�سرعية 

اإنما يقوم على الأحوال التي تلتزم فيها تلك الموؤ�س�سات بالفتاوى في كل حالة ب�سببها، 

التنظيمي  هيكلها  يفر�سه  وما  الأ�سا�سية  ونظمها  تاأ�سي�سها  عقود  تفر�سه  ما  ب�سبب 

واأو�ساعها الإدارية من ا�ستقللية للهيئة ال�سرعية.
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ال�سرعية  الهيئة  وق��رارات  بفتاوى  نف�شها  المالية  الموؤ�س�سات  اإل��زام  فاإن  ثم  ومن 

يجعلها تتحمل م�سوؤولية تطبيق تلك الفتاوى والقرارات، وبخا�سة اإذا كان توافرت اأهلية 

اللتزام  ال�س�رعية يخ�سع ل�سوابط ومعايير محددة ووا�سحة وتم  الهيئة  الفتوى في 

بها ومراعاتها.

تنويه للباحث:

يعنيه  وما  ال�سرعية«  الهيئة  »ا�ستقللية  المعنون  الفرع  هذا  في  الو�سع  اأفرغنا  لقد 

الو�سائل  من  مجموعة  واأبرزنا  عرفيًا،  وا�سطلحيًا  واإداري���ًا  تنظيميًا  ال�ستقلل  هذا 

والأدوات الملحة لتحقيق ا�ستقللية الهيئة ال�سرعية. ولكن ل يغني كل ذلك في نظرنا 

اإن�ساء هيئة عليا للفتوى والرقابة ال�سرعية للبنوك والموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية  عن 

اإلى مو�سوعنا قد يكون  اأيا كان موقعها في اأجهزة الدولة الرقابية المختلفة، واأَْقَر بها 

لما  والتقريب  والت�سويب  الت�سديد  بغر�س  وذل��ك  النقد،  موؤ�س�سة   / المركزي  البنك 

ي�سدر عن الهيئات ال�سرعية الفرعية في تلك الموؤ�س�سات وتع�سيدًا لها في نف�س الوقت، 

ولنا تجربة �سابقة رائدة في هذا ال�ساأن هي: »الهيئة العليا للفتوى والرقابة وال�سرعية 

للبنوك والموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية«، التي �سرفت بانتخابي اأمينًا لها وكان يدعمها 

حينذاك التحاد الدولي للبنوك الإ�سلمية الذي ّحل محّله في مهامه الآن »المجل�س العام 

للبنوك الإ�سلمية« ومقره مملكة البحرين.
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الفرع الثالث

معايير الرقابة ال�شرعية 

و�شمولها للمراجعة والتدقيق ال�شرعي

الحاجة اإلى معايير للرقابة ال�شرعية:

المتحدة  ال��ولي��ات  في  الكبير  الك�ساد  اأزم��ة  جن�س  من  كارثة  نتجنب  حتى  وذل��ك 

الأمريكية وفي العالم في اأوائل القرن الع�سرين 1929 - 1933، اأو اأزمة �سوق المناخ 

�سوء  ب�سبب  للطاقة  العملقة  الأمريكية   ENRON اإن��رون  �سركة  اأزم��ة  اأو  الكويت  في 

الرقابة؛ فاإن الأ�سباه تلحق باأ�سباهها والنظير بنظيره، ومن ثم فاإننا نحذر من اأن غياب 

اأو عدم وجود معايير للرقابة ال�سرعية في الم�سارف والموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية 

تلك  وتتمثل  تقريبًا  العالم  بلدان  جميع  وعّم  ن�ساطها  ات�سع  اأن  بعد  عظيٍم،  بخطٍر  يهدد 

المعايير في: 

اأواًل : تعديل النظم االأ�شا�شية وعقود التاأ�شي�س لتت�شمن الن�س �شراحة على:

ال�سرعية. الهيئة  ا�ستقلل   -  1

قراراتها. اإلزام   -  2

ع�سويتهم  ومدة  للم�ساهمين  العمومية  الجمعية  طريق  عن  اأع�سائها  تعيين   -  3
وتحديد مكافاآتهم، اأو تفوي�س مجل�س الإدارة في ذلك.

الهيئة  وم�شوؤولية  اإ�شراف  تحت  داخلي  �شرعي  تدقيق  وجود  �شرورة   - ثانيًا 

ال�شرعية، وتنميط عملية التدقيق على وجه مف�شل ودقيق.

ثالثًا  -  �شرورة االتفاق على و�شع معايير محددة ووا�شحة تحدد:

 - م�ستوى التاأهيل المطلوب لأع�ساء الهيئة ال�سرعية.

 - توؤكد على ا�ستقلليتها .
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والتف�سيل،  الدقة  وجه  على  واخت�سا�ساتها  منها  المطلوبة  الأعمال  وتحدد   -  

واإيقاف  الأعمال،  لجميع  والتدقيق  والفح�س  التفتي�س  بعمليات  القيام  حق  وبخا�سة 

اأي عمليات مخالفة لمقررات الهيئة واأحكام ال�سريعة الإ�سلمية، وذلك لتلفي رقابة 

اإل فيما  اأن ل تفتي  لتلفي  واأي�سًا  الهيئة من عقود ومعاملت،  ُيعر�س فقط على  ما 

ُت�ستفتى فيه.

المفاهيم  د  يوحِّ ال��ذي  ال�سامل  الإط���ار  بمثابة  المعايير  ه��ذه  تكون  كي  وذل��ك   -

ويقتب�س ما هو منا�سب من الفكر النظير المعا�سر في مجال الرقابة وبما يلئم الرقابة 

ال�سرعية.

رابعًا : �شيوع تقارير الهيئة ال�شرعية:

التزام  مدى  في  ال�سرعي  ال��راأي  بيان  من  تت�سمنه  وما  ال�سرعية  الهيئة  تقارير 

وقد  الإ�سلمية،  ال�سريعة  اأحكام  بتطبيق  الإ�سلمية  المالية  والموؤ�س�سات  الم�سارف 

األزمت نف�سها بذلك واتخذت منه لواًء لها، يجب اأن توزع على الم�ستثمرين المتعاملين 

تلك الموؤ�س�سات ولي�س فقط على الم�ساهمين، واأن ي�سمح لهم بح�سور مناق�سة تقرير 

الهيئة ال�سرعية اأمام الجمعية العمومية للم�ساهمين.

خام�شًا : التدريب المالي والمحا�شبي:

يجب تدريب اأع�ساء الهيئة ال�سرعية على مبادئ المحا�سبة وتدقيق الح�سابات 

وح�سابات  والخ�سائر  الأرب���اح  وح�ساب  العمومية  والميزانية  المالية  وال��ق��وائ��م 

ال�ستثمار والدخار والتوفير، وما ي�ستلزمه كل ذلك من اإعطائهم كامل الحق للطلع 

عليها  يعتمد  الوثائق  هذه  اأن  وبخا�سة  والم�ستندات  وال�سجلت  المعلومات  على 

والموؤ�س�سات  والم�ساهمون  والم�ستثمرون،  والدائنون،  المالية،  الموؤ�س�سة  عملء 

الحكومية.
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خال�شة القول :

ذلك  �سيوؤثر  واإل  والحقيقة،  والم�سمون  ال�سكل  في  يكون  اأن  يجب  ال�ستقلل  اإن 

على جدوى الهيئة ال�سرعية، ومن ثم فاإن نق�س ا�ستقلليتها �سيقلل من اأهمية تقريرها 

هو:  التقرير  من  النهائي  الغر�س  اإذ  تتحقق  لن  منه  المتوقعة  النتائج  واأن  النهائي، 

تو�سيل نتائج الرقابة ال�سرعية للم�ستفيدين من نتائج يهمهم الطلع عليها والطمئنان 

على اللتزام بها من قبل الموؤ�س�سات، ويكون التقرير ُمعتمدًا عليه من قبل الم�ستفيدين 

من التقرير واإل كان عديم الجدوى.

ومن ثم فهذه التقارير ومحتوياتها من قبيل اللتزام الديني والأخلقي والنظامي 

تجاه النا�س والمجتمع بعد الموؤ�س�سة المالية المعنية ذاتها.

الموؤ�س�سات  في  الميدانية  والدرا�سات  الأبحاث  اأن  عليه  والن�س  ذكره  يجدر  ومما 

المالية الإ�سلمية اأثبتت اأن هناك عالقة طردية بين اأن�سطة الرقابة ال�سرعية وبين زيادة 

ن�سبة المعاملت الحلل وزيادة ن�سبة الأرباح اأي�سا.

* معايير هيئة المحا�شبة والمراجعة للموؤ�ش�شات المالية االإ�شالمية: 
لقد اأقرت الهيئة عددًا من معايير ال�سبط للموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية فيما يتعلق ب� :

> تعيين هيئة الرقابة ال�سرعية وتكوينها وتقريرها: 
بناء  العمومية  الجمعية  طريق  عن  مكافاآتها  وتحديد  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  تعيين   -

على تو�سية مجل�س الإدارة، وكذلك ال�ستغناء عن خدمات ع�سو الهيئة.

اأن يت�سمن تقرير الهيئة مجموعة العنا�سر الأ�سا�سية من اأهمها نطاق عمل الهيئة   -

وو�سف طبيعة العمل الذي تم اأداوؤه، وم�سوؤولية الإدارة، وراأى الهيئة فيما يتعلق 

بالتزام الموؤ�س�سة بتطبيق اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية.

