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امللخص

الرقابة القانونية على املصارف اإلسالمية

)رقابة البنك املركزي والرقابة الشرعية(

لقد شلهدت صناعة اخلدمات املالية اإلسلالمية، نموًا كبريًا خالل العقود الثالثة املاضية، 
حيث بدأت جتربة البنوك اإلسلالمية تتزايد بصورة واضحة، ومل يعد االهتامم هبا مقصورا فقط 
عىل العامل اإلسالمي، بل امتد ليشمل الدول األوروبية بظهور املصارف اإلسالمية فيها، لتعمل 

بجانب البنوك التقليدية. 

إن العمليات املرصفية التي متارسلها املصارف اإلسالمية، وخاصة يف جمال االستثامر، تعرب 
علن توظيلف حقيقيى لألموال، وهلي بذلك تضيف طاقلة إنتاجية فعلية، وعىل هذا األسلاس 

يكون دور املصارف دورًا إجيابيًا يف حركة النشاط االقتصادي يف املجتمع. 

وتتميلز املصلارف اإلسلالمية بأهنا جتمع علدة صفلات يف تعاملها امللرصيف، ولعل الصفة 
االستثامرية تأخذ مكان األولوية يف هذا التعامل. ومن ناحية أخرى، يسلك التعامل املرصيف يف 
هذه املصارف مسلالك مل تكن تألفها البنوك التقليدية. فطرق االسلتثامر تأخذ مسلارها مستنرية 
هبلدي الرشيعة الغراء، وهي بذللك تتنوع بتنوع الصيغ واألدوات وفقا لقواعد الرشع احلنيف. 
فتتأطر نتيجة لذلك الرقابة عىل املصارف اإلسالمية يف جممل نظمها بام حيكم العمل املرصيف من 

قواعد رشعية عند ممارسة العمليات املرصفية بمختلف أنواعها. 

وحتظلى الرقابلة التي متارسلها البنوك املركزية علىل املصارف التقليدية واإلسلالمية بأمهية 
قصلوى، مملا جعل معظلم دول العامل متنح البنوك املركزية سللطات واسلعة للرقابلة عىل أعامل 

املصارف التجارية، باعتبارها املسؤولة األوىل عن تنفيذ أهداف السياسة النقدية.

وتكمن أمهية البحث من خالل تأثري املصارف اإلسالمية عىل االقتصاد الوطني يف الدول 
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سللبًا أو إجيابًا، وقيامها باألعامل االسلتثامرية بأموال املودعني واملسلامهني، مما أدى إىل وجوب 
الرقابة عليها لتقويم نشلاطها وعدم تعرضها ملخاطر الفشلل، ومحاية االقتصاد الوطني وأموال 

املودعني واملسامهني. 

ومع أن هذه الرقابة قد زادت من كفاءة املصارف اإلسلالمية، إال أهنا مل تراع ظروف عمل 
هذه املصارف اخلاضعة ألحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء يف بعض األحيان. ومن ناحية أخرى، 
فإن الرقابة حتد من فاعلية عمل هذه املصارف وعدم حتقيقها ألعىل عائد ربح ممكن، وذلك ألن 
نسبة االحتياطي القانوين املفروض عليها يعطل جزءا من استثامر أموال هذه املصارف، مما جعل 

تسليط الضوء عىل الرقابة القانونية عىل املصارف اإلسالمية أمرًا جديرًا بالدراسة. 

من هنا تتحدد مشلكلة الدراسلة، من حيث أن املصارف اإلسلالمية ختضلع إىل رقابة عدة 
جهلات ويف مقدمتها البنوك املركزية. ولعدم وضوح احلدود الفاصلة بني الرقابة التي متارسلها 
كل من هذه اجلهات، فقد اقتىض بيان ما ينبغي عىل كل جهة ممارسته من رقابة، دون أن تتجاوز 

عىل ما تتواله اجلهات األخرى هبذا الشأن.

ويف هذه الدراسلة سلوف تتناول مفهوم البنوك اإلسلالمية، ورقابة البنك املركزي عليها، 
ومن ثم الرقابة الرشعية عىل تلك املصارف.

د. وليد هويمل عوجان 
جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا

 عامن - األردن
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املقدمـة

احلمد هلل رب العاملني ، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

أما بعـــــد:

لقد حققت املصارف اإلسلالمية، رغم قرص عمرها الزمني���، نجاحًا ال يسلتهان به، فقد 
اسلتطاعت خلالل السلنوات املاضية حتقيق معلدالت أرباح جيلدة ���، وإن دل هذا عىل يشء، 
فإنام يدل عىل رغبة الناس بالرزق احلالل، حيث إن املرصف اإلسلالمي مؤسسلة تلتزم يف مجيع 
معامالهتا، ونشلاطها االسلتثامري، وإداراهتلا جلميع أعامهللا بالرشيعة اإلسلالمية ومقاصدها، 

وكذلك بأهداف املجتمع اإلسالمي – داخليًا وخارجيًا ���.

ولقد كان الفتًا ما حققه العمل املرصيف واملايل اإلسالمي من ازدهار عىل املستوى العاملي. 
فلقد قطعت صناعة اخلدمات املالية اإلسلالمية شلوطا بعيدا عىل ملدى العقود الثالثة املاضية، 
حيلث غدت اليوم صناعة راسلخة الكيان، تتسلم بالتنلوع العريض يف خدماهتلا، حيث يوجد 
ما يفوق �00 مؤسسلة مالية ويغطي نشلاطها أكثلر من 75 دولة. وتقدر قيملة املحفظة املدارة 
من جانبها عامليا أكثر من �50 بليون دوالر أمريكي، كام أهنا مسلتمرة يف توسلعها اجلغرايف إىل 
مناطق جديدة. وخالل هذا النمو املتسارع بمعدالت سنوية هائلة تراوحت بني �5% و %�0، 

��� حيث بدأ نشاط املصارف اإلسالمية الفعيل عام �977م. انظر: أيمن حممد احلامقي، استقاللية البنك املركزي 
وأثره عىل السياسة النقدية، البنك املركزي املرصي، معهد الدراسات املرصفية ���994، ��-�4.
��� انظر: التنمية يف املصارف اإلسالمية، املجلة العلمية لكلية الرشيعة والقانون، طنطا �4�0هل، �7.

��� حممد عبد الغفار الرشيف، الرقابة الرشعية عىل املصارف والرشكات املالية اإلسلالمية، املؤمتر العاملي 
الثالث لالقتصاد اإلسلالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السلعودية، �4�6هل/
�005م،5. يوسلف كلامل، الرقابلة الرشعية للمصارف اإلسلالمية، جمللة الدعوة، القاهلرة، إبريل 

�980م، �9 وما بعدها.
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فإن الصناعة املرصفية واملالية اإلسلالمية الناشلئة، قد حتولت فعليا لتصبح عمال جاذبا ومرحيا، 
متجاوزة أثناء ذلك عددا ملحوظا من املعوقات التي تواجه هذه الصناعة���.

ومن املعلوم أن القوة الدافعة األساسلية وراء ذلك التوسلع الرسيع يف هذه الصناعة، نامجة 
علن تناملي الطلب عىل اخلدملات واملنتجات املاليلة، التي تقتدي بمبادئ الرشيعة اإلسلالمية، 
سلواء يف البلدان اإلسلالمية أو غري إسلالمية. وقد أدى هذا الطلب املتنامي إىل دخول عدد من 
املؤسسلات إىل سلوق اخلدمات املرصفية واملالية اإلسلالمية للملرة األوىل، حيث كانت بعض 
املؤسسلات بنوكا تقليدية تسلعى إىل احلصول عىل حصة من تلك السلوق الواعدة. ويف الوقت 
ذاته، شلهدت األعوام القليلة املاضية تسلارع اجلهود بشلأن اسلتحداث وتطوير منتجات مالية 

إسالمية جديدة، وذلك هبدف توفري نظري إسالمي للمنتجات املالية التقليدية���.

وال يزال هذا السعي إىل االستحداث مستمرا، حيث أفرز، حتى الوقت الراهن، منتجات 
ماليلة إسلالمية أكثر تطلورا، وإن كانت تنطوي يف الوقت ذاته عىل خماطر من شلأهنا طرح املزيد 
ملن التحديلات. ومن ثلم، فإن توافر اهليلكل القانوين والتنظيمي املناسلب للمؤسسلات املالية 

اإلسالمية، يعد أمرًا عىل جانب ملموس من األمهية لدى هذه املؤسسات���.

وبلام أن طبيعلة أعلامل املصلارف التلي تعتملد بالدرجلة األوىل عىل اسلتثامر أملوال الغري 
�املودعلني�، فقلد دفع احلكومات، لوضلع قوانني تنظم العمل املرصيف حلاميلة أموال املودعني، 
وذللك ملن خالل البنلك املركزي، الذي يسلتخدم عددًا ملن األدوات يف هلذه العملية أيضًا . 

��� عبلد احلميلد حممود البعليل، تنظيم العالقة بني املصارف اإلسلالمية والبنوك املركزيلة والبنوك التقليدية، 
بحوث املؤمتر العلمي السلنوي الرابع عرش »املؤسسلات املالية اإلسلالمية معامل الواقع وآفاق املستقبل، 
7-9 ربيلع اآلخلر �4�6هل/ املوافلق �5-�7 مايو �005، جامعلة اإلمارات العربيلة املتحدة، كلية 

الرشيعة والقانون، 4/ �445.
��� انظر: عبد احلميد حممود البعيل، االستثامر والرقابة الرشعية الفعالة، مكتبة وهبة، القاهرة ����00، �8.

��� منلور إقبلال و آخلرون , التحديلات التي تواجله العمل املرصيف اإلسلالمي، املعهد اإلسلالمي للبحوث 
والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جده ���998، 7�-70.
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فأصبحلت البنلوك املركزية تلعلب دور املراقب علىل البنوك، من خالل السللطات التي منحها 
إياها القانون ���.

لذا فإن إجراءات املرصف اإلسالمي ختضع لثالثة أشكال من الرقابة وهي���:

أوالً: الرقابـة الرشعية: وخيتص هبا فقهاء متمرسلون يف أحكام املعامالت املالية، ويسلتند 
تربيلر وجلود مثل هذه الرقابة انطالقًا من التزام املرصف اإلسلالمي بعلدم التعامل بالربا أخذًا 

وعطاًء���.

ثانيـًا: الرقابة الفرديـة أو الداخلية: ويقوم هبا جمموعة املسلامهني، ألهنم أصاًل أصحاب 
رأس مال.

ثالثـًا: الرقابـة القانونيـة، وتتلوىل الدوللة مسلؤولية القيام هبلذه الرقابة، من خلالل البنك 
املركزي، وتربر هذه الرقابة عىل أساس أن املرصف اإلسالمي يامرس نشاطاته املرصفية يف إطار 

دولة، حيكمها قانون ودستور وترشيعات خاصة هبا��4.

ولطبيعة املؤسسلات املالية اإلسلالمية من حيث التزامها بأحكام الرشيعة اإلسلالمية فقد 
تطللب األمر وجود هيئلات الرقابة الرشعية داخل هذه املؤسسلات تفرضها اجلهات احلكومية 
والسللطات املرصفية، وهلي كذلك من مقتضيات األنظمة األساسلية وعقود التأسليس لتلك 

املؤسسات.

��� حممد نجاة اهلل صديقي، املصارف املركزية يف إطار العمل اإلسالمي، يف كتاب اإلدارة املالية يف اإلسالم، 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، عامن، األردن ��989م�، �/ 60.

��� عبد امللك احلمر، النشاط املرصيف اإلسالمي والدور الرقايب للبنوك املركزية، اإلمارات العربية ����00، �9.
��� عدنان اهلندي، بعض جوانب عالقة البنوك اإلسلالمية بالبنوك املركزية، جملة املصارف العربية، بريوت، 

العدد �8، املجلد، 4 شباط �984، �8.
��4 عبد احلليم إبراهيم حميسن، تقييم جتربة البنوك اإلسالمية، دراسة حتليلية، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد 

والعلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية، عامن ��409هل/��989، �85.
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ونظرًا للطبيعة اخلاصة للمصارف اإلسلالمية وأنشطتها وصيغها املختلفة، فإن هناك نوعًا 
من عدم التناسب بني األدوات الرقابية التقليدية وحمل الرقابة املرصفية يف املصارف اإلسالمية، 

حيث بذلت جهود عديدة حلل مثل هذا االختالف. 

وعلىل وجه العموم، فلإن توافر هيكل قانوين وتنظيمي مناسلب، يعد أملرًا حيوي األمهية 
إلجياد البيئة، التي متكن األسواق املالية من التطور والنمو عىل نحو صحي. وينطبق هذا القول 

بصورة خاصة، عىل صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية.

ولقد نشلأ العمل املرصيف اإلسلالمي يف ظلل اقتصاديات حيكمها النظام الرأسلاميل، الذي 
متارس فيه البنوك املركزية دور املراقب عىل البنوك. وهبذا كان ال بد للمصارف اإلسلالمية من 
االلتلزام بالقوانلني املعمول هبا، فيام يتعلق برقابلة البنك املركزي، دون التفلات البنوك املركزية 
خلصوصية أعامل البنوك اإلسلالمية، مما أدى إىل وجود بعض اإلشلكاليات بني البنوك املركزية 

والبنوك اإلسالمية��� .

أهمية البحث: 

إن فعالية املصارف اإلسالمية، وقيامها بدورها االقتصادي املنشود، يعتمد بشكل أسايس 
عىل جلب وجتميع املدخرات �الودائع املرصفية�، وعىل استثامر هذه األموال بالشكل األمثل .

وبام أن وجود هيئات الرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية أمر حتمي، خاصة أن 
هذه املؤسسات ما زالت حديثة النشأة، فهي بحاجة إىل مزيدا من التعمق لالرتقاء بمهنة الرقابة 

الرشعية لتؤدي الغرض الذي وجدت من أجله. 

��� الغريلب نلارص، الرقابلة املرصفيلة عىل املصارف اإلسلالمية، املعهلد العاملي للفكر اإلسلالمي، الرياض 
���996، ��. حمملد سلويلم، إدارة املصارف التقليدية واملصارف اإلسلالمية � مدخلل مقارن �، دار 

الطباعة احلديثة، القاهرة �ب.ت�، ��0.
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وكذلك، بام أن عملية الرقابة املرصفية عىل املصارف اإلسالمية، تشمل رقابة البنك املركزي 
علىل الودائلع واالئتلامن يف البنوك اإلسلالمية وتؤثلر فيها، مما ينعكلس عىل االقتصلاد والرقابة 
املرصفيلة ���، جاءت هذه الدراسلة للتمكن من معرفة هذه اآلثار واالنعكاسلات. لذلك، فإن 
أمهية البحث تكمن كذلك يف أمهية الدور الذي يمكن أن تقوم به املصارف اإلسالمية يف التنمية 
االقتصادية عىل مستوى الدولة، هذا إذا توفرت األساليب الرقابية املالئمة هلا، والتي تساعدها 

من أداء دورها التنموي االستثامري عىل مستوى االقتصاد القومي.

هدف البحث:

هيدف هذا البحث إىل دراسلة وحتليل وتقويم اآلثار االقتصادية والرقابية النامجة عن رقابة 
البنك املركزي عىل أعامل وتشغيل وأدوات املصارف اإلسالمية، من خالل التعرف عىل مفهوم 
البنك املركزي لودائع البنوك اإلسلالمية وأدوات التمويل واالسلتثامر فيها من الناحية العملية 

واآلثار املرتتبة عىل هذا املفهوم .

ثم مدى احلاجة إىل صياغة إطار تنظيمي ورقايب لصناعة املرصفية اإلسالمية، وعىل الرغم 
ملن وضلوح احلاجة إىل جمال التنظيلم والرقابة عىل هلذه الصناعة، فإن العديد ملن الدول التي 
تتواجد فيها هذه الصناعة، ما زالت مسريهتا يف ذلك الصدد متأخرة. ومما ال شك فيه أن احلاجة 
إىل تطوير إطار قانوين ألغراض الضبط والتنظيم والرقابة عىل الصناعة املرصفية اإلسالمية، ال 
تقترص عىل الدول التي تتواجد وتنمو فيها هذه الصناعة فحسب، وإنام متتد هذه احلاجة لتشكل 

أيضًا  دوال تتطلع إىل جذب الصناعة املرصفية اإلسالمية إىل أسواقها.

وإضافلة إىل ما سلبق، فإننا ندرك أن إقاملة بيئة تنظيمية ورقابية مناسلبة للصناعة املرصفية 

��� عبد السلتار أبو غدة، االئتامن، مؤمتر دور املؤسسلات املرصفية اإلسلالمية يف االستثامر والتنمية، الشارقة 
5-7مايو��00م، ��.
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اإلسلالمية، يقتيض رضورة اختاذ قرارات حازمة بشلأن العديد من القضايلا اهلامة املتعلقة بكل 
من املنهج واألدوات واملامرسات، وكذلك املتعلقة باملؤسسات والبنية التحتية���.

ولضلامن التلزام املصارف اإلسلالمية بأحكام الرشيعلة، جيب أن تكون هنلاك جهة رقابية 
رشعيلة، تتابع أعلامل هذه املصلارف، للتأكد من مرشوعيتهلا، ولتقويم اخلاطلئ منها، وتقديم 

البديل الرشعي عنها.

إن تنميلة صناعلة مرصفيلة إسلالمية حيويلة وديناميكية، والتي من شلأهنا توسلعة فرص 
وجملاالت خلق الثروة وحتفيز النمو االقتصادي املتوازن وتشلجيع التنميلة االجتامعية، تتطلب 
إسرتاتيجيات حمددة ومناسبة من شأهنا الرتكيز عىل كل من بناء القدرة املؤسسية، وتطوير البنية 

التحتية املالية والقانونية املساندة���.

كلام أن إقاملة بيئة تنظيميلة ورقابية يعتلرب مطلبًا من جانب السللطات الرقابيلة وحتديًا هلا، 
حيث تواجه هذه السلطات مهمة مزدوجة تتمثل يف رضورة فهم طبيعة هذه الصناعة من جهة، 
واملوازنة بني حتقيق رقابة فعالة وهتيئة الطموحات املرشوعة هلذه الصناعة، لكي تواصل مسرية 
النمو والتطوير من جهة أخرى. كام أن إقامة هذه البيئة التنظيمية والرقابية يعد من متطلبات هتيئة 
كل من أرضية تنافسلية متكافئة لنشلاطها، وبنية حتتية فاعلة، وأسلواقا عاملة، واخرتاقًا للسوق 

��� أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي، املؤمتر االقتصادي األول، حلقة 
النقاش األوىل السلتكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسلالمية يف املجال االقتصادي، املحور الرابع عالقة 
البنك املركزي بالنسلبة للمرصف اإلسلالمي، �4 -�6 شلعبان ���4هل املوافق 6-8/�/��99م، 

.�6-�5
��� أمحد أوصاف، األمهية النسبية لطرق التمويل املختلفة يف النظام املرصيف اإلسالمي، أدلة عملية من البنوك 
اإلسالمية، ندوة: خطة االستثامر يف البنوك اإلسالمية اجلوانب التطبيقية والقضايا واملشكالت، البحوث 
واملناقشلات، املجملع امللكلي للبحلوث احلضلارة اإلسالمية-مؤسسلة آل البيت، واملعهد اإلسلالمي 

للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية-جدة ��987م�، ��8، ��4.
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العامللي���. وبنلاء علىل ذللك، يتوجب عىل كل ملن السللطات الرقابية والصناعلة املرصفية أن 
يعمال معا من أجل صياغة هذه البيئة التنظيمية والرقابية، وذلك بالتعاون مع اجلهات األخرى 
ذات العالقلة هبذه الصناعة، مثل بنك التنمية اإلسلالمي، وجملس اخلدمات املالية اإلسلالمية، 
وهيئة املحاسلبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، إضافة إىل غريها من املؤسسات املالية 

اإلسالمية.

مشكلة البحث:

من هنا تتحدد مشكلة الدراسة، حيث أن املصارف اإلسالمية ختضع إىل رقابة عدة جهات 
ويف مقدمتها البنوك املركزية والرقابة الرشعية. ولعدم وضوح احلدود الفاصلة بني الرقابة التي 
متارسها كل من هذه اجلهات، فقد اقتىض بيان ما ينبغي عىل كل جهة ممارسته من رقابة، دون أن 
تتجاوز عىل ما تتواله اجلهات األخرى هبذا الشأن. ومن هنا كانت اإلشكالية املطروحة يف كيفية 
التغلب عيل االزدواجية يف ممارسلة األنشلطة املرصفية، وفقًا لقواعد وأسلس النظام اإلسالمي 

واخلضوع لرقابة البنك املركزي وفق األساليب التقليدية.

منهج البحث يف الدراسة:

إن هدف الدراسلة يتحقق من خالل اسلتخدام املنهج الوصفي واملنهج التحلييل لألدوات 
الرقابية وأثارها.

��� حمملد سلعيد الغاملدي، تقويلم أداء العملل امللرصيف اإلسلالمي يف ظلل التعايلش وتوجهلات تكامله، 
أسللمة بعلض الفلروع املرصفية يف بنلك اجلزيرة، األكاديميلة العربية للعللوم املالية واملرصفيلة، امللتقى 
 السلنوي اإلسلالمي اخلاملس، نحو نظام مرصيف إسلالمي متكامل، علامن، اململكة األردنية اهلاشلمية، 

.��-9 ،�00�/�0/�4-��
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مصادر البيانات:

تستمد هذه الدراسة مراجعها من املصادر التالية :-

�- أبحاث يف عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية .

�- مؤلفات يف املصارف اإلسالمية واملركزية واالقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الكيل.

�- نرشات البنوك املركزية الشهرية والتقارير السنوية .

4- نرشات املصارف اإلسالمية الدورية.

5- التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية .

من هنا، سرتكز الدراسة عىل اإلطار القانوين والرشعي للخدمات املالية اإلسالمية، الذي 
ضم اهليكل التنظيمي للمؤسسلات املالية اإلسلالمية، ودور هيئة الرقابلة، واملعايري الرشعية يف 
ضبط منتجاهتا، واملتطلبات القانونية والرشعية للمؤسسلات املالية اإلسلالمية، ودور املرصف 

املركزي يف الرقابة واإلرشاف عىل املؤسسات املالية اإلسالمية.