> الهدف من الرقابة ال�سرعية وم�سوؤولية اللتزام بال�سريعة، واإجراءات الرقابة ال�سرعية.
> الرقابة ال�سرعية الداخلية والإتقان المهني ونطاق العمل.
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الفرع الرابع

 �شرورة وجود هيئة عليا للفتوى والرقابة ال�شرعية

من الن�شو�س ال�شرعية:

> يقول اهلل تعالى: {  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ}  )يون�س:59(.

اأم��ر ول نهي فما  اأم��ر لي�س فيه بيان  اإن نزل بنا  ق��ال: »يا ر�سول اهلل   ]  
ّ

عن علي  <
تاأمرني؟ . قال �ساوروا فيه الفقهاء والعابدين، ول تم�سوا فيه براأي خا�س«.

منكم  راأى  »م��ن  يقول:   [ اهلل  ر�سول  �سمعت  ق��ال   ] ال��خ��دري  �سعيد  اأب��ي  عن   <
اأ�سعف  لم ي�ستطع فبقلبه وذلك  فاإن  لم ي�ستطع فبل�سانه  فاإن  بيده  منكرًا فليغيره 

الإيمان«.

لوجود الهيئة ال�شرعية: المالية  الموؤ�ش�شات  ولوائح  قوانين  في  ثالث  طرائق   -  1

ون�شتطيع اأن ن�شنف هذه القوانين والنظم اإلى ثالثة اأنماط اأو طرائق: 

اأو  اأخ��ذًا  الفائدة  بنظام  التعامل  جواز  عدم  على  بالن�س  اكتفت  االأولى:  الطريقة 

عطاء، وموؤدى ذلك اأنها ل تلزم نف�سها بما �سوى ذلك من معطيات التطبيق العملي في 

منهج القت�ساد الإ�سلمي.

لأحكام  طبقًا  اأعمالها  بجميع  تقوم  اأنها  على  بالن�س  تكتفي  الثانية:  الطريقة 

ال�سريعة الإ�سلمية دون اأن تلزم نف�سها ب�سكل معين اأو تنظيم خا�س لهيئة الفتوى.

ال�سابقة  الطرق  ومزايا  ح�سنات  كل  على  الن�س  على  حر�ست  الثالثة:  الطريقة 

فن�ست على اأمرين جوهرين هما: 

لقواعد واأحكام ال�سرعية الإ�سلمية. طبقًا  تعمل  اأنها   -  1
بل ون�س بع�سها على طريقة عمل الهيئة. ال�سرعية،  الرقابة  هيئة  ت�سكيل  كيفية   -  2

ول �سك اأن كل طريقة من الطرائق ال�سابقة تعك�س الواقع العملي بما يجب اأن ي�سبو 

اإليه وي�ستكمل بنيانه الفني الدقيق والبعد عن المثالب واأوجه الق�سور.
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المبحث الثالث

اآثار نظام الرقابة ال�شرعية الفّعال

اأواًل : االطمئنان اإلى �شالمة التطبيق ودعم الثقة في اأعمال ون�ساطات الموؤ�س�سات 

المالية والإ�سلمية عن طريق الدور الخطير الذي يجب اأن يوؤديه تقرير الهيئة ال�سرعية، 

ومدى  الفعلي،  الموؤ�س�سة  ن�ساط  حول  واأ�سا�سية  جوهرية  عنا�سر  من  يت�سمنه  وما 

قدرتها على النمو في الم�ستقبل وال�ستمرار، وذلك بهدف توفير معلومات تفيد في 

اتخاذ القرارات القت�سادية مثل:

- اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت �سراء اأو الحتفاظ با�ستثمارات في حقوق الملكية اأو بيعها.

- تقييم اأداء الإدارة ومدى وفائها بم�سئولياتها تجاه الم�ساهمين.

- تقييم درجة الأمان المتعلقة بالأموال المقدمة للموؤ�س�سة.

- تحديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار توزيعات الأرباح.

ثانيًا: اإمكانية تطوير االآداء في الموؤ�ش�شات المالية وتنميط الت�شغيل: 

نموذج ت�شغيلي: ت�شميم  اإلى  الحاجة   -  1

التمويلية  والأدوات  ال�سيغ  يت�سمن  ت�سغيلي  ن��م��وذج  اإع����داد  يتطلب  وذل���ك 

وال�ستثمارية والخدمات المختلفة واإجراءاتها في الممار�سة والت�سغيل الفعلي.

وكذلك اإعداد نموذج ت�سغيلي للمراجعة والتدقيق ال�سرعي للعمليات التي تقوم بها 

الموؤ�س�سة المالية، والأخذ في العتبار ما انتهت اإليه اأ�سول واأ�ساليب المراجعة الدولية 

وبما يتفق واأحكام ال�سريعة الإ�سلمية، وعلى وجه الخ�سو�س ما يلي: 

المعوقات وال�سعوبات العملية والتي تتنوع اإلى: 

المالية  الموؤ�س�سات  في  العاملين  جهاز  كفاءة  واإل��ى  التنظيم،  اإل��ى  ترجع  معوقات   -

الإ�سلمية.
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- معوقات ترجع اإلى اأجهزة الرقابة القائمة.

في  الإ�سلمية  المالية  الموؤ�س�سات  تعمل  الذي  القانوني  النظام  اإلى  ترجع  معوقات   -

اإطاره.

- معوقات ترجع اإلى طبيعة الن�ساط المالي وال�ستثماري ذاته.

- معوقات ترجع اإلى الظروف العامة المحيطة محليًا ودوليًا.

عن موؤ�شر الفائدة الربوية: بدياًل  اإ�شالمي  موؤ�شر  ت�شميم  اإلى  الحاجة   -  2

>  الواقع العملي و�شرورة الموؤ�شر:
- الموؤ�سر اأداة قيا�س معيارية ت�ستخدم في:

- تحديد الأ�سعار في المعاملت الآجلة.

- وفي قيا�س تكلفة راأ�س المال.

)Feasibility study(. وفي درا�سة الجدوى القت�سادية للم�سروعات ال�ستثمارية -

)Measuring Portfolio Performance(. وفي تقويم اأداء اإدارة ال�ستثمار -

الأداء  لقيا�س  معيارية  اأداة  اإلى  العملي  الواقع  في  الما�شة  الحاجة  تبدو  وهكذا 

والقدرة على التوقع والتنبوؤ بما »ي�ستب�سرون« من الب�سيرة والتمكن من التدبر في 

الأمور. وللأ�سف فاإن الموؤ�سر ال�سائد اليوم هو موؤ�سر »الفائدة« الربوية، ويعد الليبور 

ق�سيرة  الإقرا�س  اتفاقيات  في  الم�ستخدم  الموؤ�سر   )London Interbank Rate(

ال�سيب��ور  وي��وج��د  ا�ستخ�دام�ًا،  واأو�سعه��ا  الموؤ�سرات  اأك�ث�ر  لندن  بنوك    بي�ن  الأجل 

)Sibor( وهو �سعر الفائدة بين البنوك في �سوق القاهرة ، والكيبور الكويتي، وتتخذ 

هذه الموؤ�سرات من �سعر الفائدة العالمي مرجعًا لها.

> موؤ�شر الربحية هو البديل :
ن�سب  وقيا�س  الأداء  كفاءة  لتحديد  �سروريًا  اأم��رًا  يعد  الموؤ�سر  اعتماد  اأن  �سك  ل 

حاجة  في  اأ�سبحت  الإ�سلمية  المالية  والموؤ�س�سات  والم�سارف  ف�سله،  اأو  نجاحه 
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ما�سة اإلى معيار لتقويم كفاءتها وقيا�س اأدائها، وللأ�سف ال�سديد اأ�سبح ال�ستئنا�س اإن 

لم يكن  ال�ستخدام لموؤ�سر �سعر الفائدة اأمرًا معتادًا في ت�سعير منتجات الموؤ�س�سات 

واعتبارات  العملي  الواقع  ل�سرورة  ذلك  كان  واإن  الإ�سلمية،  والمالية  الم�سرفية 

ال�سوق التي ل يمكن بحال تجاهلها، ولهذا جاءت تو�سية مجمع الفقه الإ�سلمي في 

ندوة م�ساكل البنوك الإ�سلمية 1413ه� /1993م ب�سرورة الإ�سراع باإيجاد الموؤ�سر 

المقبول اإ�سلميًا الذي يكون بديًل عن مراعاة �سعر الفائدة الربوي في تحديد هام�س 

الربح في المعاملت.

ول �سك اأن هذا الموؤ�سر البديل يقوم على اأ�س�س مو�سوعية و�سرعية تتفق مع مبادئ 

القت�ساد في الإ�سلم، وقواعد ال�سيرفة الإ�سلمية، وممار�سة المهنة الم�سرفية وفقًا 

لأحكام �سريعته، األ وهو موؤ�شر الربحية لقيا�س المعاملت المالية الآجلة، و�سرورة 

ا�ستنباط الأحكام التف�سيلية التي يعتمد عليها هذا الموؤ�سر الإ�سلمي المن�سود، وما 

وما  فيه،  الريا�سية  الأ�ساليب  وا�ستخدام  دقيق،  فني  بناء  من  الموؤ�سر  هذا  ي�ستلزمه 

ي�ستلزمه من اإيجاد اأ�سواق للأوراق المالية على م�ستوى عال من الكفاءة وال�سفافية.

ر في اآثاره: >  موؤ�شر الفائدة منتقد في ذاته مدمِّ

بخا�سة اأن موؤ�سر الفائدة الربوية منتقد في ذاته مدمر في اآثاره، مما جعل الخبير 

القت�سادي العالمي اآلن بليندر )Alans . Blinder( يدعو اإلى اإ�سلح النظام المالي 

العالمي الحالي بعد اأن ف�سل ف�سًل ذريعًا في حماية الب�سر من مخاطره ال�سارية، واأن 

النهيارات المالية قد باتت متكررة ومدمرة وم�ست�سرية.