وسيتم التوصل إىل هدف البحث، من خالل إطاره املكون من رقابة البنك املركزي عليها، 
ومن ثم الرقابة الرشعية عىل تلك املصارف.

* * *
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الفصل األول

دور البنوك املركزية يف الرقابة على املصارف اإلسالمية

يلعب البنك املركزي دورًا مهاًم يف متثيل الدولة وسليادته عىل أنشلطة احلياة االقتصادية���، 
وذللك ملن خالل التحكلم باجتاهلات التعامل النقلدي يف السلوق، وضبط السياسلة النقدية، 
وتوجيه املوارد وجماالت اإلنتاج نحو االستخدام األمثل، وإصدار األوراق النقدية، واملحافظة 
عىل مسلتويات الدخول واألسلعار، ومراقبة أسلعار الرصف، واختاذ التدابري الالزمة الستقرار 

احلياة االقتصادية ���، إىل غري ذلك من املهام والوظائف الكثرية ���.

غري أن البنك املركزي يزاول وظائفه عامة ومبارشة لضبط عرض النقد والتحكم بالقاعدة 
النقديلة، وأمههلا متطلبات احلد األدنلى لالحتياطي، وتطبيق آلية سلعر اخلصم، ودور املقرض 
األخري، وعمليات السلوق املفتوحة، وبالرغم من أمهية األدوار الوظيفية التي ينهض هبا البنك 
املركزي، من خالل حتمله ألعباء املسلؤولية القانونية. فإن ثمة اختالالت وإشكاالت جوهرية 
يواجهها يف إطار عالقته مع اجلهاز املرصيف اإلسلالمي الذي يعتمد آلية التعامل املرصيف اخلايل 

من الربا ��4.

ويتوىل البنك املركزي، ومن خالل دائرة مراقبة البنوك، الرقابة عىل اجلهاز املرصيف، وذلك 
للتحقق من مدى التزام وتنفيذ املؤسسات املرصفية، من بنوك ورشكات جتارية ورشكات التوفري 
واإلقراض التعاقدية ألحكام قانون البنك املركزي واألنظمة والتعليامت الصادرة بمقتضاها��5، 

��� انظر: أمحد احلوراين، حمارضات يف النظم النقدية واملرصفية، دار جمدالوي للنرش واإلعالن، عامن ����98، 
�9 وما بعدها. خليل حممد الشامع، إدارة املصارف، مطبعة الزهراء، بغداد ���979، 54-48.

��� وائل أبو شقرة، الرقابة والتفتيش من قبل املصارف املركزية، احتاد املصارف العربية ���987، ��8.
��� حممد فاروق النبهان، أبحاث يف االقتصاد اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط� ���986، ��0.
��4 يارس عبد الكريم احلوراين، تقييم بعض جوانب اختالالت العالقة الوظيفية بني البنك املركزي واملرصف اإلسالمي

��5 البنك املركزي األردين: دائرة األبحاث والدراسات، عدد خاص، ترشين األول ��989م�، �.
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والعملل عىل محاية ودائع اجلمهور وحقوق املسلامهني يف هذه املؤسسلات، باإلضافة إىل التأكد 

من سالمة اجلهاز املرصيف بشكل عام، وجتاوبه مع متطلبات النمو االقتصادي...الخ���.

ولقد احتل موضوع الرقابة املرصفية وال يزال، اهتامما ملحوظا من قبل املصارف املركزية، 

بسبب إعسار بعض البنوك���، وبسبب الرتاجع االقتصادي العاملي ولزيادة املنافسة بني البنوك 

التجارية داخل الدولة نفسها ���، وبسبب انتشار العمل املرصيف الدويل والعاملي��4.

ويبدو أنه ليس من السلهل تعريلف الصريفة املركزية تعريفًا جامعلًا مطلقًا، ولكنها يمكن 

أن تعلرف يف إطار الوظائف التي تقوم هبا، حيلث تقوم املصارف املركزية بأعامل معينة، وتتميز 

بخصائلص حمددة، جتعل منها نظاما متميزا، مهمته تنفيذ السياسلات النقدية للدولة، من حيث 

توفريه حسلب متطلبات النشلاط االقتصادي السلائد��5، وبصورة تتفق واحلفاظ عىل اسلتقرار 

املستوى العام لألسعار، وتدفع بنفس الوقت بعجلة النمو االقتصادي بمعدالت مقبولة ��6.

ويتفلق االقتصاديون عمومًا، علىل أن البنك املركزي هو »مؤسسلة مرصفية هدفها الرقابة 

��� أمحد عبد الفتاح، رقابة البنك املركزي عىل اجلهاز املرصيف، بريوت، إحتاد املصارف العربية ���987، ���.
��� تعد بريطانيا أول دولة يف العامل أنشئت البنك املركزي عام �694، وهو »بنك انجلرتا«، ومارس سلطاته 
كبنلك جتلاري عام �844. انظر: مالك عبال، النظام القانوين للمصلارف واملهن التابعة للمهم املرصفية 

يف لبنان، بريوت ���997، ��5. وانظر لزيادة املعلومات: 

M.H. De Cock, Central Banking (London Staples Press Ltd, 3Rd Ed., 1954), p. 11. 

��� انظلر: حمملد الوطيلان، املؤسسلات املاليلة يف دوللة الكويلت، الكويت، مكتبلة الفالح للنلرش والتوزيع 
.�� ،��99��

��4 وائلل أبلو شلقرة، الرقابلة والتفتيلش من قبل الصلارف املركزيلة، بريوت، جمللة إحتاد املصلارف العربية 
���987، �5 وما بعدها. 

��5 حمملد عبلد العزيز عجميلة وحممد حمروس إسلامعيل، التطور االقتصلادي، دار النهضلة العربية، بريوت 
��975م�، �98-�97.

��6 عبد املنعم السيد عيل، اقتصاديات النقود واملصارف، األكاديمية للنرش، املفرق، األردن ���999، ��9.
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عىل كمية النقود واسلتعامالهتا بصورة تسلهل تنفيذ سياسلة نقدية معينة، وقد جيري وضع هذه 
السياسلة من قبلل البنك نفسله، أو، يف أكثر األحيان، جيلري فرضها عليه من قبلل الدولة«���. 

واإلشارة إىل الرقابة عىل استعامالت النقود هو جوهر هذا التعريف���.

وعرفه بعضهم بقوله: »البنك املركزي مؤسسة مرصفية تتوىل مهمة إصدار النقد واملعامالت 
املرصفيلة للدوللة، وترشف وتراقب سللوك البنوك التجاريلة يف تنفيذ السياسلة االقتصادية يف 

الدولة، عن طريق بعض السياسات واألجهزة فيه���.

وظائف البنك املركزي:

إن دور البنك املركزي، هو دور الرقابة واملساندة للبنوك األخرى، التجارية واالستثامرية، 
والتي تنشلأ ألغراض حمددة، كالبنوك الزراعية والعقارية. وأن البنك املركزي هو بنك الدولة، 
يتلوىل املهام التلي توكلها إليه حكومة البلد، كحفظ األموال وتقديلم قروض هلا عند احلاجة أو 
احلصلول علىل العمالت اخلارجية نيابة عنها. كام يكون البنك املركزي وسليطًا بني البلد والعامل 
اخلارجلي يف معظلم املعاملالت املرصفيلة ��4. إن الواقع املعلارص يؤكد أن هنلاك أعاماًل تقتيض 

(1) R.S.S Sayers, “Central Banking”, The International Encyclopedia of the social 

sciences (London: Collier-Macmillan Publis-Hers, 1968). Vol. 2, pp. 1-12.

وانظلر: ماجلد احلللو، املركلز القانوين للبنلك املركزي، دراسلة مقارنة يف البلالد العربيلة، جملة احلقوق 
والرشيعة، جامعة الكويت، السنة � العدد األول، مارس �979، �47. 

��� عبد املنعم السيد عيل، اقتصاديات النقود واملصارف �مرجع سابق�، ��9.
��� حمملد العاميلرة، عالقة البنوك املركزية بالبنوك اإلسلالمية، دار املعارف، القاهلرة ���999، �7. وانظر: 
حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة ���989، ��. وانظر: املادة 
��4 من قانون البنك املركزي األردين رقم �� لسنة ��97م. سامي خليل، النقود والبنوك، دار كاظمة، 

الكويت ����98، 5�7. 
��4 انظر: عبد احلميد حممود البعيل، تنظيم العالقة بني املصارف اإلسالمية والبنوك املركزية والبنوك التقليدية 

�مرجع سابق�، 4/ �445. 
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وجود بنك مركزي ذو صالحيات وقدرات ال توجد عند البنوك األخرى، ألنه مؤسسة توجد 

يف كل البلدان، إال يف بعض الدويالت الصغرية ��� .

وبالرغم من اختالف علامء االقتصاد يف تأكيدهم عىل أن هذه الوظيفة أو تلك، هي املهمة 

األوىل للبنك املركزي، إال أهنم اتفقوا عموما حول اخلصائص اهلامة والعامة، التي متيزه عن غريه 

ملن املؤسسلات االقتصادية ���. وال أرى أن هناك حاجة للتفصيلل يف وظائف البنك املركزي، 

وحسبنا اإلشارة إىل بعض املهام األساسية التي يتكفل هبا، وهي���:

أوالً: تنظيلم إصلدار العملة تبعًا ملتطلبلات االقتصاد القومي، وهلذا يمنلح البنك املركزي 

عادة احلق الوحيد إلصدار العملة.

ثانيًا: تأدية خدمات مرصفية للدولة، والعمل كصرييف ووكيل هلا.

��� حمملد نجلاة أمحد صديقي، دور البنك املركزي بالنسلبة للمرصف اإلسلالمي، املؤمتر االقتصادي األول، 
املنعقلد باسلم حلقة النقاش األوىل السلتكامل تطبيق أحلكام الرشيعة اإلسلالمية يف املجال االقتصادي 

�4-�6 شعبان ���4هل املوافق 8/�/��99م، الكويت، �8.
(2) R.G. Hawtrey, The Art of Central Banking (London: Longmans Green And Co., 

1932), p. 131.

W.A. Shawm The Theory And Principles of Central Banking (London: Pitman 

And Sons, Ltd., 1930), p. 7. pp. 78-80. 

(3) De Cock, Central Banking, Op. cit., 21-22. 

وانظر: عبد املنعم السليد عيل، اقتصاديات النقود واملصارف �مرجع سلابق�، �96. وانظر: فادي حممد 
الرفاعي، املصارف اإلسالمية، منشورات احللبي، بريوت ���004، �55. عبد األمري سلوم، السياسة 
املالية والنقدية واملرصفية يف لبنان، بريوت ����99، �55. أمحد جابر، البنوك املركزية ودورها يف الرقابة 
عىل البنوك اإلسلالمية، دار النهضة العربية ���999، �7. عبد احلميد حممود البعيل، تنظيم العالقة بني 

املصارف اإلسالمية والبنوك املركزية والبنوك التقليدية �مرجع سابق�، 4/ �446-�445. 
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ثالثًا: االحتفاظ باالحتياطيات النقدية للمصارف التجارية.

رابعـًا: االحتفلاظ باحتياطيلات القطر من األرصلدة النقديلة األجنبية وإدارهتلا نيابة عن 
الدولة.

خامسـًا: منح تسلهيالت للمصارف واملؤسسلات األخرى بشلكل إعادة خصم ألوراقها 
املاليلة ومنحها قروضلا مضمونة، والقبلول العام ملسلؤولية امللجأ األخري لإلقلراض، والعمل 

بالتايل كل�بنك للبنوك� ذاهتا.

سادسًا: إجراء عمليات املقاصة بني املصارف.

سابعًا: الرقابة عىل االئتامن طبقا الحتياجيات املشاريع، وعىل أساس تنفيذ السياسة النقدية 
العامة للدولة ���.

نالحلظ مما سلبق، أن الرقابة عىل البنلوك، هي من أهم وظائف البنك املركزي أو السللطة 
النقديلة، يف معظلم دول العامل���. فأهلداف الرقابة عىل البنوك التقليدية واإلسلالمية تقوم عىل 
مبدأ التوفيق بني املصالح املتعارضة. فمصلحة املودعني يف زيادة حجم األصول السائلة للبنك، 
واستيفاء فوائد أعىل عىل الودائع���. وهي بذلك تتعارض مع مصلحة املقرتضني الذين يقتيض 
إقراضهلم التخفيلف من احتفلاظ البنك بأصول سلائلة، ودفع فوائد أقل علىل االئتامن املمنوح 

��� تراجلع امللادة ��4 ملن قانلون البنك املركلزي األردين رقم �� لسلنة ��97 ملعرفة أهلداف ودور البنك 
املركزي األردين ومعظمها متشابه مع هذه األهداف.

��� عبد املنعم حممد مبارك، النقود والصريفة والسياسلات النقدية، مركز الكتب الثقافية، بريوت ���985، 
�76. عوض فاضل إسامعيل، النقود والبنوك، دار احلكمة للطباعة والنرش، جامعة املوصل ���990، 

.44-4�
��� حمملد عبد املنعم أبو زيد، الدور االقتصادي للمصارف اإلسلالمية بني النظريلة والتطبيق، املعهد العاملي 

للفكر اإلسالمي ��996م�، ��.
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هلم���. ومن ناحية أخرى، تكمن مصلحة املسامهني يف البنك يف حتقيق أقىص صايف ربح ممكن، 
ويلأيت هلذا كلام انخفضلت الفوائد املدفوعلة للمودعني، وكللام ارتفعت الفوائلد املقبوضة من 

املقرتضني���.

وهكلذا يتضح مدى صعوبلة املهمة املنوطة بإدارة مراقبة البنلوك، يف أي مرصف مركزي، 
فهلي مهملة تقتيض يف مجيع األحلوال، إجراء توازن بني هلذه املصالح املتعارضلة���، وبقدر ما 

ينجح هذا التوازن، يتحقق االستقرار يف ربوع االقتصاد الوطني��4.

واحلقيقلة أنله مل يكن شلكل وحمتلوي العالقة بلني البنلوك املركزية واملصارف اإلسلالمية 
موحدًا، بل اختلف وفقًا لظروف كل مرصف إىل ثالث نامذج هي��5 :

النموذج األول:

يف الدول التي قامت بتحويل مصارفها بالكامل إىل النظام اإلسلالمي، كالباكستان وإيران 
والسلودان��6، فإن العالقة حمددة بضوابط وقواعد تتالءم مع أسلس ومبادئ النشلاط املرصيف 
اإلسلالمي، ويتوىل البنك املركزي اإلسلالمي يف هذه احلالة، اإلرشاف عىل الوحدات املرصفية 
اإلسالمية، ومراقبة اتباعها هلذه القواعد، دون تعارض أو تضارب يف األهداف والسياسات .

��� حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة ���986، �47.
��� فالح بدر احلميدي السلبيعي، الرقابة القانونية عىل البنوك اإلسلالمية، رسلالة ماجستري، كلية الدراسات 

القانونية العليا، جامعة عامن العربية للدراسات العليا، عامن، األردن ���007، 54.
��� فالح بدر احلميدي السبيعي، الرقابة القانونية عىل البنوك اإلسالمية �مرجع سابق�، 54.

��4 حممود الرسطاوي، عالقة البنوك املركزية باملصارف اإلسالمية، مؤمتر دور املؤسسات املرصفية اإلسالمية 
يف االستثامر والتنمية- الشارقة 5-7 مايو ��00، ��.

��5 أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسلبة للمرصف اإلسلالمي �مرجع سلابق�، ��. وانظر: 
عبلد احلميلد حممود البعيل، تنظيلم العالقة بني املصارف اإلسلالمية والبنوك املركزيلة والبنوك التقليدية 

�مرجع سابق�، �446/4.
��6 انظر عىل سبيل املثال، قانون تنظيم العمل املرصيف اإلسالمي السوداين لسنة ��00م.
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النموذج الثاين:

يف الدول التي سلمحت بقيام بنوك إسلالمية وأصدرت لذلك قوانينًا تنظم حركتها، بعيدًا 
عن البنوك التقليدية وتضع هلا احلدود والضوابط وختصص هلا األجهزة احلكومية، التي ترشف 
علىل نشلاطها وتتأكد من ممارسلتها. ومثال ذلك ما حلدث يف تركيا وماليزيلا واألردن���ودولة 
اإلملارات العربيلة املتحدة���والفلبلني ويف هذه احلاللة أيضًا تلأيت العالقة بني البنلوك املركزية 
واملصلارف اإلسلالمية منضبطلة، وال تثار بني الطرفني أية مشلكالت حيث تسلري األمور وفقًا 

ملواد وبنود القوانني املوضوعة، التي تأخذ بعني االعتبار الطبيعة املتميزة للبنوك اإلسالمية .

النموذج الثالث:

يف الدول التي أنشلأت بنوكًا إسالمية بقوانني خاصة استثناثية، والبنوك اإلسالمية حسب 
هلذا النملوذج ليسلت معفاة من القوانلني التي حتكم نشلاط البنوك األخرى، فهلي تعمل وفقًا 
لذلك كوحدات صغرية وسط جمموعة كبرية من البنوك التقليدية ينظمها قانون الدولة ويرشف 
عليهلا البنك املركزي. ويف هذا النموذج، فإن البنوك اإلسلالمية بحكم طبيعتها وسلامهتا، التي 
متيزهلا عن البنلوك التقليدية ونوعية العالقة بينها وبني املتعاملني معهلا - وبعد أن أثبت الواقع 
العمليل ملدى نجاحها وجدواها عىل املسلتوى االقتصلادي واالجتامعي، جتد نفسلها يف مأزق 
حقيقلي نتيجلة إلخضاعها ألسلاليب الرقابة التقليدية من قبلل البنوك املركزيلة يف الدول التي 

تعمل هبا ���.

��� انظلر عىل سلبيل املثلال، قانون البنلوك األردين رقم�8 لسلنة �000م املعلدل بموجب القانلون املؤقت 
رقم46 لسنة ��00م.

��� انظلر، القانون االحتادي اإلمارايت رقم 6 لسلنة �985م بشلأن املصارف واملؤسسلات املالية والرشكات 
االستثامرية اإلسالمية.

��� أمحلد حمي الديلن أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسلبة للمرصف اإلسلالمي، املؤمتلر االقتصادي األول، 
 املنعقد باسلم حلقة النقاش األوىل السلتكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسلالمية يف املجال االقتصادي= 
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وبخصوص الرقابة املرصفية التي يقوم هبا البنك املركزي عىل املصارف اإلسالمية، موضوع 
املناقشلة، فإنله ومن خالل األهداف العاملة للبنك املركزي، فإن هناك نوعا من عدم التناسلب 
بني هذه األدوات الرقابية وحمل الرقابة املرصفية ���، وهو أنشلطة املصارف اإلسالمية وصيغها 
املختلفلة يف قبول األموال وتوظيفهلا، أو يف أنواع اخلدمات املرصفية واالجتامعية األخرى التي 
تقدمها���. وسلبب ذلك أن املصارف اإلسلالمية ذات خصائص خمتلفة ومتميزة، وهذه طبيعة 
خاصة. وتلك اخلصوصية املعينة غالبا ما يتم ختطيطها من قبل البنك املركزي، مسلتخدما ذات 

الضوابط واملعايري التقليدية، وبذلت بعض اجلهود ملحاولة حل هذا التعارض واالختالف.

أساليب الرقابة اليت يقوم بها البنك املركزي على البنوك التجارية واملصارف اإلسالمية:

أوالً: من حيث الرتخيص والتنظيم والرقابة امليدانية���:

بام أن املصارف اإلسلالمية جزء ال يتجزأ من اجلهاز املرصيف يف الدولة، فإهنا ختضع لنفس 
النظام من قبل البنك املركزي. فاملصارف اإلسلالمية متثل إحدى وحدات اجلهاز املرصيف، وال 
بد من خضوعها لرقابة البنك املركزي وفحصها وتفتيشها بواسطته، شأهنا يف ذلك شأن البنوك 
التقليديلة ��4 . وبالتايل فهي، ويف إطار السياسلات النقدية واملالية واالقتصادية السلارية، تطبق 

= �4-�6 شلعبان ���4هلل املوافلق 6-8/�/��99م، الكويلت، ��. أرشف حمملد دوابه، عالقة 
البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية، دراسة تطبيقية عىل مرص، �0/��/�005.

 http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/11/article04.shtml

��� حممد عثامن اخلليفة، »األنموذج املرصيف يف السودان بني املؤسسة الالربوية واملؤسسة اإلسالمية املتكاملة«، 
جملة أبحاث اإليامن، السنة الثانية، العدد الثاين، �996، 56- 57.

��� أمحلد عبلد الفتاح، العالقة بلني البنوك اإلسلالمية والبنوك املركزيلة، جملة املصارف اإلسلالمية، بريوت 
.�� ،��004�

��� رمضان الرشاح، البنوك املتخصصة، مكتبة الفالح للنرش والتوزيع، بريوت ���999، �9.
��4 أمحد السلعد، العالقة بني البنوك اإلسلالمية والبنك املركزي، بحث مقدم لندوة املسلتجدات الفقهية يف 

معامالت البنوك، عامن ���994، ��.



21د. وليد هوميل عوجان

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

عليهلا نفلس األحكام اخلاصة بالرتخيلص وفتح الفروع وحدود رأس امللال وطريقة االكتتاب 
وصالحيلات جمللس اإلدارة وتعيني مراقبي احلسلابات وتعرفة اخلدملات املرصفية والضوابط 
اخلاصة بمراقبة النقد األجنبي وتقديم البيانات الدورية للسلطات النقدية يف مواعيدها وقواعد 

التصفية وزيارات التفتيش واملراقبة امليدانية... إلخ��� .

إن عمليلات الرقابلة والتفتيلش تعكس ملدى التزام البنك يف إدارة أنشلطته وفلق التوجه 
األسلاس للبنلك، ويف حالة وجود نظام مرصيف إسلالمي متكامل��� ، سلوف ال جتد املصارف 
اإلسلالمية تناقضًا بني أسلس وقواعد الرقابة والتفتيش، وطبيعة نشلاطها وعملياهتا، إال أنه يف 
مرحللة انتقاليلة ال بد من اختلاذ بعض اخلطوات، التلي تعترب مطلوبة يف شلأن تفتيش املصارف 

اإلسالمية ومنها ��� :

�- تطويلر أدوات ومعايلري ووسلائل رقابلة وتفتيش تناسلب طبيعة عمليات وأسلاليب 
املصارف اإلسلالمية، بحيث ال تسلتخدم نفس املعايري والوسلائل والتقديرات التقليدية، وهي 

مهمة تقع عىل عاتق البنوك املركزية واملصارف اإلسالمية معًا .