وما  بنائه،  في  ف�ساده  عامل  يحمل  اأنه  ذات��ه،  في  منتقد  الفائدة  موؤ�سر  اأن  على  اأدل  ول 

يحدثه من خلٍل نقدي ومالي واقت�سادي، اإذ كيف يعاير الثمن نف�سه؟! وهو ما يفهم من كلم 

ابن تيمية وغيره من اأن المق�سود من الأثمان اأن تكون معيارًا للأموال يتو�سل بها اإلى معرفة 

مقادير الأموال، ومن ثم ل يجوز اأن ت�ستخدم فيما يناق�س مق�سودها وهو الثمنية.

ول اأدل على ذلك اأي�سًا من اأن نظريات �سعر الفائدة لدى علماء القت�ساد الو�سعي 
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منذ ع�سر ال�سير �سان توما�س الإكويني  )Saint Thamas Aquinas( لي�ست لتف�شير 

اأخذ  تبرير  وو�سائل  للفائدة  التف�سير  اأ�سا�س  بين  و�سّتان  لتبريرها.  واإنما  الفائدة، 

المنفعة  اأو  النقود،  ا�ستعمال  ثمن   – الفائدة  اأي   - اأنها  من  ب�ساأنه  قيل  وما  الفائدة، 

المتح�سلة منها، اأو النتظار، اأو الفر�سة البديلة، اأو المخاطرة، اأو ن�سيب المقر�س من 

العائد الذي يح�سل عليه المقتر�س- وهكذا.

> معالم ومرتكزات موؤ�شر الربحية االإ�شالمي كبديل لموؤ�شر الفائدة الربوية:
المعاملت  دائرة  ال�سرعي في  الحكم  اأن  اإليه  التنبيه  �سلفًا وما يجب  المعلوم  من 

اأٌكله  الحكم  ذلك  يوؤتي  حتى  بها،  النهو�س  يتعين  ت�سغيلية،  فنية،  متطلبات  له  المالية 

وتظهر ثماره العملية وتتحقق الم�سلحة ال�سرعية العملية من تطبيقه، و�سنر�سد هنا 

باإيجاز �سديد عددًا من المعالم والمرتكزات لموؤ�سر الربحية الإ�سلمي كبديل لموؤ�سر 

الفائدة وذلك على النحو االآتي:

ن�س عليه القراآن الكريم في قوله تعالى: { ۈئ      ۈئ       ېئ   الربح  موؤ�سر   )1

ېئ            ېئ         ىئ          ىئ            ىئ             ی             ی           ی  } )البقرة:16(، 
ومن ثم كان الربح كموؤ�سر هو الفارق بين الهدى وال�سلل.

الغرم  هي:  الإ�سلمية  والم�سرفية  الإ�سلمي  القت�ساد  في  ال�ستثمار  قاعدة  اإن   )2
.)Profit & Loss Sharing – Based Banking( )الخ�سارة( بالغنم )الربح(

التمويل  عملية  في  العدل  قمة  يمثل  فيه  وال�ستراك  الربح  اقت�سام  اأن  ت��رى  األ   )3
لأنها  التعامل  في  الظلم  قمة  تمثل  الفائدة  واأن  الإ�سلمي،  المنهج  في  وال�ستثمار 

للطرف  بالن�سبة  منعدمًا  يكون  وقد  محتمل،  والربح  طرف  لح�ساب  موؤكدة  تكون 

الآخر.

4( في الم�ساربة الربح المتح�سل منها هو محل عقد الم�ساربة عند كثيٍر من الفقهاء، 
دون  اأحدهما  به  يخت�س  ل  بحيث  ومق�سدهما  طرفيها  ه��دف  فيه  وال���س��ت��راك 

الآخر.
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الخ�سران كما يقول الفقهاء. من  له  وجابر  المال  لراأ�س  وقاية  الربح   )5

تكون ح�سة كل من المتعاقدين في الربح جزءًا معلومًا  اأن  الم�ساربة  �سروط  من   )6
المال  راأ���س  تقليب  من  الناتج  الربح  في  المتعاقدين  من  كل  ح�سة  واأن  �سائعًا، 

ي�سترط فيها ما يلي:

- اأن تكون معلومة.

- اأن تكون ح�سة �سائعة في جملة الربح.

فل ي�سح اأن يكون الربح لكل من المتعاقدين مجهوًل، اأو محدودًا كع�سرة مثًل، 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

اأو على  ُمتفق على مقداره  الربح، ولكنه هنا  على  عنوانًا  المرابحة  نموذج  األي�س   )7
ن�سبته عند التعاقد م�ساف اإلى ثمن ال�سلعة والتكاليف.

الربح المحدود بحدود الغبن وال�ستغلل في الفقه الإ�سلمي كعيوب تلحق العقد   )8
في بنائه على اإرادة معيبة، وللقا�سي اأن يرده اإلى الحد المعقول الذي يحقق العدل 

بين اأطراف العقد.

قوي ومفيد في كيفية الح�ساب في المرابحة وبخا�سة في ح�ساب  كلم  للمالكية   )9
كيفية  في  دقيقًا  عمليًا  نموذجًا  يقدم  مما  اأق�سام،  ثلثة  يق�سمونها  اإذ  التكاليف 

ح�ساب الربح في المرابحات.

الربح محدودًا بحدود الغبن وال�ستغلل كما �سبق، فاأنه في ذاته من باب  اإذا كان   )10
الت�سعير في الفقه الإ�سلمي، والأ�سل فيه عدم الجواز اإل ب�سبب �سرعي �سحيح، 

وما يفيده ذلك من حرية ال�سوق ومنع التدخل في حركته اإل ل�سرورة.

الر�سيدة  الإ�سلمية  العالمية  اأو  ال�سرعية  العالمية  هي  هذه  األي�ست  نقول  وهنا 

ولي�ست العولمة اأو الهيمنة البغي�سة.

موؤ�سر الفائدة يوؤكده ذلك الربط  عن  بديًل  الربح  موؤ�سر  اعتماد  موجبات  من  اإن   )11

في  الزيادة  وم�ساعفة  الزكاة  وبين  المال،  في  الزيادة  وعدم  الربا  بين  القراآني 
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المال في قوله تعالى: {ھ     ھ        ے         ے           ۓ         ۓ        ڭ        ڭ       ڭ  

ڭ        ۇ          ۇۆ         ۆ            ۈ          ۈ          ٴۇ            ۋ          ۋ             ۅ          ۅ           ۉ  
ۉ  } )الروم:39(.

اإ�ستراتيجية  يحدد  ال��ذي  المعيار  هو  فاإنه  وال��زي��ادة  النماء  من  الربح  ك��ان  اإذا   )12
مق�سد  كذلك  ويحقق  القت�سادي  الم�سروع  ه��دف  اأي�سًا  ويحدد  المعاملت، 

على  ق��ادرًا  )الم�سروع(  المال  يكون  ل  الربح  وموؤ�سر  الربح  بدون  لأنه  ال�سرع، 

اإ�سباع حاجات النا�س وكفالة اإ�سباعها.

فاإن موؤ�سره يرتبط ب�سلم الأولويات ال�سرعية  والنماء  الزيادة  من  الربح  كان  اإذا   )13
في التمويل وال�ستثمار من ال�سروريات والحاجيات والتح�سينات.

بعد اإيماني اأي�سًا:  وفيه  تحليلي،  جانب  فيه  الربح  موؤ�سر  اإن   )14

* ويتمثل الجانب التحليلي في كل ما يجب اأن يكون عليه من معلومية، ون�سبة، 
الأولوية،  ودرج��ة  الطرفين،  بين  الترا�سي  ومن  الم�سروع،  اأو  العملية  وطبيعة 

ودرجة المخاطرة، وغير ذلك ونحوه.

* اأما البعد االإيماني فيتمثل في الربط بين الربح وما يرزق اهلل به من مال حلل 
وما فيه من حقوق هلل �سبحانه.

في كيفية التوزيع بح�سب  والخ�سارة  الربح  بين  ت�سوي  الو�سعية  القوانين  اإن   )15
التفاق، وهي بذلك ت�سوي بين العدل والظلم، والقاعدة ال�سرعية المجمع عليها اإن 

الفا�سدة  ال�سروط  ا�ستراط غير ذلك، من  المال دائمًا واأن  الخ�سارة بح�سب راأ�س 

التي ل يقت�سيها العقد وتوؤدى اإلى النزاع.

يقدم حلوًل �سرعية لم�سكلت اأو اإ�سكاليات عملية في تطبيق  الربحية  اإن موؤ�سر   )16
بع�س الأحكام ال�سرعية مثل:

> »نظرة المي�شرة« للمدين المع�سر الذي يمّر ب�سائقة مالية عار�سة  دون عنت 
اأو م�سقة اأو اإرهاق من الدائن.
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وبناء على كل ذلك فاإنه قد اآن الأوان لتبني موؤ�سر عادل و�سليم في ذاته، وعادل 

اأي�سا في اأثاره، واأنه هو موؤ�سر الربحية، واأن القت�ساد الإ�سلمي وحده هو الموؤهل 

ڦ       ڦ              ڦڄ             ڄ            ڄ            ڄ           ڃ   لتقديم هذا الموؤ�سر لقوله تعالى: { 

ڃ } )المائدة: 66(.   
واأن الأمة المخولة باإقامة النظام القت�سادي العادل هي اأمة محمد ] لمتلكها 

لمقومات هذا النظام في منهجها الت�سريعي، بعد اأن اأثبت الواقع عجز النظم القت�سادية 

الو�سعية عن كفالة واإ�سباع حاجات النا�س بل واأنها – اأي تلك النظم الو�سعية - ُت�سّدر 

الأزمات للعالم وتزيد من الحلقات الجهنمية للفقر والجوع والخوف في حياة النا�س.