�- ختصيلص كادر للقيلام بمهام الرقابلة والتفتيش عىل املصارف اإلسلالمية، وذلك بعد 
تدريبهم واشرتاكهم يف الدراسات واحللقات الدراسية املتخصصة عن النظام املرصيف اإلسالمي 

أسسًا وقواعد وعمليات��4.

��� وجلدي حمملود بلارود، املرابحلة بني النظريلة والتطبيق امللرصيف املعلارص، دار النهضة العربيلة، القاهرة 
���995، 47. وانظلر: عدنلان اهلنلدي، الرقابة والتفتيش ملن قبل الصارف املركزيلة، إحتاد املصارف 

العربية، بريوت ���987، 45.
��� أمحلد حملي الدين أمحلد، عالقة البنك املركزي بالنسلبة للمرصف اإلسلالمي �مرجع سلابق�، ��-��. 

وانظر: أمحد عبد الفتاح، رقابة البنك املركزي عىل اجلهاز املرصيف �مرجع سابق�، ��4
��� املرجع السابق، ��4

��4 عملر زهلري حافظ، البنوك اإلسلالمية أمام التحديلات املعارصة، مؤمتر مكلة املكرمة �اللدورة الرابعة�، 
التحديات االقتصادية ومهمة املنظامت املدنية، �5-�8. أمحد سفر، العمل املرصيف اإلسالمي، أصوله، 

صيغه و حتدياته، احتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان ���004، �86.
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�- إدخلال ملواد علن العمل امللرصيف اإلسلالمي يف معاهلد التدريلب املرصفيلة التابعة 
للبنوك املركزية واالسلتفادة يف ذلك من اخلربات العملية للمرصفيني اإلسلالميني ذوي الدراية 

واخلربة.

4- تصميم نامذج واستامرات للبيانات الدورية املطلوبة من البنوك اإلسالمية، تكون ملبية 
ألغراض الرقابة والتفتيش ومتوافقة مع طبيعة النشاط املرصيف اإلسالمي .

5- اإلقرار بحق البنك املركزي يف مراقبة أنشطة اإليداع وجتميع املدخرات والقواعد التي 
يتم عىل أساسها توزيع العوائد وحتمل اخلسائر، وحق مراقبة الرشكات التابعة للبنك وعمليات 
االسلتثامر املبارش التي يقوم هبا، وتوجيه السياسلات االئتامنية للبنك لتخدم أهداف السياسات 

االقتصادية املوضوعة ���.

6- تكويلن هيئة رقابلة رشعية عليا بالبنك املركزي تعمل كمستشلار للبنك وملراقبة مدى 
التزام املصارف اإلسلالمية بالقواعد واألسلس الصحيحة للتعامل والقيام بإرسال فرق تفتيش 

رشعي بصفة دورية ���.

ثانيًا: نسب السيولة القانونية واالحتياطيات النقدية:
Cash Reserve Ratio/ Legal Liquidity Ratio

إن البنلك املركزي يلزم البنلوك األخرى اخلاضعة له بلرورة االحتفاظ ببعض األصول 
ذات السليولة املرتفعة، حتى يسهل حتويلها إىل نقدية برسعة ويرس إذا زادت حركة املسحوبات 

من قبل املودعني عن املعدل املتوقع.

وهيدف البنك املركزي من تطبيق سياسة السيولة النقدية، إىل احليلولة دون تعرض البنوك 

��� بابكر حمي الدين قييل، عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسالمية، املال واالقتصاد، العدد الثالث، �986، �7.
��� انظر: حممود الرسطاوي، عالقة البنوك املركزية باملصارف اإلسالمية �مرجع سابق�، �8.
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اخلاضعة لرقابته ألزمات السليولة املفاجئة، وذلك بتأمني قدرهتا عىل مواجهة طلبات السلحب 
املفاجئة، التي قد تتعرض هلا هذه البنوك وقد ال تستطيع الوفاء هبا ���.

ومن املعروف أن البنوك املركزية تقتطع نسلبة من ودائع البنوك التجارية وكافة مؤسسلات 
قبول الودائع لتحتفظ هبا لدهيا، دون أن متنع هذه البنوك أو تلك املؤسسلات أية فوائد أو عوائد 
مالية عىل تلك النسبة املقتطعة. وتسمى هذه النسبة بل«نسبة االحتياطي اإللزامي« ���، وختتلف 
باختالف الودائع وآجاهلا »احلسلابات اجلارية، وحسلابات التوفلري والودائع واملربوطة آلجال 
خمتلفة، والودائع املجمدة«. ويضع املرصف املركزي نظامًا دقيقًا لتحديد تلك النسب وتغرياهتا 
املسلتمرة. وتلعب تلك النسبة دورًا رئيسيًا بارزًا يف السياسات النقدية، باعتبارها أداة فاعلة من 
أدواهتا بيد املرصف املركزي يف النظام املرصيف التقليدي. فعن طريقها يستطيع املرصف املركزي 
التحكم النسبي يف الطاقة اإلقراضية للقطاع املرصيف، ومن ثم التحكم يف حجم االئتامن، حيث 
أنه بزيادة تلك النسلبة تنخفض »نسلبيًا« الطاقة اإلقراضية للقطاع املرصيف »سياسلة انكامشية«، 
والعكلس صحيلح يف حالة السياسلة التضخمية. أي بمعنى آخر إن التحكم النسلبي يف عرض 
النقلود »النقلود االئتامنيلة«، والطللب عليهلا قلد يتم علن طريق التحكلم يف نسلبة االحتياطي 

اإللزامي���. 

وإنله وبالنظلر إىل مربرات البنك املركزي يف تطبيق سياسلة االحتياطلي القانوين��4 ، نجد 

ملرص،  علىل  تطبيقيلة  دراسلة  اإلسلالمية،  بالبنلوك  املركلزي  البنلك  عالقلة  دوابله،  حمملد  أرشف   ���
. �005/��/�0

www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173364143184&page

name=Zone-

��� عبد األمري سلوم، السياسة املالية والنقدية املرصفية، بريوت ����99، �85. حممد عبد الكريم، العالقة 
بني الرقابة الرشعية والرقابة املالية يف املؤسسات اإلسالمية، دار الفكر العريب، القاهرة ���996، 85.
��� أسامة حممد الفويل، مسرية العمل املرصيف اإلسالمي، جملة املال والصناعة، العدد �6، السنة �998، �7.

��4 أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �6.
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هلذه امللربرات ال تتواءم مع طبيعة األموال يف البنوك اإلسلالمية، الختالفها عن طبيعة الودائع 

ألجل يف البنوك التقليدية ���.

فهذه األموال قدمها أصحاهبا للمرصف اإلسلالمي بغرض اسلتثامرها عىل أساس نظام 

املضاربة، وفقا للنتائج الفعلية لالسلتثامر من ربح أو خسارة، ومن ثم فليس هناك التزام عىل 

املرصف اإلسلالمي برورة ردها كاملة ألصحاهبا؛ ألهنا ليست مضمونة عىل املرصف، كام 

هلو احلال بالنسلبة للودائع اآلجلة بالبنك التقليدي، والتي تعتلرب ديوًنا يف ذمة البنك���، وال 

يضمن البنك اإلسلالمي سلوى الودائع اجلارية باسلتحقاقه ربحها���، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » اخلراج 

بالضامن « ��4.

ولقلد درس عللامء املسللمني املعارصون وضع هلذه النسلبة املقتطعلة يف عملية ختصيص 

وتوزيع األرباح يف البنوك اإلسلالمية، واهتدوا إىل علدم ختصيص أرباح هلا إطالقًا، عىل اعتبار 

أهنا غري مسلتثمرة من قبل املصارف، فهي أشبه باألموال املودعة لدهيم دون أن تستثمر. فكيف 

��� ملزيلد ملن التفاصيل انظر، عبد الرمحن يرسي، اقتصاديات النقود والبنوك، مطبعة سلامي، اإلسلكندرية 
���998، 68، منري إبراهيم هندي، إدارة املنشآت املالية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ���994، �4، 

مصطفي رشدي شيحة، االقتصاد النقدي واملرصيف، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، � ���98، ��5.
(2) M.umar. Chapra, The Economic System of Islam, Islamic Cultural Center, 1970, 

PP. 195 – 221.

��� ملزيلد ملن التفاصيل انظر، عالء الدين أبو بكر بن مسلعود الكاسلاين، بدائع الصنائلع يف ترتيب الرشائع، 
الطبعة الثانية بريوت: دار الكتاب العريب، ط� ���94هل ، ��974، 7/ �545..

��4 انظر: أبو عبد الرمحن بن شلعيب النسلائي، سلنن النسلائي، دار احلديث، القاهرة، �987م، 7، �54-
�55. حممد بن عيسلى ابن سورة الرتمذي، اجلامع الصحيح، املسمى، سنن الرتمذي، حتقيق حممد فؤاد 
عبلد الباقلي، دار احلديلث، القاهلرة �ب.ت�، �، �57. حممد بن يزيلد القزويني ابن ماجه، سلنن ابن 

ماجه، حتقيق، حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة العلمية، بريوت �ب.ت�، �، 754.
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نخصص أرباحًا ألموال مل تشلارك يف العملية االسلتثامرية ���. والصحيح أهنا تسلتثمر من قبل 

املرصف املركزي لكنهم ال حيصلون عىل يشء من إيراداهتا ���. 

والعنلارص التلي يعدها البنلك املركزي من املوجودات السلائلة من املسلكوكات وأوراق 

النقد، واألرصدة لدى البنك املركزي، وصايف األرصدة الدائنة لدى البنوك املرخصة األخرى، 

وصلايف األرصلدة الدائنلة بالعمالت األجنبية للدى البنلوك يف اخلارج، والسلندات احلكومية 

وأذونات اخلزانة والسندات األجنبية، وبعض هذه العنارص، كالسندات وأذونات اخلزانة، يدر 

عائدًا بالنسبة للبنوك التقليدية، بينام نجد أن البنوك اإلسالمية ال تتعامل هبا، وبالتايل فإن عليها 

حتى حتافظ عىل نسلبة السليولة املقررة أن حتتفظ بكميات أكرب من السليولة النقدية، التي ال تدر 

عليها أية عوائد���.

كذللك فإن الفلسلفة التي تكملن وراء فرض نسلبة االحتياطي، واملتمثللة يف محاية أموال 

املودعني لضامن ردها إليهم، ليسلت منطبقة متامًا عيل حسلابات االستثامر إذ أهنا غري مضمونة، 

بل أهنا قائمة عىل أساس املخاطرة وعىل أساس الغنم��4 بالغرم ��5.

��� حممد عمر شابرا، عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي، املؤمتر االقتصادي 
األول، املنعقلد باسلم حلقلة النقلاش األوىل السلتكامل تطبيلق أحلكام الرشيعلة اإلسلالمية يف املجال 

االقتصادي �4-�6 شعبان ���4هل املوافق 6-8/�/��99م، الكويت، �7.
��� إدارة الفتلوى والبحلوث يف بنلك التضاملن اإلسلالمي، دراسلة حلول توزيلع األربلاح بلني املسلامهني 

واملستثمرين، ندوة بنك التضامن اإلسالمي، السودان �5-�6 ديسمرب.
��� أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �6.

��4 الغنم لغة: هو الفوز باليشء والربح والفضل، وال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي، والغرم: 
الديلن ؛ وأداء يشء الزم. و�الغنلم بالغلرم�، هي من القواعلد الفقهية، ومعناها: أنَّ ملن ينال نفع يشء 
لل رضره. انظلر: املوسلوعة الفقهيلة، وزارة األوقلاف والشلؤون اإلسلالمية، منشلورات وزارة  يتحمَّ

األوقاف، الكويت، ط� ��407هل/�987م�، �� /��0.
��5 أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �6.
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وأعتقد أن إشكالية نسب السيولة واالحتياطات النقدية، يمكن أن حتل يف إطار التوصيات 
واالقرتاحات التالية جمتمعة، وهى���:

�- تقرير مسلتويات أقل لنسب السليولة واالحتياطيات املقتطعة من الودائع يف املصارف 
اإلسالمية.

�- تطوير أدوات مالية إسلالمية قصرية األجل وحسلابات خمصصة بعمليات فيها نسلبة 
كبلرية من الضامنلات، كاملرابحة وعمليات التأجري واحتسلاهبا ضمن عنارص السليولة املطلوبة 

نظامًا.

�- مسامهة املصارف اإلسالمية بحصص يف بعض املرشوعات القومية الرابحة واحتساب 
تلك احلصص من االحتياطيات ونسب السيولة املطلوبة نظامًا ���.

أملا بالنسلبة لالحتياطي النقدي، فيفلرض االحتياطي النقدي عىل الودائلع التجارية لدى 
املصلارف اإلسلالمية أسلوة بالودائلع اجلاريلة بالبنلوك التجارية، نظلرا للتشلابه يف طبيعة هذه 
الودائلع. أما بالنسلبة للودائع االسلتثامرية، التي يقابلها ودائع ألجل للدى املصارف التجارية، 
فقد اختلفت املصارف املركزية يف أسللوب معاملة هذه الودائع، فمنها من يعفيها من متطلبات 
االحتياطي النقدي عىل أسلاس أن املودع يتحمل الربح واخلسلارة، والبعض اآلخر خيضع هذا 

النوع من الودائع ملتطلبات االحتياطي النقدي���.

��� حممود حسلني الوادي، اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك املركزي عىل الودائع واالئتامن يف البنوك 
اإلسلالمية �مرجع سلابق�، أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسلبة للمرصف اإلسلالمي 
�مرجع سلابق�، �6. بابكر حمي الدين قييل، عالقة البنك املركزي بالبنوك اإلسلالمية، املال واالقتصاد، 
العلدد الثالث، �986، �7. جملس الفكر اإلسلالمي يف الباكسلتان، إلغاء الفائدة ملن االقتصاد، ترمجة 
عبد احلليم السليد منيس، جامعة امللك عبد العزيز، املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسلالمي، سلسلة 

املطبوعات العربية: 7، ط� � ��984، 80.
��� أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �6.

��� فالح بدر احلميدي السبيعي، الرقابة القانونية عىل البنوك اإلسالمية �مرجع سابق�، �6.
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من هنا، نخلص إىل أن حجم الودائع حتت الطلب ال يزال صغريًا عند املصارف اإلسالمية 
املعارصة. وأيًا كان حجمها، فاملناسب أن ختضع لنفس النسبة لالحتياطي التي ختضع هلا الودائع 

حتت الطلب لدى البنوك األخرى��� .

أملا الودائلع االسلتثامرية، فنقرتح أن يكلون االحتياطي املطلوب مقابلها أقل نسلبة مما هو 
عليه لودائع التوفري والودائع ألجل عند البنوك الربوية. فإذا كان القسلامن يتسلاويان يف السامح 
بالسلحب بعد اإلشلعار ويف حلاالت طارئة، فإهنام خيتلفلان يف أن الودائع للدى البنوك الربوية 
مضمون ردها مع الفوائد، ولكن الودائع االسلتثامرية لدى املصارف اإلسالمية حتتمل اخلسائر 
إذا وقعت وأن هذا األمر يضمن، وأن التوسع النقدي الناتج من تشغيل هذه الودائع أقل حجاًم 

من التوسع النقدي الناتج من تشغيل الودائع ألجل عند البنوك الربوية��� .

ومللا كان االحتياطي هيدف إىل إعطاء النقود املتوللدة قاعدة من النقود املبدية »النقود ذات 
الطاقلة العالية«، وإىل حتقيلق القدرة عند املصارف عىل تلبية طلبات السلحب من قبل املودعني 

فإنه يرى أن نسبة أخف مما هو معتاد ستفي بالغرض��� .

ثالثًا: املسعف األخري:

The Lend of Last Resort

يامرس البنك املركزي دور املقرض األخري وفق ما يسمى »شباك احلسم« فيلجأ إىل رفع أو 
خفض نسلبة احلسلم عىل القروض املمنوحة بام يتامشى مع اجتاهه نحو تشجيع نشاط االستدانة 
املرصفيلة ��4. ويف الغاللب يتدخلل البنلك املركزي، كمقلرض أخري من أجلل تصويب بعض 

��� حممد نجاة اهلل صديقي، دور البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، 86.
��� املرجع السابق، 86
��� املرجع السابق، 86

��4 سوزان يل، أبجدية علم االقتصاد، ترمجة خر نصار، مركز الكتب األردين، عامن ���988، �8 .

The Lend of Last Resort
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أشلكال العجز التموييل، حينام خترج السياسلة املرصفية لبعض البنوك عن سليطرهتا، ويسلمح 
هذا النوع من القروض الطارئة طويلة األجل بتدفق كمية احتياطيات إضافية مناسلبة، ملواجهة 

العجوزات املتحققة أو األخطار املحتملة���.

وتعترب هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك املركزي نظرا ألهنا تعمل عىل اسلتقرار اجلهاز 
املرصيف خصوصا يف أوقات األزمات���.

وبموجب هذه الوظيفة يقوم البنك املركزي بتقديم التسهيالت املالية إىل املصارف التجارية 
يف أوقات الطوارئ أو األزمات���.

وبعبلارة أخرى، فإن البنك املركزي يتدخل هنا لتدعيلم اجلهاز املرصيف، عن طريق تقديم 
القروض إىل املصارف التجارية، كلام اقتضت الرورة ذلك. ويلعب البنك املركزي دور املمول 
أو املجهز للسليولة، بوصفله املصدر النهائي للنقلد القانوين، الذي تتخذه املصلارف التجارية، 
كاحتياطي ملواجهة حاالت السحب عىل الودائع والقيام باالستثامرات املالية والتوسع يف تقديم 
القلروض. وهو يمد يد املسلاعدة للمصلارف يف أوقات تعلرض احتياطاهتلا النقدية إىل نقص 

شديد وتعذرها عن مواجهة متطلبات السحب يف خمتلف الودائع نقدا��4.

فالبنك املركزي له وسائله يف تقديم السيولة التي قد حيتاج إليها البنوك التجارية التقليدية، 

��� سليجل، بلاري: النقلود والبنلوك واالقتصاد، ترمجة طله منصور ورفيقله، دار املريخ، الريلاض �د.ت�، 
.�57

��� زكريلا الدوري، يرسى السلامرائي، البنلوك املركزية والسياسلات النقدية، دار اليلازوري العلمية للنرش 
والتوزيع، عامن ���006، 59.

��� عوض فاضل إسامعيل، النقود والبنوك، دار احلكمة للطباعة والنرش، جامعة املوصل ���990، 98.
��4 سلليامن أبو دياب، اقتصاديات النقود والبنوك، املؤسسلة اجلامعية للدراسلات والنرش والتوزيع، بريوت 
���996، ���. وانظلر: عبد الرمحن يرسي، اقتصاديات البنوك، دار اجلامعات املرصية، اإلسلكندرية 
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كخصلم الكمبيلاالت واألوراق التجارية األخرى واإلقراض بفائدة، وهي وسلائل ال تتعامل 
هبا املصارف اإلسلالمية. لذلك كان حريا بالبنك املركزي أن يلبي طلب السليولة من املصارف 
اإلسلالمية، حفاظا عىل اسلتقرار النشلاط املرصيف عىل النحو الذي يتفق وطبيعة نشلاطها، بعد 

التأكد من حاجتها إليه، فضال عن سالمة مركزها املايل���.

ملن هنلا، يتعني عىل البنلك املركزي إعلداد نظلام مالئم ملعاجلة أزملات السليولة التي قد 
تتعلرض هلا البنوك اإلسلالمية أكثلر من غريها من البنلوك التقليدية، خاصلة يف مراحل عملها 
األوىل، عندما ال تكون االستثامرات قد تم تنويعها أو تنظيمها تنظياًم جيدًا لكي تتناسب مواعد 
االستحقاقات مع االلتزامات، حيث أن البنوك قد ال يتاح هلا سحب القروض إال بعد أن يصل 
امللرشوع أو الرشكلة إىل مرحلة اإلثامر الناجح، لذا ينبغي تصميم نظام مالئم يسلاعد البنوك يف 

التغلب عىل أزمات نقص السيولة��� .

ويف النظام القائم عىل الفائدة، يمكن للبنوك أن تلجأ للسوق املالية أو البنك املركزي، غري 
أن سبل اللجوء للسوق املالية قد ال تكون متاحة عىل الدوام بسبب صعوبة املشاركة يف األرباح 

يف معامالت القروض املفردة التي تتم أساسًا لتدبري السيولة��� .

وقد ال يسلمح نظام املشاركة يف األرباح باالقرتاض املتزايد من البنك املركزي ، كام يمكن 
أن تلؤدي سلهولة التعاملل ملع البنك املركزي بال فوائد إىل سلوء اسلتخدام التسلهيالت، بينام 
اإلقلراض باملضاربة من قبل البنك املركزي قد يتلاح من خالل نظام يتفق عليه وجيري حتديده، 

��� عبلد احلميلد حممود البعليل، تنظيم العالقة بلني املصارف اإلسلالمية والبنوك املركزية والبنلوك التقليدية 
�مرجع سابق�، �/ �470.

��� انظر: عبد الرمحن يرسي أمحد، »قضايا إسلالمية معارصة يف النقود و البنوك و التمويل«، الدار اجلامعية، 
اإلسكندرية، مرص ����00، 4��-4�0.

��� كلامل توفيلق احلطاب، عالقة البنوك اإلسلالمية بالبنوك املركزية �املشلكالت والعقبلات وكيفية التغلب 
عليها�، بحث مقدم ملؤمتر دور املؤسسلات املرصفية اإلسلالمية االسلتثامر-والتنمية-جامعة الشارقة يف 

7- 9 مايو��00 م.
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وفقًا الحتياجات االقتصاد من النقود ذات القوى العالية، لتحقيق توسلع نقدي معلوم، وليس 

بالرورة عندما تواجه البنوك نقصًا يف السيولة .

وهناك خيارات ثالثة حلل هذه املشكلة���:

أوهلا: أن تتفق البنوك مع غريها عىل وضع ما بشلأن التسلهيالت االئتامنية املتبادلة، كام هو 

شائع بني البنوك التقليدية، ولكن يف إطار نظام املشاركة يف اإلرباح .