ولكننا في نف�س الوقت ندرك �سعوبة بناء هذا الموؤ�سر الإ�سلمي البديل وبلورته، 

والأ�سلوب  المالي  التحليل  اأدوات  ا�ستخدام  من  والمهنية  الفنية  احتياجاته  ون��درك 

الريا�سي كي ياأتي بنيانه �سليما، ولكنه اأ�سبح واجبًا �شرعيًا متعينًا ل يجب اأن يطمئن 

اأو يهداأ العلماء حتى يخرجوه للنا�س. 

واإبراز  والعالمي  المحلي  الخطاب  في  الفقهية  االأحكام  بلورة  انبعاث  ثالثًا: 

خ�شائ�س المنهج االإ�شالمي:

العلقة بين الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية  تنظيم  �سرورة  في  جليًا  ذلك  يتمثل   -  1
والجهات الرقابية والإ�سرافية في الدولةمع االأخذ في االعتبار االآتي:

�سائر  وتجتنب  الربوية،  الم�سرفية  بالفوائد  تعمل  ل  الإ�سلمية  الموؤ�س�سات  اإن   -

المحظورات ال�سرعية.

للوكالة في  اأو  بالغنم«  »الغرم  لمبداأ:  الأموال وفقًا  تتقبل  الإ�سلمية  الموؤ�س�سات  اإن   -

ال�ستثمار وفقًا لمبداأ مقابلة العمل بالأجر.

علقة  ال�ستثمار  ح�سابات  باأ�سحاب  الإ�سلمية  المالية  الموؤ�س�سات  علقة  اإن   -

م�ساربة اأو وكالة.
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- اإن الن�ساط الم�سرفي والمالي للموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية ي�ستند اإلى عقود �سرعية 

تتطلب ملكية الموؤ�س�سات للموجودات لغايات متنوعة.

يتطلب اإعمال و�سائل وقواعد رقابة واإ�سراف منا�سبة فيما يتعلق بما يلي: ذلك  كل   -  2

- الحتياطي النقدي.

- ن�سب ال�سيولة.

- ن�سب كفاية راأ�س المال.

- �سقوف الئتمان .

- تاأمين مخاطر ال�ستثمار.

- الم�سعف الأخير بال�سيولة.

بين الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية والبنوك التقليدية وفقًا لأحكام  العلقة  تنظيم   - 3
ومبادئ ال�سريعة الإ�سلمية وخ�سو�سًا فيما يتعلق بما يلي:

- الح�سابات الجارية لدى البنوك التقليدية.

- انك�ساف الح�ساب لدى البنوك التقليدية.

اإلى ح�ساب الموؤ�س�سات المالية  - كيفية الت�سرف في الفوائد الم�سرفية التي ت�ساف 

الإ�سلمية.

- التعاون في عمليات ال�ستثمار الم�سترك.

- التمويل المجّمع.

الموؤ�ش�شات  اإحداث تكامل حقيقي وتعاون فعلي بين  الم�شاهمة في   : رابعًا 

المالية االإ�شالمية انطالقًا من وحدة المنهج وتكامله الطبيعي المو�شوعي:

وذلك لتوفر عنا�سر التكامل الذاتي في النظام الم�سرفي الإ�سلمي، اآية ذلك ما يلي: 

ال�سريعة  لمقا�سد  وف��ق��ًا  الأول��وي��ات  ترتيب  ف��ي:  المتمثلة  المنهج  خ�سو�سية  )اأ(  

الإ�سلمية في كل مكونات العملية القت�سادية.

وفي الأحكام ال�سرعية العملية التف�سيلية ال�سابطة لكافة العمليات الم�سرفية.
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)ب( خ�سو�سية الم�سرفية الإ�سلمية المتمثلة في اأن النقود روؤو�س اأموال يّتجر بها ل 

فيها. اأي بذاتها، فيخرج ال�سرف وهو بيع النقود بغير جن�سها يدًا بيد، وما يرتبط 

بذلك من قاعدة »الغرم بالغنم«، وما يترتب عليها من اأحكام تف�سيلية عملية.

)ج( التكامل في النموذج الأمثل للم�سرفية الإ�سلمية وحفظ المال كمق�سد �سروري 

من مقا�سد ال�سرع باتفاق الأمة.

)د(  الم�سرفية الإ�سلمية تتبنى برنامج الإ�سلح القت�سادي القائم على اأربع ركائز 

رئي�سة هي: 

داأبًا«. �سنين  �سبع  »تزرعون  تعالى:  قوله  من  اأخذًا  الإنتاج  تحفيز   -  1

�سنبله«. في  »فذروه  تعالى:  قوله  من  اأخذًا  الدخار  ت�سجيع   -  2

تر�سيد ال�ستهلك اأخذًا من قوله تعالى: »اإل قليًل مما تاأكلون«.  -  3

المدة الزمنية اللزمة والكافية للدورة القت�سادية.  -  4

الخطة  اإطاره  في  يعمل   macro economic الماكرو  الإ�سلحي  البرنامج  وهذا 

المرتكزات  على  ت��ق��وم  وال��ت��ي   mecro economic المكرو  الهيكلية  الإ���س��لح��ي��ة 

الأ�سا�سية الآتية:

اإذ النقود روؤو�س اأموال ُيّتجر بها ل فيها كما �سلف. النقود  وظيفة  ت�سحيح   -  1

والم�سلحة القت�سادية. العملية  الحاجة  �سوء  على  وتنوعها  الملكية  قاعدة  تعدد   -  2

كاأ�سا�س  ال��زك��اة  دور  وتفعيل  الجتماعي  والتكافل  الب�سري  العن�سر  تعظيم   -  3
للإ�سلح القت�سادي اأ�سا�سًا.

ال�سرعية وما تقوم عليه من: واأخلقياته  الإ�سلمي  الم�سرفي  العمل  اآلية  تفعيل   -  4

- قاعدة »الخراج بال�سمان«.

- قاعدة »الغرم بالغنم«.

- مبا�سرة التجارة وال�ستثمار.
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ال�سحيحة كما  المال على وجوهه  اإنفاق  فهي موؤ�س�سات مالية م�سرفية تح�سن 

اأمر �ساحب ال�سرع في قوله تعالى: { ک       گ         گ         گ           گ            ڳ      

ڳ         ڳڳ    }  )الحديد:7( .
فالإنفاق في المنهج الإ�سلمي يتنوع اإلى اأربعة اأنواع رئي�سة هي: 

1 - الإنفاق التجاري / الجاري: يقول اهلل تعالى بعد اآيات الربا واآية التداين: { ڑ  
ڑ      ک           ک             ک           ک           گ         گ          گ           گ            ڳ           ڳ         ڳ              ڳ  

ڱ   ڱ          ڱ              ڱں           ں         ڻ          ڻ} )البقرة: 254(.
اأو  جديدة  م�سروعات  اإن�ساء  بمعنى:  ال�سطلحي  بالمعنى  ال�ستثماري  الإنفاق   -  2
ا�ستكمال م�سروعات قائمة اأو اإحلل وتحديث اأ�سول متقادمة. ويتعدى ذلك لي�سمل 

توظيف الأموال في الأ�سول المتداولة ول يتحدد بالمنافع اأو المكا�س�ب المادية فقط 

فيمكن اأن تكون – المنافع معنوية اأي�سًا.

الت�سدقي ب�سقيه الفري�سة والتطوعي. الإنفاق   -  3

الر�سيد. ال�ستهلكي  الإنفاق   -  4

)ه�( خ�سو�سية الأدوات وال�سيغ التمويلية والم�سرفية في ذاتها وقيامها على العقود 

الم�ستقة من معانيها وتكاملها فيما بينها.

اإن  والتي  الإ�سلمية  المالية  للموؤ�س�سات  وحتميًا  طبيعيًا  تكامًل  يفر�س  ذلك  كل 

حادت عنه اأو تنكبت جادته تكون قد وقعت في دائرة الم�سوؤولية ال�سرعية بتركها اأمرًا 

�سروريًا يعينها على تحقيق ر�سالتها واأهدافها ال�سرعية، وهو ما يجب اأن توؤدي فيه 

الهيئات ال�سرعية دورًا حا�سمًا وفعاًل وملمو�سًا.

خام�شًا: ال�شفافية والم�شاءلة:

)اأ( ال�شفافية: توؤدى تقارير الهيئة ال�سرعية دورًا غاية في الأهمية يتمثل في اإمكانية 

العتماد اأو الوثوق في اأعمال ون�ساطات الموؤ�س�سة المالية وما تقدمه من معلومات 
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اإذا اأقرها تقرير الهيئة ال�سرعية، اإذ تعتبر هذه المعلومات وبخا�سة المالية موثوقة 

في الحالت الآتية:

الأخطاء. من  خالية  كانت  اإذا   -  1

اأن المعلومات تمثل ب�سدق العمليات والأح��داث التي  اأي  الظواهر،  تمثيل  �سدق   -  2
والتي  للمن�ساأة  مالية  وحقوق  وخ�سوم  اأ�سول  عنها  ينتج  التي  وبخا�سة  تمثلها، 

ت�ستوفي معايير التحقق.

ب�سدق العمليات وغيرها  المعلومات  تمثل  كي  ال�سكل  على  الجوهر  تغليب   -  3
من الأحداث التي تمثلها طبقًا لجوهرها وواقعها القت�سادي، ولي�س فقط طبقًا 

ل�سكلها القانوني.