ثانيًا: يوضع نظام تعاوين بني البنوك املختلفة لتقديم التسهيالت املتبادلة فيام بينها برشط أن 

يكون صايف اسلتخدام تلك التسلهيالت هو الصفر � أي أن اإلقراض املتبادل يلغي االقرتاض 

املتبادل� عىل مدى فرتة معينة .

ثالثـًا: تتفق البنلوك عىل خلق صندوق مشلرتك ��common pool للدى البنك املركزي، 

كجلزء من متطلبلات االحتياطي القانوين لتوفري التسلهيالت املتبادلة، وملن الطبيعي أن تكون 

البنوك التي تلجأ لغريها مرارًا يف وضع أفضل يف ظل املشاركة يف األرباح، وهذا يساعد البنوك 

عىل استثامر ما لدهيا من فائض مايل وموازنة األصول قصرية األجل مع االلتزامات.

أملا يف حاللة األزملات، عندما تواجه كافلة البنوك إعسلارًا ماليًا، أو عندملا ال جتد البنوك 

عونلَا أكيدًا من خالل اللجوء للخيارات املذكورة آنفًا، يصبح البنك املركزي هو املالذ األخري، 

وعليله أن يقلوم بدور املقرض األخري مع وضع اجلزاءات واإلنذارات املناسلبة مقرونًا بربنامج 

تصحيحلي خلاص. وقلد يثار أن الطرق الثالثة املشلار إليهلا أعاله قد توفر مسلامهات حمدودة 

ألموال البنوك اإلسالمية عام هو احلال للبنوك التقليدية ولكن ذلك يف حقيقة األمر وضع صحي 

جيعلل البنلوك أكثر اعتامدًا عىل ما لدهيا من موارد، وتلجأ لغريها من البنوك عند الرورة فقط، 

��� حممد عمر شلابرا، عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسلالمية يف النظام املايل اإلسلالمي �مرجع سابق�، 
 .6�-6�
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حيلث أن اإلفلراط يف االعتامد عىل التمويل من الغري نقطة ضعلف يف النظام املرصيف التقليدي، 

الذي يسلتحوذ االهتامم كلام كانت هناك أزمة مرصفية، وهنا يقول مايكل الفرييت: من الغريب 

أن البنوك ال تأخذ نفس االحتياطات عندما تقرض غريها من البنوك »كام أهنا ال هتتم« وتتحمل 

عناء بحث احلسابات املنشورة هلذه البنوك ��� .... ومثل هذا التساهل يؤدي إىل سوء استخدام 

للتسلهيالت التي جتري بني البنوك يف النظام القائم عىل الفائدة، ولذا فإن تقييد وتنظيم السلوق 

بني البنوك يف النظام القائم عىل املشاركة يف األرباح حيدث تأثريًا صحيًا ��� .

وبالتايل تطرح هذه اإلشكالية عادة بالقول أن البنوك التقليدية عندما حتتاج إىل السيولة، 

فإهنلا تلجأ للبنلك املركزي، لتأمني السليولة املطلوبة بموجلب آليات ربويلة معروفة، األمر 

 الذي يعني عدم قدرة البنوك اإلسلالمية عىل االسلتفادة من البنك املركزي يف هذا اجلانب مما 

يلجئها إىل االحتفاظ بنسلب سليولة عالية أو االعتامد عىل تدفق مسلتمر من الودائع وهو أمر 

غري متاح دائاًم ���.

ويمكن اإلشلارة إىل عدد من التوصيات تكون أوالها هي األسلاس الذي ينادى بتطبيقه، 

عىل أن تكون التوصيات األخر كمراحل انتقالية، وذلك عىل النحو التايل��4 :

�- حلث البنلوك املركزية عىل تطوير عالقات اسلتثامرية وفق الصيغ اإلسلالمية، يتم عن 

 ��� مايلكل الفلريت، مللاذا يمكن أن تسلهم املعلوملات املالية للبنلوك يف أزماهتا، الفينانشليال تيمز ، سلبتمرب
��98. مايكل موفيب، نقود العامل من بريتون وودز إىل حالة اإلفالس بنيويورك، سيمون آند شوسرت، 

.��5 ،�98�
��� املرجع السابق

��� أسلامة عبد اخلالق األنصاري، سلبل محاية املودعني عند حدوث األزمات املرصفية � نظام مقرتح للتأمني 
عىل الودائع �، الندوة االقتصادية السنوية الرابعة، غرفة جتارة وصناعة أبو ظبي، ��99م.

��4 املرجع السلابق، �8-�9. وانظر: رفيق املرصي ، اإلسلالم ، والنقود ، مركز النظر العلمي، جامعة امللك 
عبد العزيز، جدة، ط� ���990، �8-�5.
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طريقها ضخ السليولة للمصارف اإلسالمية عند احلاجة، ويمكن ويف هذا اإلطار اختيار بعض 
الصيغ، كاملرابحة واإلجيار أو الصناديق التي تتميز بنسب خماطرة قليلة وبعائد مناسب.

�- دخول البنك املركزي عند احلاجة مشرتيًا ألسهم املرصف اإلسالمي ثم إعادة بيعها له 
الحقًا وفق آلية ال جتعل التعامل »عينة«.

�- جتميع االحتياطيات النظامية للمصارف اإلسلالمية، باإلضافة إىل بعض االحتياطات 
اخلاصة، كرسلم اشلرتاك يف صنلدوق، تكون وظيفته متكلني املرصف املركزي ملن القيام بدور 

املسعف األخري للمصارف اإلسالمية يف إطار قواعد ورشوط وإجراءات متفق عليها .���

إن حرملة الفوائلد املرصفيلة حتتم إجيلاد بديل لإلقراض، كأسللوب متويل ملن قبل البنك 
املركلزي للبنلوك التجاريلة، وذلك يف حالة احتياجها إىل السليولة. وكام هو معللوم، فإن البنك 
املركزي يف النظام الربوي يقدم السيولة املطلوبة إما عن طريق حسم �خصم� للكمبياالت، كام 

جرى العرف يف انكلرتا، أو عن طريق اإلقراض كام هو املعتاد يف الواليات املتحدة��� .

ومللا كان هذان األسللوبان غري مقبولني يف نظلام ال ربوي، فإن االقتصاديني اإلسلالميني 
اقرتحوا أسلاليب مرشوعة للوفاء بنفس الغرض. فكام لوحظ يف تقرير جملس الفكر اإلسلالمي 
يف الباكسلتان���، حيث يستطيع املرصف املركزي أن يوفر للمصارف التجارية ما حتتاج إليه من 
نقد عىل أساس املضاربة »املشاركة يف األرباح«، ويصبح هذا األمر ممكنا عندما تنشأ حالة نقص 
يف السليولة، نتيجة لنشاطات املرصف اهلادفة إىل حتقيق األرباح، باعتبار أهنا ختتلف عن النقص 
الذي ينشلأ نتيجة لإلقراض. يمكن تقديم كمبياالت صورية عىل شلكل قرض من غري فوائد. 

��� أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �9-�8.
��� حممد نجاة اهلل صديقي، دور البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، 87.

��� جملس الفكر اإلسلالمي يف الباكسلتان، إلغاء الفائدة من االقتصاد، ترمجة عبد احلليم السيد منيس، جامعة 
املللك عبد العزيز، املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسلالمي، سلسللة املطبوعلات العربية: 7، ط� � 
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لقلد تضمنلت أنظمة املرصف املركزي الباكسلتاين وتعليامته بنودًا تتعلق بتوفلري أموال املضاربة 
للمصلارف التجاريلة بعد أن انتقل إىل النظام املرصيف اإلسلالمي، ويف هذه احلالة، تكون نسلبة 
األرباح التي تدفعها املصارف التجارية، مسلاوية لنسلبة األرباح التي يدفعها املرصف املقرتض 
عىل حسلابات التوفري لديه عن نصف السلنة املعنية. أما إذا حتمل املرصف خسلائر ىف تلك املدة 
فإن األرباح التي حصل عليها املرصف املركزي الباكسلتاين عن تلك املدة تعاد لذلك املرصف، 
ويتم تقسليم اخلسلائر بني أصحاب رؤوس األموال عىل النسلبة والتناسلب، مع التمويل الذي 

قدموه���.

والذي نقرتحه للبنوك املركزية التي ترشف حاليًا عىل املصارف اإلسلالمية، أن تلبي طلب 
السليولة من قبل هذه املصارف بتقديم الكمية املطلوبة من النقود إما قرضًا حسلنًا بدون فوائد، 
أو كودائع استثامرية لفرتة حمددة، وذلك بعد التأكد من حاجتها إىل السيولة وبأن املصلحة العامة 
تقتليض تلبية تلك احلاجلة. والتعديل املطلوب يف أنظمة ولوائح البنلوك املركزية إلعطائها هذه 

الصالحيات ليست جذرية وسوف ال ختل باألنظمة واللوائح األخرى���.

ونسلتطيع أن نخللص هنلا إال أنه بلام أن البنك املركزي يعلد املقرض األخلري للمصارف 
التجاريلة، فلال بد من وجلود ترتيب معني للمصارف اإلسلالمية مع البنك املركلزي، فيتمكن 
اللرصف اإلسلالمي من إيداع نسلبة معينة ملن ودائعه االسلتثامرية لدى البنلك املركزي بدون 
فائدة، عالوة عىل النسبة املحددة عىل الودائع التجارية وودائع االدخار. فإذا احتاج أي مرصف 

��� جملس الفكر اإلسلالمي يف الباكسلتان، إلغاء الفائدة من االقتصاد، ترمجة عبد احلليم السيد منيس �مرجع 
سلابق�، �96. حممد نجلاة اهلل صديقي، املصارف املركزية يف إطار العمل اإلسلالمي، يف كتاب اإلدارة 
 املاليلة يف اإلسلالم، املجملع امللكي لبحوث احلضارة اإلسلالمية، مؤسسلة آل البيت، علامن ���989،

.5� /� 
��� حمملد نجلاة اهلل صديقي، دور البنك املركزي بالنسلبة للمرصف اإلسلالمي، املؤمتلر االقتصادي األول، 
املنعقلد باسلم حلقة النقاش األوىل السلتكامل تطبيق أحلكام الرشيعة اإلسلالمية يف املجال االقتصادي 

�4-�6 شعبان ���4هل املوافق 6-8/�/��99م، الكويت، 88-87.
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إسلالمي إىل أموال يمكن االقرتاض من احلسلاب املجمع لدى البنك املركزي جلميع املصارف 

اإلسالمية. كام يمكن للمصارف اإلسالمية االقرتاض من املصارف املركزية عىل أساس املرابحة، 

ويمكن أيضًا  للبنوك املركزية أن تساهم مع املصارف اإلسالمية يف متويل املشاريع���.

إن ثملة اختالالت واضحة يواجهها املرصف اإلسلالمي يف إطلار عالقته املرصفية بالبنك 

املركزي كمقرض أخري���، حيث ال يتمكن من تدعيم مواقفه الصعبة يف جمال السيولة واالئتامن 

باالستفادة من القروض املمنوحة بسبب ارتباطها بنسبة حسم ربوية، ويرتتب عىل هذه األشكال 

إجراءات مرصفية انكامشية يقوم هبا املرصف اإلسالمي ملواجهة أية أخطار حمتملة أو انعكاسات 

سلبية خمتلفة، ومن أهم هذه اإلجراءات���:

أوالً: توجيه سياسات االستثامر وتوظيف الودائع يف نطاق فرتات متويل قصرية ومتوسطة 

األجل.

ثانيـًا: اإلبقلاء عىل نسلبة عاليلة من السليولة اجلاهلزة ملواجهة الطلوارئ خالفلًا إلمكانية 

االستفادة منها يف جماالت االستثامر املنتجة وحتقيق عوائد عالية عليها تعود ملصلحة املودعني.

ثالثـًا: احللد من االجتاه التمويليل يف جمال االسلتثامرات املتنوعة، واالكتفاء غالبًا بأسلاليب 

االستثامرات عىل شكل مرابحة بسبب ما حتققه من رسعة يف التسييل ووضوح يف العائد والتدفق 

النقلدي. إال أنله ويف ضوء رضورة تكييف واقع العمل املرصيف اإلسلالمي لينسلجم مع آليات 

��� فالح بدر احلميدي السبيعي، الرقابة القانونية عىل البنوك اإلسالمية �مرجع سابق�، �64-6.
��� أمحلد عليل عبد اهلل، العالقلة بني اهليئات الرشعية والبنلوك املركزية، بحث مقدم للمؤمتلر األول للهيئات 

الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين ��00م.، ص 8.
��� حممود حسلني الوادي، اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك املركزي عىل الودائع واالئتامن يف البنوك 
اإلسالمية �مرجع سابق�، موسى عبد العزيز شحادة، »خطة إسرتاتيجية االستثامر يف البنوك اإلسالمية«، 

املؤمتر السنوي السادس للمجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، �987، �8.
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البنك املركزي، فإنه بمقدور املرصف اإلسالمي حلل إشكالية املقرض األخري تتبع طرق متويلية 
أخرى غري قائمة عىل مبدأ احلسم الربوي، ومن هذه الطرق���:

�- مسلامهة املصارف ومؤسسات التمويل اإلسالمية بنسبة معينة من ودائعها لدى البنك 
املركلزي، فتشلكل هذه املسلامهة وديعلة مرصفية واحلدة يمنحها البنك املركلزي ألي مرصف 
إسلالمي يواجه أخطار ومشلاكل حمققة���، ويمكن أن ختضع حزمة الودائع املوحدة ملشاركات 
املصارف اإلسلالمية يف نطاق اإلقليم الواحد ويمكن أن تتسلع لتشلمل مصارف أخرى خارج 

اإلقليم الواحد حسب آلية العمل وفرصة املسامهة واجلدوى االقتصادية املمكنة.

�- أن يتبنى البنك املركزي أسللوب املشاركة يف الربح واخلسارة���، وأن ينتهج يف تطبيقه 
هذه اآللية مسللك األخذ بنسلبة املشلاركة التفضيلية للقطاعات ذات األولوية، بدالً من أسعار 
احلسم التفضيلية��4، وإىل جانب ذلك ينبغي عىل البنك املركزي التعامل مع املرصف اإلسالمي 
وفق األسلاليب الرشعية املمكنة وحسلبام تقتضيه مصلحة العمل، ومن هذه األسلاليب صيغة 
املضاربة��5، حيث يمثل البنك املركزي باسلتخدام هذه الصيغة دور صاحب رأس املال ويمثل 

املرصف اإلسالمي دور املضارب.

��� حممود حسلني الوادي، اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك املركزي عىل الودائع واالئتامن يف البنوك 
اإلسالمية �مرجع سابق�،

��� إسلامعيل حسلن، عالقلة البنلك املركلزي بالبنلوك اإلسلالمية، االقتصلاد اإلسلالمي، العدد السلادس 
واألربعون، �985، ��.

��� أبو بكر الصديق متويل وشلوقي إسامعيل شلحاتة، اقتصاديات النقود يف إطار الفكر اإلسالمي، القاهرة، 
مكتبة وهبة، ط� ����98، 87.

 ��4 بابكلر حملي الديلن قيليل، عالقلة البنك املركلزي بالبنوك اإلسلالمية، امللال واالقتصلاد، العلدد الثالث،
.�9 ،�986 

��5 إسلامعيل حسلن، عالقلة البنلك املركلزي بالبنلوك اإلسلالمية، االقتصلاد اإلسلالمي، العدد السلادس 
واألربعون، �985، ��.
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وعىل أن املرصف اإلسالمي ال يتمكن من العمل بنفسه، ألنه يمثل وسيطًا ماليًا يف األصل، 

فيمكنله يف هلذه احلاللة أن يلعب دور »املضارب الوسليط«، وقلد أجاز الفقهلاء نيابة املضارب 

كوسليط مايل بتحويل رأس املال إىل مضارب آخر، واشرتطوا لصحة هذا اإلجراء لكي يتمكن 

املضارب األول �املرصف اإلسلالمي� من متثيل دور وسليط أن حيصل عىل تفويض عام أو إذن 

خاص رصيح من رب املال���.

�- إحلالل مرصف إسلالمي عاملي أو مركلزي للقيام بدور املقرض األخلري وفق أحكام 

الرشيعة اإلسلالمية، وذلك من خالل عضوية املصارف اإلسالمية حيثام وجدت، ودون النظر 

إىل امتيازات اإلقليم الواحد، حيث حتقق هذه اآللية بعض اإلجيابيات اهلامة مثل���:

- تعميق الروابط بني املصارف اإلسلالمية وجتسلري الفجوات فيام بينها، بحيث تتكون من 

خلالل مبلدأ العضوية لدى املرصف اإلسلالمي العاملي فوائض سليولة ضخملة، تعجز أجهزة 

االسلتثامر يف بعلض البنلوك عن اسلتيعاهبا، فتسلد مواقع اخللل وحلاالت العجلز الطارئة عند 

املصارف األخرى���.

- مراقبة السياسة االئتامنية يف مجيع مناطق االستثامر التابعة للمصارف اإلسالمية مما يساعد 

يف جتنبها الوقوع يف إشكاالت العجز التموييل أو تنفيذ سياسات ائتامنية خاطئة��4. 

��� علالء الدين الكاسلاين، بدائلع الصنائع يف ترتيب الرشائلع، القاهرة، رشكة املطبوعلات العلمية �د.ت�، 
.95/7

��� حممود حسلني الوادي، اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك املركزي عىل الودائع واالئتامن يف البنوك 
اإلسالمية �مرجع سابق�،

��� حممد عبد احلكيم زعري، مرصف إسالمي عاملي، االقتصاد اإلسالمي، العدد التاسع والعرشون، �984، 
.�-�

��4 حممد فوزي محزة، املنطقة النقدية اإلسالمية واملرصف املركزي اإلسالمي، األمة، العدد الرابع واخلمسون، 
�985م، 4.
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- بناء كتلة مالية ذات ثقل مرصيف عىل املستوى الدويل، وقد تسهم املصارف اإلسالمية يف 

هذه احلالة يف ضبط انسياب األموال بني البلدان اإلسالمية وفق رؤية شمولية، ولربام يفتح هذا 

املجال فرصًا ذات أمهية قصوى للمصارف اإلسلالمية تلعب من خالهلا أدوار مرصفية شلبيهة 

بلاألدوار التي تقوم هبا كتلة الدول العرش الغنيلة التابعة للدول الغربية، والتي تتحكم بموجبها 

يف نشاطات األسواق املالية العاملية���.

رابعًا: السقوف االئتامنية:

تعد سلقوف االئتامن، أحد الوسلائل التي يسلتخدمها البنك املركزي، كأداة من أدوات 

السياسة املالية، وتوجيه النشاط االقتصادي. وهي أيضًا  أحد وسائله يف الرقابة عىل االئتامن، 

وتتالءم مع طبيعة نشاط البنوك التجارية التقليدية، القائم عىل االجتار بالقروض. وهو األمر 

اللذي خيتلف مع جوهر وطبيعة نشلاط املؤسسلات املالية اإلسلالمية، التي تضطلع أساسلا 

بعمليات توظيف واسلتثامر حقيقية، مما جيعل من سياسلة السلقوف االئتامنية عائقا أساسليا 

جلوهر نشاطها ���. 

وبموجلب هذه السياسلة، حيدد البنك املركلزي للبنوك األخرى اخلاضعلة له، حدا أقىص 

ال تتعلداه، وذللك فيام يتعلق بمحفظلة القروض، وجماالهتا، ونطاقها، وغلري ذلك من النواحي 

االئتامنية.

وقلد هيلدف البنك املركزي من تلك السياسلة إىل توجيه النشلاط االقتصلادي، من خالل 

التأثلري يف قطاعلات معينة ملن االقتصاد القوملي، أو تنويع املخاطر التي قلد تتعرض هلا أموال 

��� املرجع السابق والصفحة.
��� عبلد احلميلد حممود البعليل، تنظيم العالقة بلني املصارف اإلسلالمية والبنوك املركزية والبنلوك التقليدية 

�مرجع سابق�، 4/ �469.
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املودعني، أو التحكم يف قدرة البنوك عىل منح االئتامن، ومن ثم احلد من قدرهتا عىل خلق النقود 
واملسامهة يف إحداث التضخم���. 

ومتثلل الرقابة عىل االئتامن، كميًا ونوعيًا، أمهيلة كبرية لدى البنك املركزي، وذلك لتحقيق 
التلوازن النقدي ومقاومة االجتاهات االنكامشلية أو التضخمية احلادة، وذلك من خالل التأثري 
عىل عرض النقود، والذي ينشلأ بصفة أساسلية عن طريق اجلهاز املرصيف، حيث تتوسع البنوك 
التجارية يف منح االئتامن، وتعترب سياسة السقوف االئتامنية من أهم السياسات، التي تلجأ إليها 

البنوك املركزية لتحقيق األغراض سالفة الذكر���.

ويكون ذلك بأن تضع بعض البنوك املركزية سلقوفا لالئتامن املرصيف، بحيث ال جيوز ألي 
مرصف جتاوز هذا السقف، كام تضع سقوفا لالئتامن املمنوح للفرد أو للمؤسسة، وذلك كنسبة 
حملددة ملن رأس املال للمرصف أو ودائعه أو موجوداته���. ويمكن تربير ذلك بالنسلبة للبنوك 
التجاريلة التقليدية عىل أسلاس احلد ملن قدرهتا عىل خلق الودائع، وبالتلايل زيادة كمية النقود. 
ولكلن األمر خيتلف بالنسلبة للمصارف اإلسلالمية نظرا لطبيعة حسلابات االسلتثامر، وطبيعة 
االسلتثامر نفسله، والذي ال يؤدي إىل خلق النقود. وعىل الرغم من ذلك تبقى احلاجة إىل فرض 
مثلل هذه الرقابة املرصفية عىل املصارف اإلسلالمية، مع األخذ بعلني االعتبار طبيعة عمل هذه 

املصارف��4.

وحيتاج البنك املركزي يف ممارسلة السلقوف االئتامنية بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
إىل مرونة كبرية حتى ال يتأثر حجم استثامراهتا ومعدل أرباحها، مما جيعل من تطبيق هذه السياسة 

��� دوابه
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/11/article04.shtml

��� أمحد حمي الدين أمحد، عالقة البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �6.
��� حممد عمر شابرا، عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي �مرجع سابق�، �7.

��4 فادي حممد الرفاعي، املصارف اإلسلالمية �مرجع سلابق�، �66. فالح بدر احلميدي السلبيعي، الرقابة 
القانونية عىل البنوك اإلسالمية �مرجع سابق�، 64.
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استثناء بضوابط وقيود، وليس أصاًل أو قاعدة مطبقة باضطراد يف سياسة البنك املركزي بالنسبة 
للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ���.

نخلص إىل أن عملية وضع أسقف ائتامنية »سواء كانت عامة أو قطاعية«، من قبل املرصف 
املركزي هي عملية نظامية، وفيها الصالح العام، وال نجد حرجًا رشعيًا يف ممارستها، كام كانت 

املصارف املركزية متارسها من قبل��� .

خامسًا: نسبة كفاية رأس املال:

حتلرص املصلارف املركزية عامليًا، وكذلك املؤسسلات املرصفية الدوليلة، عىل أن تكون 
نسلبة رأس املال إىل إمجايل األصول، نسلبة معقولة، وتعرف هذه النسبة بنسبة املالءة أو نسبة 
كفايلة رأس امللال. وهلى يف الواقلع تعد من املعايري اهلاملة، التي هتدف إىل خلق محاية نسلبية 
للمودعلني، ومن ثم اإلسلهام يف املحافظة عىل ثقة اجلامهلري ورجال األعامل باجلهاز املرصيف 

واملحافظة عىل االستقرار���. 

وتبلدو أمهية نسلبة كفاية رأس املال يف املصارف اإلسلالمية، حتى ملع اعتبار أن ودائع 
االسلتثامر فيهلا غري مضمونة عىل البنلك، إال يف حاالت التعدي والتقصلري واإلمهال، إذ أنه 
يف هذه احلاالت التي يثبت فيها التقصري تبدو أمهية هذه النسلبة، وإن مل يكن بنفس نسلبتها يف 

الصارف التجارية ��4.

��� عبلد احلميلد حممود البعليل، تنظيم العالقة بلني املصارف اإلسلالمية والبنوك املركزية والبنلوك التقليدية 
�مرجع سابق�، �/ �470.

��� حمملد إبراهيم رابوي، املرصف املركزي يف النظام املرصيف اإلسلالمي، املؤمتلر االقتصادي األول، املنعقد 
باسلم حلقة النقاش األوىل السلتكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية يف املجال االقتصادي �6-�4 

شعبان ���4هل املوافق 6-8/�/��99م، الكويت، �5�-5.
��� حممد إبراهيم رابوي، املرصف املركزي يف النظام املرصيف اإلسالمي �مرجع سابق�، �5.

��4 عبلد احلميلد حممود البعليل، تنظيم العالقة بلني املصارف اإلسلالمية والبنوك املركزية والبنلوك التقليدية 
�مرجع سابق�، 4/ �469.



الرقابة القانونية على املصارف اإلسالمية )رقابة البنك املركزي والرقابة الشرعية( �0

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

هذا يف الوقت الذي ختتلط فيه أيضًا  أموال الودائع بحقوق امللكية يف بعض صيغ االستثامر، 

واختلالف هيلكل الودائع عن هيكل آجال االسلتثامر والتمويل يف أسلاليبها التشلغيلية، وعدم 

وجود سلوق مالية نشلطة، مما يرتتب عليه التزام هذه املصارف بتوجيهات البنك املركزي، فيام 

خيتص بنسب كفاية رأس املال ومتابعة البنك املركزي الستقرار هذه النسب���.

وبالتلايل، فهلي ال تتعارض مطلقًا مع أحكام الرشيعة اإلسلالمية، وذلك ألهنا الزمة لقوة 

النظام املرصيف الذي هو جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي الكيل��� .

فمثلاًل، إذا نظرنا إىل األنظمة التي وضعت حديثلًا يف البلدان التي حتاول أن تلغي الربا من 

النظلام املرصيف إلغلاء تامًا، وجدنا أهنا أعطت البنوك املركزيلة صالحية التدخل يف هذه األمور 

.«فاملادة العرشون من قانون املصارف بدون ربا، يف إيران، وهو قانون متت املصادقة عليه بتاريخ 

�0 آب ��98م، يسمح للمرصف املركزي يف إيران، أن يتدخل ويقوم بالرقابة عىل النشاطات 

املالية واملرصفية وفق الصالحيات اآلتية��� :

أ- حتديد احلد األعىل و / أو احلد األدنى لنسب األرباح التي تستوفيها املصارف يف عمليات 

االئتالف ونشاطات املضاربة، وتتغري هذه النسب تبعًا لكل حقل من حقول التمويل . 

ب- تعيلني احلقلول املختلفة للتمويل واملشلاركة، ضملن ميادين السياسلات االقتصادية 

املقبولة، وحتديد احلد األدنى لألرباح املتوقعة من مشلاريع التمويل واملشلاركة املختلفة، وهذا 

احلد األدنى لألرباح املتوقعة قد يتغري تبعًا الختالف جماالت النشاط االقتصادي واألوجه التي 

يكون عليها .

��� املرجع السابق، 4/ �469.
��� حممد إبراهيم رابوي، املرصف املركزي يف النظام املرصيف اإلسالمي �مرجع سابق�، �5.

��� حممد نجاة اهلل صديقي، دور البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �9.



�1د. وليد هوميل عوجان

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

ج- حتديد هاميش الربح األدنى واألعىل عىل أساس احتساب نسبة معينة من مبلغ التكلفة 
للبضائع، التي تم التعاقد عىل رشائها مع املصارف، وصفقات الرشاء بالتقسيط���.

ويف باكسلتان »حيدد مرصف الدولة الباكسلتاين - من وقلت إىل آخر- احلد األعىل ألجور 
اخلدمات التي يمكن استيفاءها عىل القروض املقامة عىل غري أساس الفوائد«. كام »حيدد مرصف 
الدولة الباكسلتاين مدى السلعر السنوي للربح الذي يسلمح للمصارف أو مؤسسات التمويل 

باستيفائه مقابل أنامط التمويل املتصلة بالتجارة »املرابحة«، والتأجري والرشاء بالتقسيط���. 

كام أنه حيدد السلعر السلنوي األدنلى لربح املصارف ومؤسسلات التمويلل، لتأخذه بعني 
االعتبار أثناء دراسلتها لطلبات التمويل، والسعر السنوي األعىل ملا يمكن استيفاؤه من الربح، 
أو أسلس وأنامط التمويل املختلفة، التي تشلتمل عىل املشلاركة واملضاربة، والتأجري باملشاركة، 
إضافلة إىل بيلان أنله يف حالة تكبد أية خسلائر، فإهنا تلوزع بني مجيع أصحلاب رؤوس األموال 

املشاركة بالنسبة والتناسب، مع تعداد التمويل املقدم من كل منهم���.

إن حتديلد نسلبة األرباح هلذه يف احلاالت التلي ذكرناها وأمثاهلا، هلو رضب من رضوب 
التسعري. ومعلوم رشعًا أنه عندما يوجد احتكار أو وضع غري تنافيس، فإن هذا يكون من أقوى 
املربرات الرشعية للتسلعري��4 .هلذا ال يرى بأسلًا من الناحية الرشعية يف ظل الظروف الراهنة، 
يف كثري من البلدان اإلسالمية، أن يسمح للبنك املركزي، حتديد هوامش األرباح والعموالت، 

��� حممد نجاة اهلل صديقي، املصارف املركزية يف إطار العمل اإلسالمي، يف كتاب اإلدارة املالية يف اإلسالم، 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، عامن ���989، �/60.

��� حممد نجاة اهلل صديقي، دور البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �9.
��� املرجع نفسه، صفحة �6.

��4 إن موضوع التسلعري ليس موضوعنا هنا، وهناك من بحث فيه بالتفصيل انظر: أبو حممد عبد اهلل بن أمحد 
ابلن قدامله، املغني، حتقيق: طه حممد الزيني، مطبعة مكتبة القاهرة، القاهرة ���88هل/�968م�، جزء 
4 ص �64. أمحد احلراين الدمشلقي ابن تيمية، احلسلبة يف اإلسلالم، ، دار البيان، دمشق ���967، �5 

وما بعدها.
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

وكيفيلة احتسلاب وتوزيلع األرباح، وذلك مراعلاة للصالح العام، كام جيلوز لنفس الغرض أن 
يضع البنك املركزي قواعد عامة لتنظيم األمور اآلتية :���

�- احلد األعىل ملجموع التمويالت التي جيوز لبنك أو أكثر تقديمها . 

�- منع أنواع معينة من التمويل أو املعامالت األخرى أو حتديدها . 

�- حتديلد األوضاع والرشوط التي جيب علىل البنوك مراعاهتا عند تعاملها يف أنواع معينة 
من األعامل مع عمالئها . 

4- التأمينلات النقديلة التي جيلب أن حيتفظ هبا البنلك مقابل أنواع معينلة من االعتامدات 
والكفاالت.

5- احلد األدنى لنسب الضامن التي جيب مراعاهتا يف أنواع معينة من التمويل واملعامالت 
بني مبالغ التمويل واألصول املقدمة ضامنًا هلا���.

منشأ اختالل العالقة القانونية بني البنك املركزي واملصرف اإلسالمي :

يعلود منشلأ االختالل لواقع العالقلة املتبادلة بني البنك املركزي واملرصف اإلسلالمي إىل 
عدم وجود صياغة رشعية وقانونية مالئمة لطبيعة عمل اجلهاز املرصيف اإلسالمي. فالترشيعات 
القانونية السائدة ال تفصل يف مبدأ الرقابة بني مرصف إسالمي وآخر غري إسالمي، مما ينتج عن 
ذلك إخضاع عمليات اجلهاز املرصيف اإلسالمي، لنفس اإلجراءات القانونية، مع عدم جتانسها 

وتباينها الواضح مقارنة بالبنوك األخرى .

فالبنلوك بوجله عام، إما أن تكون جتارية أو غري جتارية، والبنوك التجارية تسلاهم يف إعادة 

��� حممد نجاة اهلل صديقي، دور البنك املركزي بالنسبة للمرصف اإلسالمي �مرجع سابق�، �9.
��� املرجع السابق، �9



��د. وليد هوميل عوجان

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

تدوير األموال ورسعة تسلييلها أكثر من البنوك غري التجارية ، ألهنا تعتمد بالدرجة األوىل عىل 
الودائع حتت الطلب املسلحوبة بشليك، وودائع أخرى قصرية األجل، والشلك أن هذه اآللية 
تؤثر عىل القاعدة النقدية وعرض النقود مما يدخل مبارشة يف إطار أهداف البنك املركزي الرامية 
لضبلط عرض النقد وسياسلات االئتلامن، وخالفا لذلك فإن البنوك اإلسلالمية ال تعترب جتارية 
باملعنى الشلائع حيث مل تبارش عملياهتا املرصفية وفق األسلاليب املعتملدة من البنوك التجارية، 

ولذلك ال تؤثر بنفس الدرجة عىل العرض النقدي���.

ويف إطلار العالقلة غري املتكافئة يف فرض الترشيعات القانونية بلني البنوك العاملة جمتمعة، 
فإنله ينبغي إعادة املرصف اإلسلالمي وفق أسلس أخلرى غري جتارية، ألن املرصف اإلسلالمي 
يقوم بكافة العمليات املتخصصة يف املجاالت االسلتثامرية، مثل الزراعة والصناعة واملقاوالت 
والتنميلة وغريهلا، ومن شلأن إحلداث أية تغيلريات جوهرية للرقابلة القانونيلة املفروضة عىل 
سياسلات املرصف اإلسالمي، أن حتد من نسلب احلد األدنى لالحتياطي، أو تعيد تكييف هذه 
النسلب بنلاء علىل نفس املنطلقلات الترشيعية، التلي هتدف إىل محايلة ودائع األفلراد. وذلك أن 
جمال النشلاط املرصيف اإلسلالمي ال يقوم عىل توظيف ودائع األفراد عىل أسلاس مبادلة النقد، 
وإنام اسلتثامر هذه الودائع وحتملها ملخاطر االسلتثامر بني املودع واملرصف اإلسلالمي واشرتاك 

الطرفني يف نتائج الربح واخلسارة ��� .

* * *

��� إسلامعيل حسلن، عالقلة البنلك املركلزي بالبنلوك اإلسلالمية، االقتصلاد اإلسلالمي، العدد السلادس 
واألربعون، �985، �9.

��� إسلامعيل حسلن حممد، الصعوبات التلي تواجه البنوك اإلسلالمية وتصورات لكيفيلة مواجهتها، بحث 
يف جمللة جمملع الفقه اإلسلالمي، جدة، عدد 8، �994، �/ 707. حممد نور عليل عبد اهلل، حتليل خماطر 
االستثامر يف املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، رابطة العامل اإلسالمي، سلسلة دعوة احلق، عدد 

�95، مكة املكرمة، ���4هل، �0-��.
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

الفصل الثاني

دور هيئة الرقابة الشرعية يف الرقابة على املصارف اإلسالمية

تتميلز املصلارف اإلسلالمية بأهنا جتملع عدة صفلات يف تعاملهلا املرصيف، ولعلل الصفة 

االسلتثامرية تأخذ ملكان األولوية يف هذا التعاملل. ومن ناحية أخرى يسللك التعامل املرصيف 

يف هذه املصارف مسلالك مل تكن تألفها املصارف التقليدية���. فطرق االسلتثامر تأخذ مسلارها 

مسلتنرية هبلدى الرشيعة الغلراء، وبذلك تتنوع بتنلوع الصيغ واألدوات وفقلا لقواعد الرشيعة 

اإلسالمية ���.

وتعلد الرقابلة الرشعيلة أحد أهم أنلواع الرقابلة عىل املصلارف اإلسلالمية، للتحقق دائام 

ملن ملدى التزام املرصف بأنشلطته وأعامله بأحكام الرشيعة اإلسلالمية، باعتبار ذلك أحد أهم 

مقومات إنشاء هذه املصارف.

وتتأطر هذه الرقابة يف جممل نظمها بام بحكم العمل املرصيف من قواعد رشعية، عند ممارسة 

العمليات املرصفية، بمختلف أنواعها، واالبتعاد عن ممارسة أي عمل مرصيف، إذا كان يتعارض 

وأحكام الرشيعة اإلسالمية���.

��� أ، هل، م. صادق، التعاون والتنسليق بني املؤسسلات املالية اإلسالمية، القواعد واألسس، بحث مقدم إىل 
املؤمتر العام للبنوك اإلسلالمية املنعقد يف اسلتانبول، تركيا، بتاريخ �4-�7 صفر �407 هل، �8-�� 
أكتوبر �986. انظر: بحوث ممتازة من املؤمتر العام للبنوك اإلسالمية، اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، 

القاهرة، ط� ���987، ��6.
��� منري إبراهيم هندي، شلبهة الربا يف معامالت البنوك التقليدية واإلسلالمية، دراسة اقتصادية رشعية، دار 

النهضة العربية، القاهرة ���000، 79.
��� يونس إبراهيم التميمي، وجه التشلابه واالختالف بني عنارص امليزانية يف املصارف اإلسالمية واملصارف 

التقليدية، إحتاد املصارف العربية، بريوت ���989، ��0.
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ويشلكل نظلام الرقابة الرشعية، مع غريه من األنظمة املحاسلبية يف املصارف اإلسلالمية، 
إطارا متكامال للحفاظ عىل موارد املرصف���، وكيفية استثامرها ومتابعتها���.

 ولذلك فإن تفعيل دور املصارف اإلسالمية، يتوقف بصورة أساسية عىل تفعيل دور هيئات 
الرقابة الرشعية بتلك املصارف، والتي تسلتمد منها املصارف صبغتها اإلسالمية، ومصداقيتها 
أمام مجهور املتعاملني معها. وهذه تشلكل إحدى أهم املخاطر عىل املصارف اإلسلالمية، والتي 
ترتابلط بشلكل كبري مع خطر إدارة السليولة���، ملع معرفة ميل عدد كبري ملن عمالء املصارف 
التقليدية، بام يرتاوح بني �0% و 40% يف العامل اإلسلالمي، الذين يودون التحول إىل املصارف 
اإلسالمية، وذلك مع توقعات وكالة انفستورز سريفيس العاملية التي تتوقع أن تتحول 50% من 

اإليداعات اإلسالمية إىل املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية��4.

وملن املعللوم أن هوية املرصف وشلخصيته اإلسلالمية، ال تتلم إال بتميزه علن املصارف 
الربويلة، والواجب عىل املصارف اإلسلالمية، لتحقيق هذا التميز، أن تتقيد بام حيل وبام حيرم يف 
املعامالت، لكي يتطابق االسم مع الفعل، وللرقابة الرشعية يف املصارف الدور الكبري يف ضامن 

��� حمملد نجلاة صديقلي، مشلكالت البنلوك اإلسلالمية يف الوقلت احللارض، بحلث مقلدم لنلدوة قضايلا 
معلارصة يف النقلود والبنوك واملسلامهة يف الرشكات املنعقلدة يف مقر البنك اإلسلالمي للتنمية يف جدة، 
بالتعلاون بلني املعهد اإلسلالمي للبحلوث والتدريب وجمملع الفقه اإلسلالمي بجلدة، يف الفرتة �8-
 ��/���4هل، منشلورات البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ط� 

.�87 ،��997�
��� انظلر بالتفصيلل: حممد عبلد احلليم زعري، دور الرقابلة الرشعية يف تطوير األعلامل املرصفية، بحث مقدم 

للملتقى املرصيف واملايل اإلسالمي املنعقد يف ديب يف الفرتة �0-�� كانون األول �995، ��.
��� عبلد الفتلاح حممد فرح، رؤية إسلرتاتيجية لعمل البنوك اإلسلالمية يف ظل العوملة، آفلاق اقتصادية، جملة 
فصليلة وحمكمة، احتاد غلرف التجارة والصناعة، اإلملارات العربية املتحدة، مركلز البحوث والتوثيق، 

املجلد ��، العدد �8، �999م ، ص �7 – 78.
��4 حمملد عبد اهلل املال، التجاوب والتفاعل مع متطلبلات التغيري يمثالن عصب احلياة االقتصادية املعارصة، 

املصارف العربية والنجاح يف عامل متغري ����00، ��94-�9.



الرقابة القانونية على املصارف اإلسالمية )رقابة البنك املركزي والرقابة الشرعية( ��

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

هلذا األملر؛ لذا جاء هذا البحلث ليلقي الضوء عىل موضلوع الرقابة الرشعية متنلاوالً دورها، 
وطبيعة عملها، وما يتعلق هبا.

 مفهوم الرقـابـة الشرعـية:

إن الرقابة الرشعية مفهوم مسلتحدث هليكلة معينة، وهلذا املفهوم بحاجة إىل حتديد معامله 
وضبلط حدوده، وتقييد مفرداتله؛ للوقوف عىل املعنى املراد منه؛ لئلال خيتلط بغريه من املفاهيم 

املستخدمة، وأيضًا لكي تتضح الصورة حول هذا املفهوم، فال يعرتهيا ضباب أو غموض.

فمفهلوم الرقابلة ���حق رشعي، خيول اهليئة الرشعية سللطة معينة متارسلها بنفسلها وعن 
طريلق أجهزهتلا املعاونة، هبدف حتقيق أهداف املؤسسلة املاليلة، وفقًا ملبادئ وأحلكام الرشيعة 
اإلسلالمية ���. وهي عبارة عن وسليلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى حتقق األهداف بكفاية 

��� استعمل لفظ »رقب« لغة للداللة عىل أكثر من معنى، كاالنتظار واحلفظ واحلراسة واإلرشاف والعلو. 
انظر: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا �ت: �95هل�، معجم مقاييس اللغة، مطبعة البايب احللبي، 
الطبعلة األوىل���66هلل�.، �96-�97، مادة رقب، أبو الفضل مجلال الدين حممد ابن منظور �ت 
��7هل�، لسلان العلرب، دار صلادر للطباعة والنرش، بلريوت لبنان، ط� ��4�0هلل�، �79/5. 
الزبيدي، السيد حممد مرتيض احلسيني الزبيدي �ت: ��05هل�، تاج العروس من جواهر القاموس، 
تصويلر ونلرش، دار مكتبلة احلياة، بريوت، عن املطبعلة اخلريية، ملرص، ط� ���06هل�، �/5�5 ، 
جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي الشلريازي �ت: 8�7هلل�، القاموس املحيط، دار الفكر، 
بلريوت ���98هلل- �978م�، �/74-75، املعجم الوسليط �/��6. الفريوزآبادي، القاموس 
املحيط، �/75 مادة رقب. أمحد بن عيل املقري الفيومي �ت: �770، املصباح املنري يف غريب الرشح 
الكبلري للرافعي، تصحيح، مصطفى السلقا، طبع بمطبعة مصطفى البلايب احللبي، مرص ���69هل-

�950م�، ���. 
��� عبد احلميد حممود البعيل، الرقابة الرشعية الفعالة يف املؤسسلات املالية اإلسلالمية، املؤمتر العاملي الثالث 
لالقتصاد اإلسالمي، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة 

العربية السعودية، �4�6هل/�005م، �5.
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وفاعلية يف الوقت املحدد���. أو التأكد من مدى مطابقة أعامل املؤسسة املالية اإلسالمية ألحكام 

الرشيعة اإلسالمية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات املعتمدة من جهة الفتوى���.

فمفهلوم هيئلة الرقابلة الرشعيلة: »متابعلة وفحلص وحتليلل كافلة األعلامل والترصفات 

والسلوكيات التي يقوم هبا األفراد واجلامعات واملؤسسات والوحدات وغريها، للتأكد من أهنا 

تتم وفقا ألحكام وقواعد الرشيعة اإلسلالمية، وذلك باسلتخدام الوسائل واألساليب املالئمة 

املرشوعلة، وبيان املخالفلات واألخطلاء وتصويبها فورا، وتقديلم التقارير إىل اجلهلات املعنية 

متضمنة املالحظات والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير إىل األفضل«���.