4 - الحيادية: اأي خالية من التحيز وتعتبر القوائم غير حيادية اإذا كانت توؤثر عن 
اأو عر�س المعلومات في عملية اتخاذ قرار بهدف الو�سول اإلى  طريق اختيار 

نتيجة محددة �سلفًا.

 )ب( الم�شاءلة: يوؤدي تقرير الهيئة ال�سرعية دورًا بالغ الأهمية في تحقيق الم�ساءلة 

في الموؤ�س�سة المالية الإ�سلمية على اأ�سا�س ما يلفت النتباه اإليه من:

* عدم مراعاة قواعد الحيطة والحذر في مواجهة حالت عدم التاأكد. مثل:
- الديون الم�سكوك فيها .

- عدد حالت المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفالت وال�سمانات.

* مراعاة درجة معقولة من الحذر عند ممار�سة ال�سلطات التقديرية بحيث ل يكون 
هناك مبالغة في:

- تقدير قيم الأ�سول.

- اأو الدخل.

- اأو تقدير الخ�سوم والم�سروفات باأقل مما يجب.
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* وما قد يوؤدي اإليه ذلك من: 
>  خلق احتياطيات �سرية.

>  اأو مخ�س�سات باأكثر مما يجب.
>  اأو التخفي�س المتعمد للأ�سول والدخل.

>  اأو الت�سخيم المتعمد للأ�سول والم�سروفات.
المالية وفقدانها لخا�سية الوثوق بها  اإلى عدم الحيادية للقوائم  اإذ يوؤدى ذلك 

واإمكانية العتماد عليه�ا.

و�شحيحة  دقيقة  معلومات  من  يوفره  اأن  يجب  وما  ال�شرعية  الهيئة  تقرير    <
�شرعًا عن جميع اأن�شطة الموؤ�ش�شة المالية مبوبة كما يلي:

)اأ(  الأن�سطة الت�سغيلية الرئي�سية المولدة لإيرادات الموؤ�س�سة المالية.

)ب( الأن�سطة ال�ستثمارية المتعلقة بالح�سول على اأ�سول طويلة الأجل بالإ�سافة 

اإلى  ال�ستثمارات الأخرى التي ل تعتبر نقدية معادلة.

حقوق  ومكونات  حجم  ف��ي  تغييرات  عنها  ينتج  التي  التمويلية  الأن�سطة  )ج( 

الملكية.

>  الم�شتخدمون لتقرير الهيئة ال�شرعية ودورهم في الم�شاءلة:
المتعلقة  ب��ال��م��خ��اط��ر/وال��ع��وائ��د  اه��ت��م��ام��ه��م  وي��ت��رك��ز  الم�شتثمرين:  فئة   -  1
با�ستثماراتهم، ومن ثم القدرة على اتخاذ قرار يتعلق ب�سراء اأو الحتفاظ اأو بيع 

ال�ستثمارات وتقييم قدرة المن�ساأة على اإجراء توزيعات االأرباح.

المن�ساأة وا�ستقرارها  الخا�سة بربحية  بالمعلومات  وتعلقهم  العاملين:  فئة   -  2
وقدرة المن�ساأة على توفير المكافاآت ومنافع التقاعد وفر�س التوظف.

فئة الدائنين التجاريين: ويهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة قدرة   - 3
المن�ساأة على �سداد ديونها في مواعيدها.
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فئة المتعاملين: يهتمون بالمعلومات المتعلقة با�ستمرارية المن�ساأة.  -  4

المالية  ال��ق��وائ��م  توفرها  ال��ت��ي  بالمعلومات  وتهتم  الحكومية:  الجهات   -  5
المتعلقة  للإح�ساءات  وكاأ�سا�س  المن�ساآت  اأن�سطة  تنظيم  في  ل�ستخدامها 

بالدخل القومي وما يماثلها.

المحلي  القت�ساد  في  فّعالة  م�ساهمة  المن�ساأة  تقدم  اإذ  العام:  الجمهور   -  6
وفر�س  المن�ساأة  اأن�سطة  اتجاهات  وا�ستبانة  عمل  فر�س  توفير  طريق  عن 

ازدهارها.

المالية  الموؤ�ش�شات  في  التغيير  قيادة  في  ال�شرعية  الهيئة  دور   : �شاد�شًا 

االإ�شالمية وبلورة روؤية الإدارة الم�شتقبل:

اإلى التغيير في حدها الأدنى مرتبطة بالخوف من الف�سل �سواء تمثل  اإن الحاجة 

ذلك التغيير في:

> اإعادة هند�سة نظم العمل )الهندرة( اأو اإعادة هيكلة الموؤ�س�سة.
> اأو برنامج طموح وم�ستمر للجودة والإتقان.

> اأو برنامج تجديد ثقافة الموؤ�س�سة.
بو�سع  ذلك  ويتم  الم�ستقبل،  لإدارة  روؤي��ة  تحديد  من  الموؤ�س�سة  تتمكن  وبذلك 

المبادئ ال�سرعية للتغيير وتو�سيل روؤية التغيير للآخرين بكل طرق الت�سال الجادة، 

وما يتطلبه التغيير من: 

)1( تعاون بين جميع الوظائف المختلفة في الهيكل التنظيمي.

)2( بلورة المهارات ال�سرعية واإك�سابها للعاملين في الموؤ�س�سة عن طريق التدريب.

المعلومات  من  عليه  يقوم  وما  ال�سرعية  الهيئة  تقرير  يحتويها  التي  النتائج  اإن   )3(

المالية والإدارية يمّكن الموؤ�س�سة المالية من تح�سين اأدائها في مجالت:

- التخطيط.

- الرقابة.
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- اتخاذ القرار.

- تقييم نتائج كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها.

- تقييم الأن�سطة ال�ستثمارية والتمويلية والت�سغيلية.

وتتم عملية التقييم باعتماد مجموعة من المعايير هي: 

- المعيار المالي: معيار العائد على ال�ستثمار ومعيار القيمة الم�سافة.

- معار الت�شويق: يعك�س ن�سيب الموؤ�س�سة من ال�سوق ودرجة ر�سا المتعاملين 

معها.

والبتكار  التطوير  ودرج��ة  الت�سغيل  وتكاليف  الجودة  يعك�س  االأداء:  معيـار   -

وم�ستوى  التعليمي  الم�ستوى  على  ذلك  ويعتمد  وفعاليتهم،  العاملين  وتكيف 

الخبرة ودرجة البتكار واأ�ساليب الإدارة.

- معيار النمو.

وفي ت�سوير عام اإن الموؤ�س�سة تعتمد على الموارد فما هي ؟ ومن اأين تاأتي؟ كما 

باأبعاده  الأداء  معيار  با�ستخدام  ذلك  يتم  فكيف  الموارد،  هذه  ا�ستخدام  على  تعتمد 

المتعددة والمتنوعة، والمعيار ال�سرعي معيار م�سترك وم�ستبك مع كل المعايير التي 

ومما  الأداء  معيار  من  عليه  ت�ستمل  بما  وال�ستخدمات  والمالية  الموارد  عليها  تقوم 

يت�سمنه من اإدارة الموارد الب�سرية.

�شابعًا : االلتفات اإلى اآثار نظام الرقابة ال�شرعية الفّعال:

ثامنًا: تقنين اأعمال الهيئة ال�شرعية:

)1( طبيعة القوانين واالأ�شل فيها:

> طبيعة القوانين االإلزام:
�سمان  ويتم  وتنفيذها،  لها  الن�سياع  تتطلب  ملزمة  بطبيعتها  القوانين  تعتبر 

الن�سياع للقانون عن طريق ت�سمين القانون جزاءات تفر�س على من يخالفه، ويجب 
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اأن ت�ساغ اأحكام الجزاءات بو�سوح حتى تطبقها المحاكم بي�سر و�سهولة.

> اأ�شهر الر�شائل في ذلك ر�شالة عمر بن الخطاب [ في الق�شاء اإلى اأبى مو�شى 
االأ�شعري:-

من عبد اهلل عمر اأمير الموؤمنين اإلى عبد اهلل بن جراح اأبى مو�سى الأ�سعري: �سلم 

عليك، اأما بعد.

ٌة متبعٌة، فافهم اإذا اأدلى اإليك واأنفذ اإذا تبين لك  فاإن الق�ساء فري�سٌة محكمٌة و�سنَّ

فاإنه ل ينفع تكلم بحق ل نفاذ له.

النا�س في مجل�سك وفي وجهك وق�سائك حتى ل يطمع �سريف في   بين 
)1(

واآ�س

حيفك، ول يياأ�س �سعيف من عدلك...

البّينة على من اأّدعى واليمين على من اأنكر..

يمنعك  ول  ح��لًل،  حرم  اأو  حرامًا  اأحل  �سلحًا  اإل  الم�سلمين  بين  جائز  وال�سلح 

فيه  تراجع  اأن  ر�سدك،  فيه  وهديت  نف�سك،  فيه  فراجعت  بالأم�س  ق�سيته  ق�ساء 

التمادي في  الحق خير من  اإلى  الحق قديم ل يبطله �سيء، والرجوع  فاإن  الحق، 

الباطل.

نه اأعطيته بحقه، واإن  ومن ادعى حقًا غائبًا اأو بينه فا�سرب له اأمدًا ينتهي، فاإن بيَّ

اأعجزه ذلك ا�ستحللت عليه الق�سية فاإن ذلك اأبلغ للعذر واأجلى للعمى.

الفهَم ..الفهَم فيما اأدلى األيك مما ورد عليك مما لي�س في قراآن ول �سنة، ثم قاي�س 

اأقربها واأ�سبهها  اإلى  اأعمد فيما ترى  الأ�سباه والأمثال، ثم  الأمور عندئذ واعرف 

بالحق.

بًا عليه �سهادة زور، اأو مجلودًا في حد  الم�سلمون عدول بع�سهم على بع�س اإل مجرَّ

اأو ظنينًا في ولء اأو قرابة، فاإن اهلل تولى من عباده ال�سرائر و�ستر عليهم الحدود اإل 

بالبيانات والأيمان. واإياك والغ�سب والقلق وال�سجر والتاأذي بالخ�سوم والتنكر 

)1( من املواساة وهي التسوية والعدل.
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عند الخ�سومات.. والإذعان الق�ساء في مواطن الحق ولو على نف�سه كفاه اهلل ما 

بينه وبين النا�س...

ومن تزيد بما لي�س في نف�سه �سانه اهلل، فاإن اهلل تعالى ل يقبل من العباد اإل ما كان 

.
)1(

خال�سًا، فما ظنك بثواب عند اهلل في عاجل رزقه وخزائن رحمته

)2(  التاأ�شيل المبكر للتقنين:

>  وجوه اأهمية ر�شالة عمر في الق�شاء والتاأ�شيل المبكر للتقنين:-
ومما يبرر اأهمية ر�سالة عمر بن الخطاب [ اإلى اأبي مو�سى الأ�سعري فيما نحن 

ب�سدده من التقنين اأحكام الفقه ما ياأتي: 

�سرورة وفري�سة محكمة و�سنة متبعة. الق�ساء  اإن   -  1

[ »ل ينفع تكلم بحق ل نفاذ له. لقوله  بالحكم  الإلزام   -  2

على  والقوة  بالحق  العلم  على  منه  تحري�س  فهو   :
)2(

القيم  ابن  يقول  هذا  وفي   -  3
دينه،  في  والب�سائر  اأم��ره  في  القوة  اأول��ي  وتعالى  �سبحانه  اهلل  مدح  وقد  تنفيذه، 

، فالأيدي 
)3(

فقال:« واذكر عبدنا اإبراهيم واإ�سحاق ويعقوب اأولي الأيدي والأب�سار

القوة على تنفيذ اأمر اهلل، والأب�سار: الب�سائر في دينه ) اإ.ه�(.

وهنا تثور المقابلة بين :-

من  غيره  مع  فيه  يختلف  وقد  ب�اجتهاده،  الفرد  الق�ا�سي  ا�ستنبطه  بحق  الإل��زام 

الق�ساة.

الإلزام بحق ا�ستنبطه المجتهدون وتَخّيره وا�سع القانون، و�سّنه ولي الأمر واألزم 

به الق�ساة جميعًا ليلزموا به النا�س في اأحكامهم.

والم�ساواة  النا�س  بين  العدل  لتحقيق  واأدع��ى  بالحق  واأ�سبه  اهلل  اإلى  اأق��رب  اأيهما 

)1( انظر في تفصيل القول في هذه الرسالة -د ناصر بن عقيل الطريفي – »القضاء في عهد عمر بن اخلطاب«، رسالة دكتوراه من كلية 
الشريعة في الرياض - جامعة األمام محمد بن مسعود اإلسالمية سنة 1404 هـ.

)2( إعالم املوقعني ج-1ص95.
)3( سورة ص /45
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ول  القا�سي،   
 )1(

حيف في  �سريف  يطمع  ل  حتى  اإليه  ونعمد  نتبعه  حتى  فيه  بينهم 

يياأ�س و�سيع من عدله، كما ي�سير الفهم ال�سحيح والدقيق لن�س ر�سالة عمر[ حين 

اإلى اهلل  قال: »واعرف الأ�سباه والأمثال، ثم ق�س الأمور بع�سها ببع�س فانظر اأقربها 

.
)2(

واأ�سبهها بالحق فاتبعه واعمد اإليه« 

ل �سك عندنا اأن الفهم ال�سحيح والدقيق لر�سالة عمر بن الخطاب [ ي�سير اإلى 

اأن قاعدة الإلزام التي قررها عمر بن الخطاب [ في ر�سالته حين قال: »ل ينفع تكلم 

بحق ل نفاذ له«.

هذه القاعد اأولى بالتطبيق في اإلزام الق�ساة اأنف�سهم - في زماننا - باأحكام الفقه 

ولي  و�ّسنها  )التقنين(،  القانون  وا�سع  وتخّيرها  اأ�سا�سًا  المجتهدون  ا�ستنبطها  التي 

الأمر، ليلزم الق�ساة النا�س بها في اأحكامهم،  وذلك دون اإلغاء ل�سخ�سية القا�سي في 

والحوادث  الوقائع  على  ال�سحيح  التطبيق  وتطبيقه  ودللته،  ومقت�ساه  الن�س،  فهم 

المعرو�سة عليه والمطروحة اأمامه.

)3( من اأقاويل الفقهاء في االإلزام:

الإلزام بالتقنين اأو الحكم الفقهي في اأقاويل الأئمة الفقهاء:

 جوهر التقنين اإلزام القا�سي بالق�ساء بالحكم الفقهي الذي يفر�سه التقنين الذي 

ي�سدره ولي الأمر وياأمر بتنفيذه.

قال ابن عابدين الحنفي: »القا�سي لو ق�سى بخلف راأيه ينفذ ق�ساوؤه ما لم يقيده 

. وقال اأي�سًا نقل عن �سرح الوهبانية لل�سرنبللي اإنه:« لو 
)3(

ال�سلطان بمذهب خا�س

قيده ال�سلطان ب�سحيح مذهبه كزماننا تقّيد بل خلف لكونه معزوًل عنه، واأنه متى 

.
)4(

حكم بغير ما قيد به فحكمه عن ال�سرنبللي غير �سحيح لكونه معزول عنه

)1(  احليف هو الظلم واجلور وامليل إلى الظلم من أجل أحد اخلصمني لشرفه أو العتبار آخر.
)2( من نص الرسالة الذي اورده القاضي وكيع بن محمد بن خلف بن حيان املتوفى سنة 306 ه أي متقدم على غيره وأنها لم تكن من 

احلفظ وإمنا كانت مكتوبة )وجادة(، أخبار القضاة ج 1ص1 ص70وما بعدها - ط األولى.
)3( رد احملتار على الدر املختار 692/3.

)4( تبصرة احلكام ج75/1 وما بعدها.
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قال ابن فرحون المالكي: قال ال�سيخ اأبو بكر الطرطو�سي: “اأخبرني القا�سي اأبو 

الوليد الباجي اأن الولة كانوا بقرطبة اإذا وّلوا رجًل  الق�ساء �سرطوا عليه في �سجله 

اأن ل يخرج عن قول ابن القا�سم ما وجدوه ... وهذا الذي ذكره الباجي عن ولة قرطبة 

 .
)1(

وزاد نحوه عن �سحنون

قال الماوردي ال�سافعي: »وقد منع بع�س الفقهاء من اعتزى اإلى مذهب اأن يحكم 

بغيره... لما يتوجه من التهمة والممايلة في الق�سايا والأحكام، واإذا حكم بالمذهب ل 

.
)2(

يتعداه كان اأنفى للتهمة واأر�سى للخ�سوم«

قال البهوتي الحنبلي :- »قال ال�سيخ تقي الدين: العامي عليه اأن يلتزم مذهبًا معينًا 

.
)3(

ياأخذ بعزائمه ورخ�سه

ومن القائلين باالإلزام من المعا�شرين:- 

* المرحوم ال�سيخ علي الخفيف اإذ قال:»يكون لولي الأمر اأن يختار من المذهب 
ما تطمئن له نف�سه، ويرى الم�سلحة في اختياره ح�سب تقديره، ولأن ولية الحكم له 

ابتداء، فاإن الحكم يكون على وفق ما اأختاره، ولأن الق�ساة نوابه وخلفاوؤه فله اإلزامهم 

..
)4(

حه، ولي�س لهم مخالفته في ذلك« بما اختاره ورجَّ

من  قانون  ا�ستخل�س  اأن  ن��رى  »ونحن  ق��ال:-  اإذ  زه��رة  اأب��و  ال�سيخ  *المرحوم 
يكون  اأن  نخ�سى  لأننا  محتومًا  واجبًا  اأ�سبح  بل  فقط،  �سائغًا  اأم��رًا  يعد  لم  ال�سريعة 

تقا�سرنا في هذه الناحية موؤديًا اإلى اأن يدخل بلدنا قانون اأجنبي لم ينبع من الإ�سلم 

.
)5(

ولم يتفق معه وبين اأيدينا العبر

المرحوم ال�سيخ ح�سنين مخلوف حيث قال:- »ول �سك اأن في تقييد الق�ساء   *
.. ومفرغة في قالب قانوني  المدونة  الفقهية  المذاهب  باأحكام م�ستمدة من  ال�سرعي 

)1( األحكام السلطانية ص67 - 68.
)2( األحكام السلطانية ص 67، 68.

)3( كشاف القناع 307/6
)4( مشار إليه في د.عبد الرحمن القاسم، »اإلسالم وتقنني األحكام«، ص-23 24 - د. محمد زكي عبد البر، مرجع سابق ص57.

)5( مشار إليه في د. عبدالرحمن القاسم، املرجع السابق- محمد أبو زهرة – »العقوبة في الفقه اإلسالمي« ص84 - 85.
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للمتقا�سين  وطماأنينة  الق�ساة  على  وتي�سيرًا  العدالة،  لتحقيق  �سمانًا  محكم  من�سق 

�سرعًا  توجب  ظاهرة  م�سلحة  كله  وذلك  ال�سهوات،  ون��وازع  الريب  مظان  عن  وبعدًا 

الواجب  المحترم  التقنين  م�سلك  العملية  الفقهية  بالأحكام  الزمن  هذا  في  ن�سلك  اأن 

التطبيق«.