ويمكننا القول بأن تعاريف الرقابة تتميز بثالثة اجتاهات متكاملة هي��4:

��� إسلامعيل عبد السلالم العاموي، املعوقات اخلارجيلة للمصارف اإلسالمية-دراسلة تطبيقية آلثارها عىل 
البنك اإلسلالمي األردين، رسلالة ماجستري، جامعة الريموك، إربد، األردن ����00، �6. عبد احلميد 
حمملود البعل، االسلتثامر والرقابة الرشعية، مكتبة وهبة، القاهلرة ����98، ��� وما بعدها. محزة عبد 
الكريم محاد، الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسلالمية، رسالة ماجستري يف الفقه وأصوله، كلية الرشيعة، 

اجلامعة األردنية ���004، �9.
��� ]موقع رشكة الراجحي املرصفية عىل شبكة اإلنرتنت:

www.alrajhibank.com.sa/finPortal/published_ar/aboutus/content/sha_control.h

��� حسلني شلحاتة، التنظيم اإلداري، جملة االقتصاد اإلسلالمي، العلدد �6و �7، ص ��9. وانظر: مجال 
الدين عطية، البنوك اإلسلالمية، املؤسسلة اجلامعية للدراسلات، بريوت، ط� ����4هل�، 76. فارس 
أبو معمر، أثر الرقابة الرشعية واسلتقالليتها عىل معامالت البنك اإلسلالمي، جملة اجلامعة اإلسلالمية، 
غلزة، م�، ع�، ��-�4. عبد الباري مشلعل، املادة العلمية للدورة التدريبيلة بعنوان: » صناعة الرقابة 
 الرشعيلة يف املؤسسلات املاليلة اإلسلالمية«، بيلت املشلورة للتدريلب الرشعلي، الكويلت، �6-�4 

أبريل �004.
��4 عبلد احلميلد حممود البعيل، الرقابلة الرشعية الفعالة يف املؤسسلات املالية اإلسلالمية، املؤمتر العاملي 
الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، �4�6هل/

�005م، �8. 
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االجتـاه األول: هيتلم باجلانب الوظيفي للرقابلة ويركز عىل األهداف التي تسلعى اهليئة إىل 
حتقيقها.

االجتـاه الثـاين: هيتلم بالرقابة من حيث كوهنا إجلراءات، ويركز عىل اخلطلوات التي يتعني 
إجراؤها للقيام بعملية الرقابة.

االجتاه الثالث: هيتم باألجهزة التي تقوم بالرقابة وتتوىل املراجعة والفحص واملتابعة ومجع 
املعلومات وحتليل النتائج.

مهمة هيئة الرقابة الشرعية:

تتوىل الرقابة الرشعية عىل املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية، هيئة مستقلة متخصصة 
دائملة، تتلوىل مهلام واضحلة، ملن حيث فحلص وحتليلل خمتلف األعلامل واألنشلطة يف مجيع 
مراحلهلا، يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسلالمية. فقد اتفقت كل القوانلني، أن مهمة هيئة الرقابة 
الرشعيلة تتمثل ىف التحقق من مرشوعية معامالت املرصف اإلسلالمي، وفقا ألحكام الرشيعة 
اإلسلالمية، وإبداء الرأي فيام يعرض عليها من مسلائل أثناء ممارسلتها داخل املرصف. أي أهنا 
تتوىل النظر يف مدى مطابقة معامالت املرصف واملؤسسات املالية اإلسالمية مع أحكام الرشيعة 
اإلسلالمية. وتتعدد مهام هيئة الرقابة الرشعية، منها، عىل سلبيل املثال، مناقشة هيكل املنتجات 
املرصفية والعمليات، التي سليتم تطبيقها داخل املرصف. فإذا كان املرصف ينوى القيام بتطبيق 
أسلوب مرصيف جديد أو قديم، مثال يف عمليات االئتامن أو مجع األموال، فإنه يتم عرضها عىل 
هيئة الرقابة الرشعية ملراجعتها والتأكد من اتفاقها أو اختالفها مع الرشيعة اإلسلالمية وخلوها 
ملن أي مفسلد هللذه املعامالت. كام تشلارك اهليئلة يف وضع صيلغ العقود الرشعيلة، التي حتدد 
التزامات األطراف. وتشارك كذلك يف وضع خطوات العمل واإلجراءات، التي جيب االلتزام 
هبلا يف كل عمليلة مرصفية. ومن مهام اهليئة أيضًا ، أن تتوىل الرد عىل استفسلارات اإلدارة حني 
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تواجههلا أية مشلكلة جديدة. وتقوم بتدريلب العاملني يف البنوك اإلسلالمية���. ووجود اهليئة 
أملر هلام لضامن التزام امللرصف باألحكام الرشعية ومسلاعدة إدارة البنلك يف االلتزام بأحكام 
الرشيعلة���. وملن هنا، فإن هيئلة الرقابة الرشعية، قلد أصبح هللا دوران دور التوجيه الرشعي 

واإلرشاد ودور الرقابة عىل اإلدارة���.

أهمية الرقابة الشرعية:

إن الرقابة الرشعية ذات أمهية بالغة للمصارف اإلسالمية ألكثر من سبب، من أبرزها��4:

�- إن األسلاس اللذي قاملت عليله املصلارف اإلسلالمية املعلارصة، هو تقديلم البديل 
الرشعلي للمصلارف الربويلة غري املرشوعلة، وال خيفى عىل أحلد أن الرقابلة الرشعية رضورة 
حيوية للمصارف اإلسلالمية. فهي اجلهة التي تراقب وترصد سلري عمل املصارف اإلسلالمية 

والتزامها وتطبيقها يف معامالهتا لألحكام الرشعية.

��� جلنة من األساتذة اخلرباء االقتصاديني والرشعيني واملرصفيني، تقويم اجلوانب اإلدارية بالبنوك اإلسالمية، 
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ط� ��996م�، 5/ �98.

��� عبد احلميد حممود بعيل، »الرقابة الرشعية الفعالة يف املؤسسلات املالية اإلسلالمية«، املؤمتر العاملي الثالث 
لالقتصاد اإلسلالمي، جامعلة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السلعودية، �4�6هل/�005م، 

.�7-�5
��� عبلد املجيلد الصالحني، هيئلات الفتلوى والرقابة الرشعية ودورهلا يف املصارف اإلسلالمية، �47 وما 
بعدهلا. حمملد الرفاعي، املصلارف اإلسلالمية، ��8. عبد احلميد البعليل، االسلتثامر والرقابة الرشعية 
الفعالة، مكتبة وهبة، القاهرة ����00، ��7. عصام أبو النرص، هيئات الفتوى والرقابة الرشعية، جملة 

االقتصاد اإلسالمي، ديب، العدد �86 لسنة �006، ��.
��4 محزة عبد الكريم محاد، الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسلالمية �مرجع سلابق�، 40. وانظر: موسى عبد 
العزيز شحادة، جتربة البنك اإلسالمي األردين، اجلوانب التطبيقية والقضايا واملشكالت، نرشة إعالمية 
صادرة عن البنك اإلسلالمي األردين، وهو بحث مقدم إىل ندوة خطة إسلرتاتيجية االسلتثامر يف البنوك 
اإلسلالمية �987/�407، �0. سلامي حسن محودة، صيغ التمويل اإلسلالمي، مزايا وعقبات، جملة 

البنوك اإلسالمية، العدد الثالث والستون، �988، 57-56.
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�- علدم اإلحاطلة بقواعلد املعاملالت اإلسلالمية من ِقَبل بعلض العامللني يف املصارف 

اإلسالمية ���.

�- يف هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانترشت أنواع جديدة من املعامالت 

التجاريلة، كبطاقات االئتامن، واحلسلابات بأنواعهلا، والتجارة اإللكرتونيلة، التي ال توجد هلا 

أحكام يف املصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت األحكام؛ فإن املرصفيني القائمني عىل النشاط 

املرصيف غري مؤهلني للكشف عنها بأنفسهم.

4- إن العمليات املرصفية يف االستثامر والتمويل بالذات، حتتاج إىل رأي من هيئة الفتوى، 

نظلرًا لتميلز هلذه العمليلات بالتغري وعلدم التكرار ملع كل حاللة أو عملية أو ملرشوع يموله 

امللرصف، ومن ثم فالعاملون يف النشلاط االسلتثامري جيلب أن يكونوا عىل اتصال مسلتمر مع 

الرقابة الرشعية؛ ألهنم دائاًم بحاجة إىل الفتيا يف نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم���.

5- إن وجلود الرقابلة الرشعيلة يف امللرصف ُيعطي امللرصف الصبغة الرشعيلة، كام ُيعطي 

وجود الرقابة ارتياحًا لدى مجهور املتعاملني مع املرصف.

6- ظهور كيانات مالية واستثامرية غري جادة، تنص نظمها األساسية وقوانني إنشائها عىل 

أهنا تعمل وفقًا ألحكام الرشيعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك���.

��� انظلر: وهبلة الزحيليل، املصارف اإلسلالمية �احللقلة الثانية�، جملة االقتصاد اإلسلالمي، علدد ���99، 
ص��، فلؤاد الرسطلاوي، التمويلل اإلسلالمي ودور القطلاع اخللاص، دار املسلرية للنلرش والتوزيع 

والطباعة، عامن ���999، 86.
��� انظر: يوسف القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة �احللقة األوىل�، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد ����8، 

�5 وما بعدها.
��� حمملد عبلد احلكيلم زعلري، دور الرقابة الرشعيلة �احللقلة األوىل�، جملة االقتصاد اإلسلالمي، عدد 

.44 ،��86�
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املقصود بهيئة الرقابة الشرعية على البنوك: 

هيئلة الرقابلة الرشعيلة، هي جمموعة ملن علامء الفقه األجلالء، يقوملون بمتابعة وفحص 
وحتليلل كافة األعلامل والترصفات واملعاملالت، التي تقوم هبلا البنوك اإلسلالمية، للتأكد من 
أهنا تتم وفقا ألحكام الرشيعة اإلسلالمية. وذلك باسلتخدام الوسلائل املالئمة املرشوعة وبيان 
املخالفلات واألخطاء وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إىل اجلهات املعنية، متضمنة املالحظات 
والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير. وقد أطلق عىل تلك اهليئة عدة أسامء، منها هيئة الرقابة 
الرشعية وهيئة اإلفتاء واهليئة الرشعية. وقد أصبحت هيئة الرقابة الرشعية هيكال أساسيا داخل 
أي مرصف إسلالمي، شلأهنا شلأن اجلمعيات العامة وجمالس اإلدارة ومراقبي احلسلابات. كام 
حرصلت معظلم البنوك اإلسلالمية عىل احلصول عىل تقاريلر من هيئة الرقابة الرشعية، تشلهد 
بأن أعامهلا تسلري عىل أسلس من الرشيعة اإلسالمية، ويوقع عليها رئيس اهليئة وتنرش مع تقارير 

مراقبة احلسابات للتأكيد عىل رشعية كافة أعامهلا .

جماالت عمل هيئة الرقابة الشرعية ���:

لقلد اسلتطاعت هيئة الرقابة الرشعيلة تطوير األعلامل املرصفية، وذلك ملن خالل تطبيق 
بعض القواعد الرشعية، وأدى ذلك إىل ارتفاع معدالت التنمية. كام وقامت بتهذيب البطاقات 
االئتامنية من رشوطها املحّرمة، مثل حذف رشط دفع فوائد تأخري عىل سلداد املرصف لعمالئه 
أصحاب السحوبات املكشوفة، إضافةً إىل استخدام كل عقود املضاربة، بام يتناسب مع الرشيعة. 
وكذلك تطويرها لصيغة االستصناع، خاصًة فيام يتعلق باملباين السكنية، واملسامهة يف صناعات 

عديدة كالتعليب والتجفيف ونحو ذلك���.

��� انظر: عبد الباري، التدقيق الرشعي، جملة االقتصاد اإلسلالمي، عدد ���88، 46. والقرضاوي، تفعيل 
آليلات الرقابلة �احللقة الثانيلة�، جملة االقتصاد اإلسلالمي، عدد ����9، 9. حسلني شلحاتة، التنظيم 

اإلداري �احللقة األخرية�، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد ����7، 40.
��� حمملد عبلد احلكيم زعلري، الرقابة الرشعية علىل معامالت اإلسلتصناع، جملة االقتصاد اإلسلالمي، عدد 

.�� ،��6
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أ - املجاالت العلمية:

إن هليئة الرقابة الرشعية دورًا كبريًا يف املجاالت العلمية، ومن هذه املجاالت:

�- تأصيلل الفقه اإلسلالمي يف ميدان املعاملالت املالية املرصفية، وإبلداء الرأي الرشعي 
يف األنشلطة االسلتثامرية، وتطبيق القواعد الرشعية عىل أنشطة املرصف االستثامرية وغريها من 

األنشطة املرصفية.

�- الرد عىل األسلئلة واالستفسلارات الفقهية: تثور تسلاؤالت عديدة عن بعض أنشلطة 
املصلارف وحكمهلا من الناحية الرشعية ملن املتعاملني أو الباحثني أو املوظفني أو املشلككني، 

وهنا يأيت دور اهليئة يف بيان وتوضيح الرأي الرشعي للسائل���.

� - التوعية والتثقيف للعاملني يف قطاع العمل املرصيف اإلسالمي: إن املرصف اإلسالمي 
حيتلاج إىل العامللني الذين يفقهون األحلكام الرشعية، ويكونون عىل قلدر معقول من التفقه يف 

الدين وخصوصًا يف ميدان املعامالت املرصفية اإلسالمية.

إن الكلوادر املؤهلة يف العمل املرصيف اإلسلالمي أعدادهم قليلة، ونحن نجد أن كثريًا من 
موظفلي املصارف اإلسلالمية، جيء هبم من البنوك غري اإلسلالمية، ومن َثلمَّ فإهنم قد تعودوا 
عىل أسلاليب العمل املرصيف، التي ال تنسلجم مع األحكام الرشعية���. ومن جانب آخر فهناك 

��� انظلر: حسلن يوسلف داود، الرقابة الرشعيلة يف املصارف اإلسلالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسلالمي، 
القاهرة ���996، ��، والرشيف، حممد عبد الغفار ����4هل-��00م�، الرقابة الرشعية يف املصارف 
والرشكات املالية اإلسالمية، ص8، حممود أرشيد، الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، 
دار النفائس، عامن ����4،��00، حممود حسن صوان، أساسيات العمل املرصيف، دراسات مرصفية، 

دار وائل، عامن، ط� ���008، ���.
��� وليد هويمل عوجان، أداء املؤسسلات املالية اإلسلالمية يف عرص العوملة، مرص املعارصة، القاهرة، العدد 
479، �005 السلنة السادسلة والتسلعون، �58. عبلد احلليم إبراهيم حميسلن، تقييلم جتربة املصارف 
اإلسالمية: دراسة حتليلية، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية ���989، 

.�49-�47
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عدد آخر من املوظفني ال خربة سلابقة لدهيم يف الشلقني املرصيف والرشعلي���، وهذا كله يلقي 
ِعْبئلًا عىل كاهل هيئة الفتوى باالرتقاء هبؤالء العامللني وتوعيتهم وتثقيفهم���، من خالل عقد 

الدورات وورش العمل، وتزويدهم بالكتب والنرشات���.

4- إقامة الندوات واملؤمترات وحلقات البحث العلمي: هناك حتديات كبرية تواجه العمل 
املرصيف اإلسالمي، وهناك مستجدات، وهناك حاجة ملحة إىل التطوير واإلبداع وتقديم احللول 
والبدائلل، كل هلذه األعامل حتتلاج إىل النقاش واحللوار وتالقح العقول. وهلذا حيتاج إىل عقد 
لقاءات وندوات ومؤمترات عىل مسلتوى الدولة أو عىل مستوى عدة دول، لتدارس املشكالت 
والتحديات املشلرتكة، التي تواجه املصارف اإلسلالمية وطرح بدائل حللها، واستكشاف سبل 
وطرق االرتقاء بالعمل املرصيف اإلسلالمي، ومن هذه املشكالت تعدد الفتاوى هليئات الفتوى 

يف املسألة الواحدة��4.

5- نرش أعامل الرقابة الرشعية: إننا بحاجة ماسلة إىل تنوير الرأي العام املسللم باملسائل 
املرصفيلة واالقتصاديلة ملن وجهة النظلر الرشعية، من أجل إغلالق الباب أمام الشلائعات 
حلول رشعيلة األعلامل املرصفيلة. ويمكلن أن يتلم هلذا علن طريق نلرش وإصلدار الكتب 
 والنرشات واالسلتفادة من صفحات اإلنرتنت يف تبيان فتلاوى وقرارات هيئة الفتوى حول 

األعامل املرصفية.

��� أمحد طه حممد العجلوين، آثار العوملة املالية عىل املصارف اإلسالمية، رسالة دكتوراه، جامعة عامن العربية 
للدراسات العليا، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، عامن ���004، �77.

��� أمحد سفر، العمل املرصيف اإلسالمي: أصوله، صيغه و حتدياته �مرجع سابق�، �86.
��� انظر: يوسلف القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة �مرجع سابق�، �6، حسني شحاته، الضوابط الرشعية، 
جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد ���40، ص�7، وأبو غدة ورحيان، األسس الفنية للرقابة الرشعية، 7، 
حسلن يوسلف داود، الرقابة الرشعية عىل املصارف اإلسلالمية �مرجع سلابق�، ��-�4، عبد الرزاق 

اهليتي، املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، دار أسامة، عامن ���998، �66 وما بعدها.
��4 انظر: شلحاته، التنظيم اإلداري �احللقة األخرية�، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد ��7، 47، أبو معمر، 
أثر الرقابة الرشعية واستقالليتها �مرجع سابق�، �8 �بحث ضمن مؤمتر املستجدات الفقهية�، املرصي، 

املصارف اإلسالمية، دراسة رشعية لعدد منها، ص6.
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ب - املجاالت التنفيذية:

إن عملل هيئة الرقابلة الرشعية يف بعض املصارف اإلسلالمي، ال يتجاوز اإلفتاء النظري، 
وقليل من املصارف تتيح للهيئة مراجعة عملياهتا االستثامرية بالتفصيل، من خالل واقع بياناهتا 
املاليلة اخلاصة باالسلتثامرات وبالدخل، بحيث مُتكن اهليئة من احلكلم عىل هذه العمليات: هل 

متت بصورة رشعية أم ال؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح املخالفات إن وقعت.

إن هلذه الرؤيلة للهيئلة يف كوهنا تضلع يدها عىل تفاصيلل العمل وتشلارك يف إجياد حلول 
وبدائلل رشعيلة للمعامالت املحرمة رشعلًا بعد أن تراهلا منفذة فعليلًا يف أرض امليدان، أقوى 

بكثري من حرص عملها يف صورة سؤال وجواب���.

العوائق اليت تعرتض هيئة الفتوى:

إن علدم تبللور مفهوم الرقابلة يف أذهان إدارة املرصف، سليؤدي إىل خلق مشلاكل عديدة 
هللذه اهليئلة، خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد ملن إدارة املرصف ألعامل اهليئة، ومن 

املشاكل التي تعاين منها هيئة الفتوى يف املصارف اإلسالمية���:

� - قلة عدد الفقهاء املتخصصني يف جمال املعامالت املرصفية واملسائل االقتصادية احلديثة، 
مما يؤدي إىل عدم وجود تصور واضح هلذه املسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الرشعي 

الصحيح فيها ���.

��� انظلر: أمحلد احلجلي الكلردي، بحوث وفتلاوى فقهية معارصة، دار البشلائر اإلسلالمية، بلريوت، ط� 
��999م�، �64، وأمحد وعثامن، حتقيق حول املؤسسات املرصفية اإلسالمية، منشور يف موقع:

 http://alwaei.awkaf.net/economy/print.php?ID=10 

��� محزة عبد الكريم محاد، الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية �مرجع سابق�، 40
��� عبلد اللرزاق رحيم وجدي اهليتي، املصارف اإلسلالمية �مرجلع سلابق�، �66-664. أمحد أوصاف، 
األمهية النسبية لطرق التمويل املختلفة يف النظام اإلسالمي �مرجع سابق�، �9. وانظر: عبد الفتاح أبو 

غدة، املعامالت الرشعية، حلقة ضمن برنامج الرشيعة واحلياة، قناة اجلزيرة منشورة يف موقع:
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� - التطلور الرسيلع والكبري يف املعاملالت االقتصادية وصعوبة متابعتهلا بالفتوى وبيان 
احلكم الرشعي.

� - عدم االسلتجابة الرسيعة لقرارات اهليئة من ِقَبل إدارة املرصف، وهذا األمر سليؤدي 
إىل اسلتمرار وجلود املخالفات الرشعيلة واالعتياد عليها من ِقَبل املوظفني، وسليقودنا يف هناية 
األملر إىل رقابة رشعية صورية ال معنى هلا ���. بل وحتاول إدارة املرصف أحيانا التأثري عىل هيئة 
الرقابلة الرشعية، وتصدر فتاوى مناسلبة هلا عن طريق صياغة سلؤال بطريقلة ناقصة أو خمالفة 

للواقع���، مما يؤدي هذا اخلطأ يف التصوير إىل اخلطأ يف الفتوى���.

4 - الضغلوط التلي قد متارسلها إدارة املرصف علىل اهليئة إلباحة بعلض الترصفات، وقد 
تعتملد اإلدارة علىل عدم إمللام اهليئة الكاملل بدقائق املعاملالت املرصفية، فتقوم مثلاًل بصياغة 
السلؤال وتكييفه تكييفًا معينًا، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السلؤال خمالفة للواقع 

العميل، ثم تقدمه للهيئة لتقوم اهليئة بإباحة الترصف بناء عىل ما قدم هلا ��4.

5 - ضيق اختصاصات اهليئة، فيقترص دورها يف أغلب األحيان عىل صورة سؤال وجواب، 
ثلم ال تقوم بتقويم األخطاء وتقديم البديلل الرشعي، وتصبح بذلك واجهة رشعية تكمل بقية 

الواجهات، إلضافة الصبغة الرشعية عىل املرصف، ودعاية أمام مجهور املسلمني ��5.

www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2003/5/5-25-1.htm

��� انظر: داود، الرقابة الرشعية �مرجع سابق�، �5. 
��� مجال الدين عطية، األعامل املرصفية يف إطار إسالمي �مرجع سابق�، 7�-70.

��� فادي حممد الرفاعي، املصارف اإلسلالمية �مرجع سلابق�، �90. فالح بدر احلميدي السلبيعي، الرقابة 
القانونية عىل البنوك اإلسالمية �مرجع سابق�، ��4.