التي يجب اأن تتناولها ن�شو�س التقنين هي: الجوهرية  الم�شائل   -  4

- ا�سم الهيئة ال�سرعية م�ستق من طبيعة عملها.

- تعريف الهيئة ال�سرعية ومعناها.

- اأهمية الهيئة ال�سرعية و�سرورة وجودها.

- اأ�سا�س وجود الهيئة ال�سرعية.

-  م�سادر م�سروعية الهيئة ال�سرعية.

اأخرى في  اإدارة  اأي  �ساأنًا عن  تقل  اأن ل  ال�سرعية على  للهيئة  التنظيمي  الهيكل   -

الموؤ�س�سة المالية من النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية.

الهيئة   - الإدارة  )مجل��س  للموؤ�س�س��ة:  التنظيمي  الهيكل  في  الهيئة  و�سع   -

ال�سرعية - الجمعية العمومية(.

- ت�سكيل الهيئة ال�سرعية:

* عدد اأع�سائها على األ يقل عن ثلثة ومبررات ذلك.
* ال�سروط والموا�سفات الخا�سة في الأع�ساء لمزاولتهم لأعمالهم وتاأهيلهم با�ستمرار.
* طريقة تعيين / اختيار اأع�ساء الهيئة وتحديد مدة عملهم ومكافاأتهم وعزلهم.
- تحدي طبيعة عمل الهيئة ال�سرعية في العمل عمومًا وبالذات حيال الم�سائل الخلفية. 

- ا�ستقللية الهيئة ال�سرعية تنظيميًا واإداريًا وفنيًا:

    * الهيئة ال�سرعية جهاز م�ستحدث متفرد في عمله.

    * �سمانات ا�ستقللية الهيئة ال�سرعية .
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- اخت�سا�سات الهيئة ال�سرعية:

    * الإفتاء وما يفتى فيه.

    * اإلزامية الفتوى واأ�سانيده.

    * اأهمية الرقابة في الموؤ�س�سات المالية.

- الرقابة ال�سرعية وتميزها عن الرقابة الق�سائية والإدارية:

> المق�شود بالرقابة ال�شرعية:
 حق �سرعي يخول الهيئة �سلطة ممار�سة واجبات وظيفية.

- م�ستملتها )الفح�س – اإ�سدار القرارات – اإبداء الراأي –المتابعة والمراجعة– 
و�سع النماذج – قيا�س الأداء والتقييم ...اإلخ (

- الأجهزة المعاونة في الرقابة ال�سرعية.
- اخت�سا�سات الرقابة ال�سرعية.

- و�سائل الرقابة ال�سرعية واأدواتها.
- معايير الرقابة ال�سرعية و�سمولها للمراجعة والتدقيق ال�سرعي.

- اأنواع الرقابة التي تمار�سها الهيئة ال�سرعية وم�ستوياتها واأجهزتها المعاونة.
- تحديد معنى كل نوع. 

- نطاق كل نوع.

- �سور عيب مخافة الموؤ�س�سة لأخذ راأي الهيئة ال�سرعية مقدمًا/م�سبقًا.

- الجزاء على مخالفة مبداأ الم�سروعية.

- م�سادر مبداأ الم�سروعية في عمل الهيئة ال�سرعية.

- قواعد تحديد المخالفات ال�سرعية:
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>  ما كان من الأعمال والت�سرفات مخالفًا لأحكام ال�سريعة ب�سورة قطعية وجازمة ل 
تحتمل التاأويل، �سواء كانت المخالفة فيه بالن�س على م�سروعية اإتيانه، اأو كانت 

اأو فعله بحيث يلزم من ذلك الترك مخالفة  المخالفة فيه بترك الن�س على حظره 

�سرعية �سريحة.

الفقهاء  اأحد  نظر  في  ال�سريعة  لأحكام  المخالفة  والت�سرفات  الأعمال  من  كان  ما    <
فيها  تتفاوت  التي  الخلفية  بالم�سائل  ي�سمى  ما  اأو جمهورهم، وهو  اأو بع�سهم 

الجتهادات وتتباين الأنظار الفقهية بين مو�سع وم�سيق وم�سدد ومخفف واآخذ 

بالعزيمة ومرخ�س، وما قد يتبع ب�ساأنها من التخّير بين اآراء الفقهاء في غير تلفيق 

اأو تتبع للرخ�س وما ي�ستلزمه ذلك من �سوابط �سرعية من اأهمها:

- اأن يكون القول بالجواز من الآراء ال�ساذة المهجورة.

- اأن ل يعار�س اأ�سًل ول يكون مخالفًا لمقا�سد ال�سريعة وقواعدها الكلية المتفق 

عليها مثل: )مراعاة تغير الأعراف فيما بني من الأحكام ال�سرعية عليها، ل ينكر 

تغير الأحكام بتغير الزمان(.

- اأن يحقق الجواز م�سلحة �سرعية معتبرة �سرعًا.

>   اأما الق�سايا الم�ستجدة التي ل ن�س فيها للفقهاء ال�سابقين في بيان حكمها، فهذه 
ي�سدر اجتهاد جماعي في �ساأنها القرار اأو الإلغاء اأو التعديل.

الئحة الهيئة ال�شرعية :

> اجتماعاتها واإدارة جل�ساتها وم�سوؤوليات رئي�سها.
> القواعد التي تحكم جدول اأعمال الجتماع واإجراءاته.

> طريقة الت�سويت واأخذ القرارات بين اأع�ساء الهيئة ونهجها في العمل.
> اأمانة الهيئة ال�سرعية. 
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> تقرير الهيئة ومحتوياته ومواعيده والجهات التي يقدم لها.
> ح�سور اجتماعات مجل�س الإدارة والجمعية العمومية للم�ساهمين.
> حق طلب اإدراج اأي مو�سوع في جدول اجتماع الجمعية العمومية.

قبل  ال�سرعية  الهيئة  على  والت�سغيلية  ال�ستثمارية  القرارات  عر�س  �سرورة   <
دخولها مرحلة التنفيذ العملي.

- قواعد ح�سم الختلفات بين اأع�ساء الهيئة.

– منهجية  الترجيح  ال�سرعية ) منهجية  التعامل مع المخالفات  - قواعد منهجية 

التخّير....اإلخ(

– الم�سوؤولية  الإدارية  الم�سوؤولية   ( ال�سرعية عن ت�سرفاتها  الهيئة  - م�سوؤولية 

الق�سائية(.

- دور الهيئة ال�سرعية في قيادة التغيير داخل الموؤ�س�سة، وتطوير الأداء وتنميط 

الت�سغيل وعلى وجه الخ�سو�س:

> التدريب اللزم للعاملين.
> الإجابة على ت�ساوؤلت وا�ستف�سارات المتعاملين مع الموؤ�س�سة.

> عقد الملتقيات والندوات.
اأن  يجب  قانونية  اأو  نظامية  واجبات  تمثل  ال  الفعَّ ال�سرعية  الرقابة  نظام  اآث��ار   -

يحققها التقنين المن�سود مثل:

>  �سلمة التطبيق ودعم الثقة في الموؤ�س�سات المالية ون�ساطاتها.
>  ت�سميم نموذج ت�سغيلي.

>  تذليل العقبات وال�سعوبات العملية المختلفة.
يتعلق  فيما  وبالذات  العملية  الممار�سة  تخدم  ب�سورة  الفقهية  الأحكام  بلورة    <

بالم�سائل الم�ستجدة والم�ستحدثة في عمل الموؤ�س�سات المالية.
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>  بلورة النموذج الأمثل للم�سرفية الإ�سلمية.
>  اإبراز ملمح برنامج الإ�سلح القت�سادي ال�سرعي.

>  تحقيق ال�سفافية وال�سدقية.
>  تحديد اأ�س�س الم�سوؤولية ال�سرعية وعلى م�ستوى الموؤ�س�سة المالية.

>  الإ�سهام في اإحداث تغيير حقيقي وتحديد محاوره واأولوياته.
تا�شعًا: هيئة الرقابة ال�شرعية في القانون الكويتي

القانون رقم 30 ل�سنة 2003 باإ�سافة ق�سم خا�س بالبنوك الإ�سلمية اإلى الباب 

و  المركزي  الكويت  بنك  و  النقد  �ساأن  في   .1986 ل�سنة   32 رقم  القانون  من  الثالث 

المهنة الم�سرفية، ين�س في المادة )93( منه على ما ياأتي:«ت�سكل في كل بنك اإ�سلمي 

هيئة م�ستقلة للرقابة ال�سرعية على اأعمال البنك ل يقل عدد اأع�سائها عن ثلثة تعينهم 

الجمعية العمومية العامة للبنك، و يجب الن�س في عقد التاأ�سي�س و النظام الأ�سا�سي 

ممار�ستها  اأ�سلوب  و  اخت�سا�سها  و  ت�سكيلها  كيفية  و  الهيئة  هذه  وجود  على  للبنك 

لعملها.

على  ي�سمل  للبنك  العامة  الجمعية  اإلى  �سنويًا  تقريرًا  تقدم  اأن  الهيئة  على  ويجب 

راأيها في مدى م�سايرة اأعمال البنك لأحكام ال�سريعة الإ�سلمية، وما قد يكون لديها من 

ملحظات في هذا الخ�سو�س، و يدرج هذا التقرير �سمن التقرير ال�سنوي للبنك«.
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اأهم المراجع

ومعيار  الإ�سلمية  المالية  للموؤ�س�سات  والمراجعة  المحا�سبة  هيئة  معايير  انظر   )1(

ال�سركات .

)2( ال�ستثمار والرقابة ال�سرعية في الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية د. عبدالحميد البعلي 

ط. مكتبة وهبة القاهرة.

)3( الموافقات في اأ�سول ال�سريعة لل�ساطبي ح4 – �س8 .

 11  ، )4( انظر اأي�سًا قواعد الأحكام في م�سالح الأنام للعز بن عبد ال�سلم ج 1 �س 10 

بمراجعة طه عبد الروؤوف �سعد . ط . اأم القرى  للطباعة والن�سر � القاهرة .

)5( المرجع ال�سابق – �س20 .

)6( �سرح المنتهى 3/456 ط . اأن�سار ال�سنة بالقاهرة .

)7( اأدب المفتي والم�ستفتي لبن ال�سلح �س 106 بتحقيق د. موفق عبد القادر ط عالم 

الكتب � بيروت .

)8( المو�سوعة الفقهية الكويتية ج 32 �س 22 .

)9( الموافقات لل�ساطبي 4/313 .

)10( الفقيه والمتفقه �س 156 ، 182 ط دار الكتب العلمية بيروت .

)11( الفقيه والمتفقه �س 156 ، 182 . ط . دار الكتب العلمية � بيروت .

)12( اأي�سا المجموع للنووي 1/56 

 6/316 المحيط  – البحر  )13( �سرح المنتهي 3/458 

)14( البحر المحيط 6/316 انظر اأي�سا المو�سوعة الفقهية الكويتية ج 32 �س 50 

)15( الفروق للقرافي 4/48 ، 54 

)16( الموافقات لل�ساطبي 4/89 ، 95 
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)17( عند كتابة كتابنا ال�ستثمار والرقابة ال�سرعية لأول مرة منذ زمن لي�س بالقليل حيث 

كان يدّر�س في المعهد الدولي للبنوك والقت�ساد الإ�سلمي بجمهورية قبر�س التركية 

قبل طباعته كتابا و�سعنا الرقابة ال�سرعية كعنوان ولكننا اقت�سرنا في ال�سرح على 

الفتوى والمتابعة ال�سرعية وعللنا ذلك باأ�سباب منها اأن الرقابة من الروؤية اللحقة 

للعمل بعد التطبيق ثم التنفيذ لفتاوى الهيئة ال�سرعية واعتبرنا المتابعة جوهر عملية 

الرقابة �س 214 ، 215 ، 218 واليوم نتحدث عن الرقابة مبا�سرة بعد اأن ا�ستد عود 

ا�ستقلليتها  ي�ستوجبه ذلك من  انت�سارها وما  ال�سلمية وذاع  المالية  الموؤ�س�سات 

بكل ما يتطلبه ذلك ال�ستقلل من اأمور �سن�سردها في هذا البحث .

)18( معجم مقايي�س اللغة لبن فار�س 2/427 � ل�سان العرب لبن منظور 5/279 تاج 

المحيط  القامو�س   �  221 �س  للفيومي  ال�سحاح  مختار   2/515 للزبيدي  العرو�س 

 � للجرجاني  التعريفات   �  1/363 الو�سيط  المعجم   �  75  �  1/74 اآب��ادي  للفيروز 

م�سار اإليها في بحث ريا�س الخليفي الرقابة ال�سرعية �س 1 .

 �  213 �س  ال�سرعية  والرقابة  ال�ستثمار  كتابي   : المختلفة  التعريفات  في  انظر   )19(

وكتابي المدخل لفقه البنوك ال�سلمية �س 153 ط المعهد الدولي للبنوك والقت�ساد 

ال�سرعية وا�ستقلليتها على معاملت  الرقابة  – اأثر  اأبو معمر  – فار�س  الإ�سلمي 

البنك الإ�سلمي – �س4 .

�سنة  الإ�سلمية  المالية  للموؤ�س�سات  وال�سوابط  والمراجعة  المحا�سبة  معايير   -

. بعدها  – وما  �س15  المراجعة   - 1422ه� 

– دور الرقابة ال�سرعية في تطوير الأعمال الم�سرفية  - د. محمد عبدالحكيم زعير 

– ح1 – �س44.

-  محمد اأبو �سادي – دور البنوك الإ�سلمية في تحقيق التنمية القت�سادية درا�سة 

تحليلية – �س627 .

- د. عبدال�ستار اأبو غده في بحثه �س44 .
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- د. عوف الكفراوي – النقود والم�سارف في النظام الإ�سلمي �س327 وما بعدها 

– ط. دار الجامعات الم�سرية – د. ال�سيد خليل هيكل – الرقابة على الموؤ�س�سات 
المعارف  من�ساأة  – ط.  بعدها  وما   ، – �س172  وال�ستهلكية  الإنتاجية  العامة 

�سنة 1970م .

)20( اإعلم الموقعين 4/204 بتحقيق محي الدين عبد الحميد . ط . المكتبة الع�سرية 

بيروت .

�سعري . الأ  مو�سى  اأبي  اإلى  الق�ساء  في  عمر  كتاب  من  )21( اإعلم الموقعين 1/85 

. ط  الهاء  )22( مختار ال�سحاح – تاج العرو�س – ل�سان العرب - ج 2 �س 1043 حرف 

مكتبة النوري � دم�سق .

)23( مختار ال�سحاح � تاج العرو�س � ل�سان العرب .

القاهرة. وهبه  مكتبة  ط  )24( ال�ستثمار والرقابة ال�سرعية �س 269 

ط.   – الإ�سلمية  المالية  للموؤ�س�سات  وال�سوابط  والمراجعة  المحا�سبة  معايير   )25(

. �سابق  – مرجع  المحا�سبة  – هيئة  /2001م  1422ه� 

)26( انظر م. )87( مجلة الأحكام العدلية و�سرحها للب�ستاني .

)27( انظر المادتين رقمي )1427( ، )1428( من مجلة الأحكام العدلية والمادة )462( 

من م�سروع تقنين ال�سريعة الإ�سلمية على مذهب الإمام اأبي حنيفة النعمان اإعداد 

مجمع البحوث الإ�سلمية بالأزهر ال�سريف .

المعاني  تلك  تحقق  من  لبد  المعاني  من  الم�ستقة  العقود  »واأ�سماء  الرملي  يقول   )28(

فيها« – حا�سية الرملي على اأ�سنى المطالب 2/122 .

)29( انظر كتابنا فقه المرابحة في التطبيق القت�سادي المعا�سر ط. مكتبة وهبة .

المالية الإ�سلمية  اإلى هيئة المحا�سبة والمراجعة للموؤ�س�سات  المقدم  )30( انظر بحثنا 

بعنوان : تنظيم العلقة بين الموؤ�س�سات المالية الإ�سلمية والجهات الرقابية والبنوك 

التقليدية .
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اإلى  المقدم  التنموية  واآث���اره  الإ�سلمي  الم�سرفي  النظام  تكامل   – بحثنا  انظر   )31(

الموؤتمر الخام�س نحو نظام م�سرفي اإ�سلمي متكامل – الأكاديمية العربية للعلوم 

المالية والم�سرفية – عمان - الأردن 14/10/2002-12م .

معاجم اللغة :

- معجم مقايي�س اللغة لبن فار�س .

- ل�سان العرب لبن منظور .

- تاج العرو�س للزبيدي .

- مختار ال�سحاح للرازي .

- القامو�س المحيط للفيروز اآبادي .

- المعجم الو�سيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

- البحر المحيط .

كتب التف�شير :

- تف�سير القرطبي .

- تف�سير ابن كثير .

كتب الفقه :

)32( المدخل لفقه البنوك ال�سلمية � د. عبد الحميد البعلي ط مكتبة وهبه بالقاهرة.

وهبه  مكتبة   . ط   � البعلي  الحميد  عبد  د.   � الإ�سلمي  الم�سرفي  العمل  اأ�سا�سيات   )33(

بالقاهرة .

)34( ال�ستثمار والرقابة ال�سرعية � د. عبد الحميد البعلي � ط. مكتبة وهبة بالقاهرة .

)35( مقا�سد ال�سريعة � طاهر بن عا�سور � ط ال�سركة التون�سية للتوزيع .

)36( الموافقات لل�ساطبي � ط. دار المعرفة بيروت .
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)37( اأدب المفت�ي والم�ستفتي لبن ال�سلح بتحقيق د. موفق عبد القادر ط عالم الكتب 

بيروت.

)38( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ط دار الكتب العلمية بيروت 

)39( اأثر الرقابة ال�سرعية وا�ستقلليتها على معاملت البنك الإ�سلمي د. فار�س اأبو 

معمر .

الحكيم  عبد  محمد  د.  الم�سرفية  الأع��م��ال  تطوير  في  ال�سرعية  الرقابة  دور   )40(

زعير.

)41( دور البنوك ال�سلمية في تحقيق التنمية القت�سادية � محمد اأبو �سادي .

الجامعات  دار  الكفراوي ط  د. عوف  الإ�سلمي  النظام  النقود والم�سارف في   )42(

الم�سرية. 

)43( هيكل الرقابة على الموؤ�س�سات العامة الإنتاجية وال�ستهلكية د. ال�سيد خليل ط 

من�ساأة المعارف الإ�سكندرية .

)44( قواعد الأحكام في م�سالح الأنام للعز بن عبد ال�سلم بمراجعة طه عبد الروؤوف 

ط اأم القرى للطباعة والن�سر بالقاهرة. 
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الفهر�س

ال�شفحةاملــــو�شـــــوع
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