��4 انظر: عطية، البنوك اإلسالمية، ص�7[.
��5 انظر: مراسلة خاصة مع أمحد احلجي الكردي، بتاريخ �00�/9/�0م. منشورة يف موقع: 

http://islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID-7997.
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يف ضوء ما عرض ألبرز مشكالت هيئة الرقابة الرشعية، نرى أنه ال بد من���السعي إىل 
اختيار األكفاء من العلامء املتبحرين يف أحكام الفقه، وبالذات يف املعامالت املالية، مع العلم 
الدقيلق بطبيعة املعامالت املرصفية بشلكل خاص، وتطعيم هيئلة الرقابة الرشعية بمختصني 
يف جمال املعامالت املرصفية، ثم السلعي إىل إجياد مراكلز علمية ومعاهد تقبل خرجيي كليات 
الرشيعلة باللذات، وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسلية يف املعامالت املرصفية، ومتكني 
هيئلة الرقابلة الرشعيلة من النظلر يف كافة ترصفلات املرصف وعلدم إخفلاء أي ترصف من 
الترصفلات عنها مهام كان صغريًا يف ذهن بعضهم، والسلعي إىل إجيلاد هيئة التدقيق الرشعي 
يف كافة املصارف اإلسالمية، مع الرتكيز عىل إضافة اإللزامية عىل قرار اهليئة وتفعيل قراراهتا 

ومتابعة ما قد أوصت بتعديله���. 

اإلطار القانوني هليئة الرقابة الشرعية:

عنلد إنشلاء أي مرصف إسلالمي، ينص علىل رضورة التقيد بأحكام الرشيعة اإلسلالمية، 
ورضورة وجود رقابة رشعية ممثلة يف رقيب أو مستشلار رشعي أو هيئة للرقابة الرشعية لذلك 
امللرصف، بحيلث ختضع كافة معامالت وأنشلطة امللرصف للرقابة الرشعية، ويتلم اختيار هذه 
اللجان أو املستشارين من بني كبار العلامء املتخصصني، وتكزن آراؤهم ملزمة، وقد أنشأ اإلحتاد 

الدويل للمصارف اإلسالمية هيئة عليا عىل مستوى اإلحتاد الدويل للمصارف اإلسالمية���.

واإلطلار القانلوين هليئلة الرقابة الرشعيلة تؤخذ من النصلوص الواردة ملن النصوص 
الواردة يف األنظمة األساسلية وعقود التأسيس للمرصف اإلسالمي، وتقسم هذه النصوص 

إىل عدة وجوه:

��� محزة عبد الكريم محاد، الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية �مرجع سابق�، �4.
��� املرجع السابق

القاهلرة  مدبلويل،  مكتبلة  االجتامعيلة،  التنميلة  يف  اإلسلالمية  البنلوك  دور  األنصلاري،  حمملود   ��� 
.5� ،��98��
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الوجه األول: النصوص األساسية عىل االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية: 

اكتفت بعض املصارف اإلسلالمية بالنص يف نظامها األسلايس أو يف قانون إنشلائها، فقط 
عىل االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسلالمية، دون النص عىل األسللوب الذي حيقق هذا االلتزام. 
ومثلال عىل ذلك البنك اإلسلالمي للتنميلة يف جدة، إذ ال يوجد فيه رقابلة رشعية، فهو يعرض 

استفساراته عىل جلان منبثقة عن جممع الفقه اإلسالمي���.

الوجه الثاين: النص عىل وجود هيئة للرقابة الرشعية:

فينلص يف قانون اإلنشلاء لبعض املصارف اإلسلالمية أنه » تشلكل هيئلة للرقابة الرشعية 
تتوىل مطابقة معامالت املرصف ألحكام وقواعد الرشيعة اإلسلالمية«. وحيدد النظام األسايس 

للمرصف كيفية تشكيل هذه اهليئة وممارستها لعملها واختصاصاهتا األخرى���.

الوجه الثالث: النص عىل وجود هيئة رقابة رشعية عىل مستوى الدولة:

وهلذا النملوذج يطبق يف دولة اإلملارات العربية، حيث نصت املادة اخلامسلة من القانون 
االحتادي اإلمارايت يف شأن املصارف اإلسالمية عىل النحو اآليت:

» تشلكل بقرار جملس الوزراء هيئة عليا رشعية وقانونيلة مرصفية، تتوىل الرقابة العليا عىل 
املصارف واملؤسسات املالية والرشكات االستثامرية اإلسالمية، للتحقق من مرشوعية معامالهتا 
وفقلا ألحلكام الرشيعة اإلسلالمية، للتحقق من إبلداء الرأي فيام يعرض علىل هذه اجلهات من 
مسلائل أثناء ممارسلتها لنشلاطها، ويكلون رأي اهليئة العليلا ملزما للجهات املذكلورة، وتلحق 
هذه اهليئة بوزارة الشلؤون اإلسلالمية واألوقاف «���. ولقد كان من املفضل أن يتم إحلاق هذه 

��� فالح بدر احلميدي السبيعي، الرقابة القانونية عىل البنوك اإلسالمية �مرجع سابق�، 99.
��� الغريب نارص، الرقابة املرصفية عىل املصارف اإلسالمية �مرجع سابق�، 67.

��� القانون االحتادي اإلمارايت، رقم 6 لسنة �985 املادة اخلامسة.
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

اهليئة بوزارة العدل، باعتبار أهنا ترشف عىل أمور عملية هلا سللطة رقابية وقضائية وليست جمرد 
إفتاء���.

الوجه الرابع: النص عىل وجود هيئة عليا عىل املستوى العاملي:

تتضمن اتفاقية إنشاء اإلحتاد الدويل للمصارف اإلسالمية اهليكل التنظيمي لإلحتاد، ومنها 
اهليئلة الرقابية الرشعيلة العليا. ووفقا للامدة ���6 من هذه االتفاقيلة، حيث تتألف هيئة الرقابة 
الرشعيلة العليلا من رؤسلاء هيئات الرقابلة الرشعية للمصلارف اإلسلالمية، وملجلس اإلدارة 

لإلحتاد الدويل للمصارف اإلسالمية احلق يف أن يضم إليها من يراه من الفقهاء والعلامء���.

ويف إطلار املهلام املوكوللة لإلحتاد اللدويل للمصارف اإلسلالمية، تضمنت اتفاقية إنشلاء 
اإلحتلاد النص عىل اشلتامل اهليكل التنظيمي لإلحتاد عىل اهليئة العليلا للفتوى والرقابة الرشعية، 
والتلي تعملل بمثابة اجلهلاز األعىل للهيئات وجللان الفتوى والرقابة الرشعية عىل مسلتوى كل 

املصارف األعضاء باإلحتاد���.

وقلد تضمنلت الئحة اهليئة العليا للفتلوى والرقابة الرشعية يف صورهتلا، التي وافق عليها 
جمللس إدارة االحتلاد اللدويل للمصارف اإلسلالمية بجلسلته اخلامسلة والعرشيلن، املنعقدة يف 

اسطنبول يف ��/�988/8، حتديد أغراض اهليئة واختصاصاهتا عىل الوجه التايل��4:

�- تأكيلد التلزام البنلوك واملؤسسلات املاليلة اإلسلالمية يف معامالهتلا بأحلكام الرشعية 
اإلسالمية.

��� جاسم عيل جاسم الشاميس، معهد اإلمارات للدراسات املرصفية واملالية، الشارقة ���005، ��.
��� فالح بدر احلميدي السبيعي، الرقابة القانونية عىل البنوك اإلسالمية �مرجع سابق�، ��0.

��� جريدة الرشق األوسط الدولية، األحد 07 ذو احلجلة �4�8 هل �6 ديسمرب �007 العدد �06�0.
��4 مجال الدين عطية، البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق �مرجع سابق�، ��7.
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�- حتقيلق االنسلجام بني ما يصدر عن أجهزة الفتلوى والرقابة الرشعية يف خمتلف البنوك 
واملؤسسات املالية اإلسالمية، لتالقي ما قد يكون بينها من تضارب يف هذا املجال.

�- العمل عىل استنباط املزيد من األدوات والسياسات املالية، التي تتفق مع أحكام الرشيعة 
اإلسالمية، وتغطي احتياجات العرص ومتطلبات التطور وتقديمها إىل البنوك واملؤسسات املالية 

اإلسالمية عمال عىل تطوير األساليب واخلدمات املرصفية���.

وجتدر اإلشلارة إىل أن اهليئة العليا للفتوى والرقابة الرشعية، تسلتند فيام تصدره من فتاوى 
وقرارات إىل املقاصد العامة الرشعية وقواعدها الكلية وأحكامها اجلزئية املستمدة من األصول 

دون التقيد بمذهب معني���.

احلاجة إىل معايري للرقابة الشرعية:

درجت كافة املصارف اإلسلالمية عىل إنشاء هيئات للرقابة الرشعية، يعهد إليها بمسئولية 
التأكد من إجراء كافة املعامالت وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية. ويتفاوت تشكيل تلك اهليئة 
من مرصف آلخر، غري أن هناك ثالثة توجيهات أساسية يف هذا الصدد: التوجيه األول، يتمثل 
يف تشلكيل اهليئة من العللامء املختصني يف فقه املعامالت، بينام يقليض التوجه الثاين، بأن يضاف 
إىل اهليئة خربات مرصفية وأخرى اقتصادية���. أما التوجه الثالث، فيقيض بأن تشلكل اهليئة من 
علامء يف فقه املعامالت، ومسئول تنفيذي من املرصف ومستشار قانوين��4. أما فيام يتعلق بسلطة 

��� انظلر للتفصيلل: علوف الكفراوي، النقود واملصارف يف البنوك اإلسلالمية، منشلأة املعلارف ���990، 
.���

��� فارس أبو معمر، أثر الرقابة الرشعية واستقالليتها �مرجع سابق�، 4 وما بعدها.
��� انظر بتوسلع: يوسلف القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة عىل العمل املرصيف اإلسلالمي، بحث مقدم إىل 
ندوة الربكة التاسعة عرش لالقتصاد اإلسالمي، مكة املكرمة، رمضان ���4هل، كانون األول �995م، 

�5 وما بعدها.
��4 مجال الدين عطية، األعامل املرصفية يف إطار إسالمي، املسلم املعارص، العدد �8، سنة �987، 69.
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التعيني والتبعية، فقد أسلندت للجمعية العمومية يف بعض املصارف اإلسلالمية، بينام أسلندت 
إىل جملس اإلدارة يف مصارف أخرى���. ومن املعتقد أنه كلام تنوعت التخصصات التي تضمها 
اهليئلة، وكلام كانت اهليئة مسلتقلة عن جمللس اإلدارة وتابعة للجمعيلة العمومية، كانت حريتها 

أكرب يف ممارسة مهمتها ���.

ويكشلف بعلض الباحثني��� عن أن علددا قليال من املصارف اإلسلالمية يتيلح للهيئة أو 
املستشار الرشعي مراجعة عملياهتا االستثامرية بالتفصيل، وتقديم تقرير عنها إىل جملس اإلدارة. 
وتشلري بعض الدراسلات إىل أنه يف السواد األعظم من املصارف اإلسالمية قد اقترص دور اهليئة 
علىل جمرد اإلفتاء��4. وهنلا تبدو اخلطورة، ذلك أن الفتوى تتوقف عىل السلؤال املطروح، ومن 
املمكلن أن يوجله بطريقلة معينة هبلدف الوصول إىل إجابلة بعينها. ويف غيلاب الرقابة الرشعية 
التفصيلية عىل نشاط املرصف، يصعب عىل اهليئة التأكد من حسن النية يف السؤال الذي صدرت 

عىل أساسه الفتوى.

وحيلذر بعض الباحثني��5من أن يكون عمل هيئة الرقابة الرشعية تطويعا ألحكام الرشيعة 
اإلسلالمية، لتسلاير احتياجلات امللرصف، بلل أن األصلل أن تكلون تطويعا لنشلاط املرصف 

اإلسالمي ليساير الرشيعة اإلسالمية ��6.

��� عبلد الفتاح سلليامن، إنشلاء فروع املعامالت اإلسلالمية للبنلوك التجارية يف الصارف اإلسلالمية، إحتاد 
املصارف العربية، بريوت ���989، �09.

��� حممد البلتاجي، نحو بناء نموذج حماسلبي لتقويم وسلائل االستثامر يف البنوك اإلسالمية، الندوة الدولية: 
»نحو ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية«، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، �-5 سبتمرب ���005، �5.

��� قاسلم حمملد قاسلم، نامذج ملن جتارب البنوك اإلسلالمية، إحتلاد املصلارف العربية، بلريوت ���989، 
.�09

 ��4 عبلد اهلل عبلد الرحيلم، موقلف الرشيعلة اإلسلالمية ملن املصلارف اإلسلالمية ، دار الفكلر العلريب 
.�85 ،��995�

��5 مجال الدين عطية، األعامل املرصفية يف إطار إسالمي �مرجع سابق�، 7�-70.
��6 عبد الفتاح سليامن، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية �مرجع سابق�، ���.
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وملن ثلم، فإننا نحذر ملن أن غياب أو علدم وجود معايلري للرقابة الرشعيلة يف املصارف 

واملؤسسلات املالية اإلسلالمية هيدد بخطر عظيم���، بعد أن اتسلع نشلاطها وعم معظم بلدان 

العامل. 

 وملن هنا، وملن أجلل إجياد معايري رشعية حتقلق أهدافها وتؤدي وظيفتهلا، فال بد من أن 

تتوافر فيها عدد من األسس ومن أمهها ���:

أوالً: تعديل النظم األساسية وعقود التأسيس لتتضمن النص رصاحة عىل���:

1- مبدأ استقالل اهليئة الرشعية ��4: 

ويف هلذا السلياق، يرجلع حممد الصبلان حتقيق مطللب »االسلتقاللية« إىل معنيني عمليني 

رئيسني:

األول: االستقالل بمعنى عدم وجود مصالح نادية للمراجع أو أحد أفراد أرسته يف املنشأة 

التلي يقلوم بمراجعة عملياهتا، فال يكون رشيكا أو مسلامها أو عامال فيها، وهذا بخالف أتعابه 

املتفق عليها.

��� أمحد عيل عبد اهلل، فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الرشعية، جملة دراسلات اقتصادية إسالمية، املعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب، جملد 9 ، عدد، �،�، �46.

��� داوود بكلر، تقنلني أعامل اهليئلات الرشعية، ورقة مقدمة للمؤمتلر الثالث للهيئات الرشعيلة، �البحرين: 
��00م�، ص��

��� أمحد عيل عبد اهلل، فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الرشعية، جملة دراسلات اقتصادية إسالمية، املعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب، جملد 9 ، عدد، �،�، �46.

��4 مجلال الديلن عطية، الصعوبات التي تواجه البنوك اإلسلالمية منذ قيامها إىل اآلن، جملة املسللم املعارص، 
الكويت، بريوت، العدد �7، شعبان-رمضان-شوال �9-8-7/�40، ��98, ��.
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الثاين: االستقالل الذايت أو الذهني، بمعنى استقالل املراجع مهنيا بعدم وجود أية ضغوط 

أو تدخل من جانب العميل أو أية سلطة عليا يف أدائه ملهامه عىل الوجه األمثل���.

وقلد أشلار معيلار الضبلط هليئة املعايري املحاسلبية الصلادر عن هيئلة املحاسلبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية، لضامن استقالل اهليئات الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، 

أنله ينبغي وضع اللوائح التي تنظم عمل اهليئات وحتدد مهامها وأهدافها واحلقوق والواجبات 

املنوطلة هبلا، وطبيعلة العالقة بينها وبني هيئلة الرقابة الرشعيلة الداخلية، واجلمعيلة العمومية، 

وجملس اإلدارة واملسامهني، والعاملني ومجهور املتعاملني���، وركزت عىل أن تعيني هيئة الرقابة 

الرشعية يكون من قبل املسامهني يف االجتامع السنوي للجمعية العمومية���.

ونحن نقرتح لتعزيز استقالل هيئة الرقابة الرشعية ما يأيت:

أ( عىل املستوى املحيل:

نلرى ختصيص جهاز يف الدولة، من خالل وزارة املالية أو البنك املركزي أو أي جهة مالية 

أخلرى يف الدولة، يوكل هلا أمر الرقابة الرشعية، بحيث تقوم هذه اجلهة بتعيني وإعفاء ومكافأة 

��� حممد سمري الصبان، نظرية املراجعة وآليات التطبيق، الدار اجلامعية ����00، 60-�6. وانظر: رياض 
منصور اخلليفي، هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، 

املؤمتر العلمي السنوي الرابع عرش املؤسسات املالية اإلسالمية،��9.
��� انظر: أمحد عيل عبد اهلل، فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الرشعية، �جملة دراسات اقتصادية إسالمية، 

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، جملد 9 ، عدد�،�، ص �46
��� أمحد حمي الدين، حدود اهليئات الرشعية، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين هليئات الرقابة الرشعية، البحرين، 
��00م، �4. وانظر: عجيل جاسم النشمي ، تطوير كيان وآلية اهليئات الرشعية، بحث مقدم إىل املؤمتر 

الثاين هليئات الرقابة الرشعية، البحرين، �9-�0 أكتوبر ��00. ��.
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أعضاء اهليئة الرشعية وفق معايري ورشوط موضوعية وحمايدة ���، كام تقوم تلك اجلهة بإصدار 
الترشيعات الالزمة هلذا الغرض.

ب( عىل املستوى العام )الدويل(:

فإن املجلس الرشعي جيب أن يكون مستقال عن الدول وعن املؤسسات املالية اإلسالمية، 
وتتوافلر له موارد خاصة للرصف عىل نفقاتله اإلدارية ونفقات أعضائه، ولعل املعايري الصادرة 
من قبل املجلس الرشعي للمعايري التابع هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
توجب اإللزام هبا من قبل البنوك املركزية، التي تنضوي حتتها بنوك ومؤسسات مالية إسالمية. 
ولعل أقرب الطرق إىل تعميم تلك املعايري وإلزام املؤسسات املالية هبا هو جملس اخلدمات املالية 
اإلسالمية يف ماليزيا، حيث يضم يف عضويته عددا من البنوك املركزية يف الدول اإلسالمية التي 

توجد فيها مصارف إسالمية���.

��� رياض اخلليفي، أعامل اهليئات الرشعية، بحث مقدم للمؤمتر الثالث للهيئات الرشعية، البحرين ��00، 
ص��. العيلايش فلداد، احلاجة إىل معايلري للرقابة الرشعية وأثلر ذلك عىل الصناعة املالية اإلسلالمية، 

بحث مقدم للمؤمتر الرابع للهيئات الرشعية، البحرين �004، 8-7.
:�IFSB� جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ���

مقلره يف كواالالمبلور وقلد افتتح رسلميًا يف الثاللث من ترشين الثلاين / نوفمرب ��00 وبلدأ أعامله يف 
العارش من آذار / مارس ��00. وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية هو هيئة دولية، تضع معايري لتطوير 
وتعزيز صناعة اخلدمات املالية اإلسلالمية، وذلك بإصدار معايري رقابية ومبادئ إرشلادية هلذه الصناعة 

التي تضّم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق املال، والتكافل �التأمني اإلسالمي�. 

إّن املعايلري التلي يعّدهلا جملس اخلدملات املالية اإلسلالمية ّتتبع إجلراءات مفّصلة تّم وصفهلا يف وثيقة 
»اإلرشلادات واإلجراءات إلعداد املعايري واملبادئ اإلرشلادية«، والتي تشلمل، من بني أشلياء أخرى، 

إصدار مسّودة مرشوع، عقد ورش عمل، ويف حالة الرورة، عقد جلسات استامع.

يعمل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية كمنظمة عىل مستوى دويل ِمْن املنظامت اإلرشافيِة التي هَلا مصلحة 
خاصة يف ضامن متانة واسلتقرار صناعِة اخلدمات املاليِة اإلسلالميِة، والتي تنترش وتتوسلع بشلكل كبري 
لَتتضمن األعامل املرصفيِة وسوق رأس املاِل والتأمنِي.                                                                              =
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=        يعلّد جمللس اخلدملات املالية اإلسلالمية أبحاًثا تتعلق هبلذه الصناعة، وينظم نلدوات ومؤمترات علمية 
للسللطات الرقابيلة وأصحاب االهتامم هبلذه الصناعة . ولتحقيلق ذلك، يعمل جمللس اخلدمات املالية 
اإلسلالمية ملع مؤسسلات دوليلة، وإقليمية، ووطنيلة ذات صللة، ومراكز أبحلاث، ومعاهلد تعليمية 

ومؤسسات عاملة يف هذه الصناعة.

و يف إطلار هذه املهملة، ُيرّوُج جملس اخلدمات املالية اإلسلالمية لتطويِر صناعة خدمات ماليِة إسلالميِة 
متينة وشلّفافِة من خالل َتقديم معايري جديدة، َأو تكييف معايري دولية حاليَة مّتسلقة مع مبادِئ الرشيعة 

اإلسالمية، وَيويص بتبنيها.

إن عمل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ُيتّمُم عمَل جلنِة بازل عىل اإلرشاِف املرصيِف، واملنظمة الدولية 
لألوراق املالية واجلمعيِة الدوليِة ملرشيف التأمنِي. 

إن أهم أهداف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية تتلخص فيام ييل:

�- الرَتويج لتطويَر متانة وشلفافية صناعة اخلدمات املاليِة اإلسالميِة من خالل َتقديم معايري جديدة أو 
تبني املعايري املوجودة حاليًا عىل مسلتويات دولية مّتسلقة مع مبلادِئ الرشيعِة، كام تويص برورة 

العمل هبا. 

�- تقديم اإلرشلادات العامة آلليات اإلرشاِف الفّعاِل وطرق تطبيقه يف املؤسساِت التي َتقدم ُمنَتجاَت 
ماليَة إسالميَة، ولتطوير معايري لصناعِة اخلدمات املاليِة اإلسالميِة تساعد يف حتديد وقياس و إدارة 
التعلرض للمخاطر، و تْأخُذ يف احلسلبان املتطلبات الدولية للتقييِم، وحسلاب النفقات والدخَل، 

واإلفصاح. 

�- التواصلل والَتَعلاُون ملع املنظامِت الدولية ذات العالقلِة التي َتِضُع املعايرَي حاليًا السلتقرار وصالبِة 
النظام النقدي الدويل والنظم املالية، باإلضافة إىل معايري الدول األعضاء. 

4- حَتسني وَتنسيق املبادراِت لَتطوير اآللياِت واإلجراءاِت للعملياِت الكفوءِة وإدارِة املخاطر. 

5- َتشجيع التعاوِن بني الدول األعضاء يف َتطوير صناعِة اخلدمات املاليِة اإلسالميِة. 

6- العملل عىل تطويِر وتدريلب املوظفني وتنمية مهاراهتم يف الرقابة الفّعاللِة يف صناعِة اخلدمات املاليِة 
اإلسالميِة. 

7- تأخذ عىل عاتقها القيام باألبحاث، َوْنرش الِدراسلاَت واالسلتطالعات علن صناعة اخلدمات املاليِة 
اإلسالميِة. 

8- َتأسليس قاعدة بيانات للبنوِك اإلسلالميِة، و املؤسسات املالية وخرباء الصناعِة املرصفية اإلسالمية. 
 www.ifsb.org   :انظر موقع املجلس
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 2- مبدأ إلزام قرارات هيئة الرقابة الرشعية:

إن املؤسسلات املاليلة إنلام تأخلذ نفسلها بتطبيلق أحلكام الرشيعلة اإلسلالمية يف وثائقها 
األساسية، ومن ثم العمل بام تنتهي إليه هيئة الفتوى والرقابة الرشعية ���. وهذا وجه من وجوه 
إللزام الفتوى، ومن ثم يسلتوجب النص عليه -اإللزام- يف عقد التأسليس والنظام األسلايس 

للمؤسسة املالية���.

ال شلك أن املؤسسلة املالية، وهي بصدد تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الرشعية، إنام تراعي 
اللرشوط واملواصفلات املتطلبة يف أعضائها، وقد يكون هناك إللزام هبذه الرشوط واملواصفات 
من اجلهات الرقابية هلذه املؤسسلات. ومن ثم فإن ما يصدر من اهليئة الرشعية يقع يف املؤسسلة 
املالية صحته وحقيقته، كام أهنا، أي املؤسسلة املالية هي التي ختتار أعضاء اهليئة الرشعية، وهذا 

وجه من وجوه إلزام الفتوى أيضًا ���.

إن اسلتقاللية الرقابة الرشعية واكتسلاب قراراهتا صفة اإللزام، مها من املبادئ األساسلية 
إلعطاء جهة الرقابة الرشعية حقها يف القيام بدورها للتوجيه والتصحيح واملراجعة واإلفتاء��4. 
هلذا وال توجلد أي قيمة للرقابة الرشعيلة إذا مل تكن قراراهتا ملزمة للمرصف بكل مؤسسلاته، 
كبريهلا وصغريها، ألهنا متثل كلمة الرشع وكلمته هي العليا. وبالرغم من أن النظام التأسلييس 
لبعلض املصارف اإلسلالمية، مل ينص عىل أن قرارات الرقابة الرشعيلة ملزمة، إال أن هذا األمر 

��� داوود بكلر، تقنلني أعلامل اهليئات الرشعيلة، ورقة مقدملة للمؤمتر الثاللث للهيئات الرشعيلة، البحرين 
��00م، ص�� .

��� حسلن يوسف داود، الرقابة الرشعية عىل املصارف اإلسلالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة 
.��9 ،��996�

��� عبد احلميد البعل، �6-�5.
��4 عبد الستار أبو غدة، اهليئات الرشعية، بحث مقدم إىل املؤمتر الثالث للهيئات الرشعية، البحرين، ��00، 
�. ريلاض اخلليفي، أعامل اهليئلات الرشعية، بحث مقدم للمؤمتر الثالث للهيئلات الرشعية، البحرين، 

��00م، ��. املعهد العايل للفكر اإلسالمي، تقويم عمل هيئات الرقابة الرشعية ���996، �4.
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أصبلح عرفًا يللزم إدارة املرصف، فأغلبية املصارف اإلسلالمية تلتزم بلرورة مراجعة الرقابة 

الرشعيلة للعقلود من الناحيلة الرشعية وصياغتهلا بام يتفق مع اللرشع وااللتزام بلام تقره هلذه 

الرقابلة ���.

إنله وعىل املسلتوى التطبيقي، وبالرجلوع إىل قرارات اهليئلات الرشعية���، نجد أن نسلبة 

56.6 % من العينة املختارة��� من البنوك اإلسالمية تنص وثائقها عىل أن قرارات اهليئة الرشعية 

ملزمة��4، ويف نحو �0 % قراراهتا استشارية، بينام نسبة 4.�� % غري معلومة. وهذه األرقام بال 

شك تعد سلبية ؛ ألن قيمة قرارات اهليئات الرشعية يف إلزاميتها ��5.

وعىل املسلتوى النظري، فإن املؤمتر األول للهيئات الرشعية أوىص عىل رضورة التأكيد يف 

وثائق املؤسسات املالية اإلسالمية عىل إلزامية قرارات اهليئات الرشعية لكل اإلدارات��6.

أملا بخصوص املعايلري الرشعية، فإننا نرى بلأن إلزاميتها تكون��7بالتقنني علىل إلزاميتها، 

وذللك ملن خلالل إصلدار مراسليم ترشيعية بذللك من قبلل اجلهلات املختصلة ��8، تلزم كل 

��� فالح بدر احلميدي السبيعي، الرقابة القانونية عىل البنوك اإلسالمية �مرجع سابق�، ���.
��� حمملد عبلد احلكيم زعلري، الرقابة الرشعية علىل معامالت اإلسلتصناع، جملة االقتصاد اإلسلالمي، عدد 

.�8 ،�6 ،��6
��� العيلايش فلداد، احلاجلة إىل معايلري للرقابلة الرشعية وأثر ذللك عىل الصناعلة املالية اإلسلالمية �مرجع 

سابق�، 8.
��4 نلدوات ومؤمتلرات، املؤمتلر الثلاين للرقابلة الرشعية، جمللة االقتصاد اإلسلالمي، علدد ��60، ���6، 

ص��.
��5 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي �مرجع سابق�، ���.

��6 البيان اخلتامي للمؤمتر األول للهيئات الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ، البحرين ��00م.
��7 العيايش فداد، احلاجة إىل معايري للرقابة الرشعية وأثر ذلك عىل الصناعة املالية اإلسالمية �مرجع سابق�، 

.9-8
��8 املرجع السابق، 9.
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املؤسسلات املاليلة بتطبيلق تلك املعايري���، كام هو الشلأن يف السلودان���حيث صلدر قرار من 
وزير املالية والتخطيط بإنشلاء اهليئة العليا للرقابة الرشعية للجهاز املرصيف واملؤسسلات املالية، 
وأشلارت امللادة ��7 ملن القلرار إىل إلزامية فتلوى اهليئة، حيلث نصت عىل أن: تكلون الفتوى 

الصادرة من اهليئة يف املسائل الرشعية ملزمة للقطاع املرصيف واملؤسسات املالية ���.

وحول أثر مبدأ اإللزام والنص عليه بالنسبة إىل أعامل املؤسسة املالية، بنكا أو رشكة، يقول 
أبلو غلدة: »فإذا اقترص عىل بيان الدور الرقايب دون النلص عىل مبدأ إلزامية الرأي حصل فقدان 
آلية حتقيق ذلك اإللزام، وهي: احلق يف التعديل أو الرفض للترصف املخالف للرشيعة، ويلحظ 
أن بعض البنوك اإلسالمية ينص نظامها األسايس رصاحة عىل أن هليئة الرقابة الرشعية احلق يف 

وقف أو رفض أي ترصف أو تعامل يثبت أنه خمالف للرشع، وإبطال أي أثر يرتتب عليه«��4.

وهناك إمجاع أن هيئة الرقابة الرشعية ليسلت هيئة استشلارية ��5، ولكن لرأهيا قوة إلزامية 
والسلبب يف ذلك أن رأهيا هو الوجه احلقيقي لعمل البنوك اإلسلالمية، أي أن يكون االسلتثامر 

مباحا هو رشط التعامل مع هذا الصنف من املصارف ��6.

��� حممد عبد الغفار الرشيف، الرقابة الرشعية عىل املصارف والرشكات املالية اإلسالمية، �5.
��� حممد عثامن اخلليفة، »األنموذج املرصيف يف السودان بني املؤسسة الالربوية واملؤسسة اإلسالمية املتكاملة«، 

جملة أبحاث اإليامن، السنة الثانية، العدد الثاين، �996، 66. 
��� الصديلق الريلر، اهليئات الرشعية، بحث مقدم ملؤمتر اهليئات الرشعيلة األول، البحرين ��00م، �9. 
أمحلد عليل عبد اهلل، العالقة بني اهليئلات الرشعية والبنوك املركزية، بحث مقلدم للمؤمتر األول للهيئات 

الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين ��00م، 8.
��4 عبلد السلتار أبلو غدة، اهليئلات الرشعية، تأسيسلها، أهدافهلا، واقعها، املؤمتلر األول للهيئلات الرشعية 

للمؤسسات اإلسالمية، البحرين، ���4هل، 7.
البحريلن واملراجعلة،  املحاسلبة  املاليلة اإلسلالمية، هيئلة  للمؤسسلات  واملراجعلة  املحاسلبة   ��5 معايلري 

��4�8هل/ ��997.
��6 عبد احلق محيش، هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية، دراسة وتقويم، املؤمتر العلمي 
السنوي الرابع عرش املؤسسات املالية اإلسالمية، �40-��4. يوسف القرضاوي، بحث تفعيل آليات 

الرقابة عىل العمل املرصيف اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ��8، �8.
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ثانيًا: رضورة وجود تدقيق رشعي داخيل حتت إرشاف ومسلؤولية اهليئة الرشعية وتنميط 
عملية التدقيق عىل وجه مفصل ودقيق���.

ثالثـًا: رضورة االتفاق علىل وضع معايري حمددة وواضحة حتدد مسلتوى التأهيل املطلوب 
ألعضاء اهليئة الرشعية. وحتدد األعامل املطلوبة منها واختصاصاهتا عىل وجه الدقة والتفصيل، 
وبخاصة حق القيام بعمليات التفتيش والفحص والتدقيق جلميع األعامل، وإيقاف أي عمليات 
خمالفة ملقررات اهليئة وأحكام الرشيعة اإلسالمية، وذلك لتاليف رقابة ما يعرض فقط عىل اهليئة 
ملن عقلود ومعاملالت، وأيضلًا لتاليف أن ال تفتلي إال فيام تسلتفتي فيه. وذلك كلي تكون هذه 
املعايلري بمثابلة اإلطار الشلامل الذي يوحلد املفاهيم ويقتبس ما هو مناسلب ملن الفكر النظري 

املعارص يف جمال الرقابة وبام يالءم الرقابة الرشعية���.

��� انظر: عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف املصارف، جملة أضواء الرشيعة، عدد ���4، �65.
��� عبد احلميد البعيل، الرقابة الرشعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية �مرجع سابق�، 4�-40.
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اخلـامتــة

متثلل اخلدملات املرصفيلة اإلسلالمية يف نشلاطاهتا االسلتثامرية واملرصفية، لبنلة يف رصح 
االقتصلاد اإلسلالمي، وأداة مهملة ملن أدوات فاعليته، ولونًا ملن ألوان تطبيقاتله يف املجتمع 

اإلسالمي، بحيث ختدم أهدافه، وتساهم يف بناء الواقع االقتصادي اإلسالمي بأبعاده كلها.

وتتنامى احلاجة يف العامل اإلسالمي يف هذا العرص إىل وجود خدمات مرصفية إسالمية، لذا 
أخذت هذه املصارف تتسلابق إىل تقديم هذه اخلدمة لعمالئها وطالبيها، تلبية آلمال املسللمني 
وطموحاهتم، يف أن يمأل الوجود اإلسالمي احلياة اإلنسانية، وأخذًا بأيدهيم إىل ربلط معامالتلهم 
املاليلة وأنشطتهم االقتصادية بالرشيعة اإلسالمية. وبلنلاء عىل هذا األسلاس، ومن أجل حتلقيق 
تللك الغاية، انترشت اخلدمات املرصفية اإلسلالمية يف العديد من املصارف التقليدية، مما يلدل 
عىل مدى الوعي الذي تتمتع به املؤسسلات املالية املرصفية يف جمتمعاتنا اإلسلالمية اليوم، وإىل 
سعيها للقيام بواجباهتا املرصفية اإلسالمية وتلبية حاجات املجتمع إىل مثل هذه اخلدمات. ومن 
أجل حتقيق تلك الغاية أخذت املصارف اإلسلالمية يف االنتشار اجلغرايف يف العامل خالل العقود 

الثالثة املاضية.

من هنا نالحظ، أن مؤرش املؤسسات املالية اإلسالمية عىل مستوى العامل كله، يزداد يوما بعد 
يوم، اسلتقرارا وثباتا وتقدما. ومما يؤكد عىل هذا األمر، الترصحيات الرسلمية ألصحاب الشأن 
والرتاخيص املتتالية اجلديدة، التي متنحها البنوك املركزية العاملية، لعدد من املصارف اإلسالمية 
عىل مستوى العامل. وهذا جيعل من املؤسسات املالية اإلسالمية أن تعي ذلك التحدي، من حيث 
نوعية اخلدمات، ومسلتوى األعامل واألنشلطة التي متارسلها. فالعامل »املتعلومل« ال يعرتف بغري 

اجلودة واإلبداع واإلتقان، وال حيرتم إال حسن التخطيط ودقة التنظيم وروعة األداء.

وتتسم املصارف اإلسالمية عن غريها بمزايا عديدة، لعل أبرزها هو وجود هيئات الرقابة 
الرشعية، التي تعد أحد األركان األساسلية يف تلك املصارف، ورس إقبال الناس عليها، وحتقيق 
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املصداقيلة الرشعيلة يف معامالهتا. وبخاصة أن األسلاس اللذي قامت عليه هلذه املصارف هو 
تقديم البديل الرشعي للمصارف الربوية.

وال شك أن انتقال الصناعة املالية اإلسالمية من حقبة العمل الفردي إىل العمل املؤسيس، 
هلو دليل عىل نضوج هلذه الصناعة، واسلتعدادها لالندماج يف املنظومة املاليلة الدولية، كام أنه 
مقدملة لتوحيلد معايريها الرشعية واملحاسلبية، وتنميلط عقودها وحتديد خماطلر أدواهتا املالية 

والقدرة عىل قياسها. 

وإن من التحديات التي تواجه املؤسسلات املالية اإلسلالمية، هو خضوع هذه املؤسسات 
ملعايلري وضوابلط ال تتفلق ملع طبيعلة عملها، سلواء علىل املسلتويات املحلية أو عىل مسلتوى 
املؤسسلات الدوليلة. فعىل رغم مبلادرة بعض اللدول إىل حتويل أنظمتها املرصفيلة بالكامل إىل 
نظام إسلالمي بحت، إال أن الكثري من السللطات التنفيذيلة والرقلابية يف الدول التي تعمل هبا 
البنوك واملؤسسلات املالية اإلسلالمية، ما زالت تلزمها باملعايري والضوابط املالية نفسلها، التي 
تطبقهلا عىل املصلارف التقليدية، عىل رغلم الطبيعة املختلفلة، لنظم عملل وخصوصية الصيغ 
واألدوات التمويليلة للمصلارف اإلسلالمية. فتقلوم هذه السللطات يف كثري من اللدول بإلزام 
البنوك اإلسلالمية بارشوط واملعايري نلفسلها، التي تلزم هبا البنوك النقديلة التقليدية، عىل رغم 

اختالف طبيعة احلسابات يف كليهام.

وحول كيفية مواجهة هذا التحدي الذي يعرتض طريق املصارف، فإنه يتعني تضافر اجلهود 
لوضع قوانني خاصة، ملامرسلة العمل املرصيف اإلسالمي، وتنظيم الصناعة املرصفية واإلرشاف 
عليها وضامن سلالمة نظام التمويل وحتسلني سياسلة الرقابة املرصفية وتطوير ومأسسة الرقابة 

الرشعية. 

إن إقامة بيئة تنظيمية ورقابية، يعُد مطلبا من جانب السلطة الرقابية وحتديا هلا، حيث تواجه 
هلذه السللطات مهمة مزدوجة، تتمثل يف رضورة فهم طبيعة هلذه الصناعة من جهة، واملوازنة 
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بلني حتقيق رقابلة فعالة وهتيئة الطموحلات املرشوعة هلذه الصناعة، لكي تواصل مسلرية النمو 
والتطوير من جهة أخرى. كام أن إقامة هذه البيئة التنظيمية والرقابية، يعُد من متطلبات هتيئة كل 
من أرضية تنافسية متكافئة لنشاطها، وبنية حتتية فاعلة، وأسواقا عاملة واخرتاقا للسوق العاملي. 
وبناء عىل ذلك، يتوجب عىل كل من السللطات الرقابيلة والصناعة املرصفية، أن يعمال معا من 
أجلل صياغة هذه البيئة التنظيميلة والرقابية، وذلك بالتعاون مع اجلهات األخرى ذات العالقة 
هبذه الصناعة، مثل بنك التنمية اإلسلالمي وجملس اخلدمات املالية اإلسلالمية وهيئة املحاسلبة 

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وغريها من املؤسسات املرصفية واملالية اإلسالمية.

ويعلود منشلأ االختالل لواقلع العالقة املتبادلة بلني البنك املركزي واملرصف اإلسلالمي، 
إىل علدم وجلود صياغة رشعيلة مالءمة لطبيعة عملل اجلهاز املرصيف اإلسلالمي. فالترشيعات 
القانونية السائدة ال تفصل يف مبدأ الرقابة بني مرصف إسالمي وآخر غري إسالمي، مما ينتج عن 
ذلك إخضاع عمليات اجلهاز املرصيف اإلسلالمي لنفس اإلجراءات القانونية، مع عدم جتانسها 

وتباينها الواضح مقارنة بالبنوك األخرى .

فالبنلوك بوجله عام إما أن تكون جتاريلة أو غري جتارية، والبنوك التجارية تسلاهم يف إعادة 
تدوير األموال ورسعة تسلييلها أكثر من البنوك غري التجارية، ألهنا تعتمد بالدرجة األوىل عىل 
الودائع حتت الطلب املسلحوبة بشليك، وودائع أخرى قصرية األجل، وال شلك أن هذه اآللية 
تؤثلر عىل القاعلدة النقدية وعلرض النقود، مما يدخل مبلارشة يف إطار أهلداف البنك املركزي 
الراميلة لضبط عرض النقد وسياسلات االئتامن. وخالفا لذلك، فإن البنوك اإلسلالمية ال تعُد 
جتاريلة باملعنلى الشلائع، حيث مل تبلارش عملياهتا املرصفية وفق األسلاليب املعتملدة من البنوك 

التجارية، ولذلك ال تؤثر بنفس الدرجة عىل العرض النقدي���.

ويف إطلار العالقلة غري املتكافئة يف فرض الترشيعات القانونية بلني البنوك العاملة جمتمعة، 

��� إسلامعيل حسلن، عالقلة البنلك املركلزي بالبنلوك اإلسلالمية، االقتصلاد اإلسلالمي، العدد السلادس 
واألربعون، �985، �9.
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فإنله ينبغي إعادة املرصف اإلسلالمي وفق أسلس أخلرى غري جتارية، ألن املرصف اإلسلالمي 
يقوم بكافة العمليات املتخصصة يف املجاالت االسلتثامرية، مثل الزراعة والصناعة واملقاوالت 
والتنميلة وغريهلا. ومن شلأن إحلداث أية تغيلريات جوهرية للرقابلة القانونيلة املفروضة عىل 
سياسلات املرصف اإلسالمي، أن حتد من نسلب احلد األدنى لالحتياطي، أو تعيد تكييف هذه 
النسلب بنلاء علىل نفس املنطلقلات الترشيعية، التلي هتدف إىل محايلة ودائع األفلراد. وذلك أن 
جمال النشلاط املرصيف اإلسلالمي ال يقوم عىل توظيف ودائع األفراد عىل أسلاس مبادلة النقد، 
وإنام اسلتثامر هذه الودائع وحتملها ملخاطر االسلتثامر بني املودع واملرصف اإلسلالمي واشرتاك 

الطرفني يف نتائج الربح واخلسارة.

وملن املعللوم أن هوية املرصف وشلخصيته اإلسلالمية، ال تتلم إال بتميزه علن املصارف 
الربويلة، والواجب عىل املصارف اإلسلالمية، لتحقيق هذا التميز، أن تتقيد بام حيل وبام حيرم يف 
املعامالت، لكي يتطابق االسم مع الفعل، وللرقابة الرشعية يف املصارف الدور الكبري يف ضامن 
هلذا األملر؛ لذا جاء هذا البحلث ليلقي الضوء عىل موضلوع الرقابة الرشعية متنلاوالً دورها، 

وطبيعة عملها، وما يتعلق هبا.

إن اسلتقاللية الرقابة الرشعية واكتسلاب قراراهتا صفة اإللزام، مها من املبادئ األساسلية 
إلعطاء جهلة الرقابة الرشعية حقها يف القيام بدورها للتوجيله والتصحيح واملراجعة واإلفتاء. 

هذا وال توجد أي قيمة للرقابة الرشعية إذا مل تكن قراراهتا ملزمة للمرصف بكل مؤسساته.
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ط� ����4هل�.

- مجال الدين عطية، الصعوبات التي تواجه البنوك اإلسالمية منذ قيامها إىل اآلن، جملة املسلم املعارص، 
الكويت، بريوت، العدد �7، شعبان-رمضان-شوال �9-8-7/�40، ��98.

ح

- حسلن يوسلف داود، الرقابلة الرشعية علىل املصارف اإلسلالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسلالمي 
�القاهرة� ���996.
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- أبو احلسلني أمحد بلن فارس بن زكريا �ت: �95هلل�، معجم مقاييس اللغة، مطبعلة البايب احللبي، 
الطبعة األوىل���66هل�.

- حسني شحاتة، التنظيم اإلداري �احللقة األخرية�، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد ����7.

- حسني شحاتة، التنظيم اإلداري، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد �6و �7.

- حسني شحاتة، الضوابط الرشعية، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد ���40.

- محزة عبد الكريم محاد، الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسلالمية، رسلالة ماجستري يف الفقه وأصوله، 
كلية الرشيعة، اجلامعة األردنية ���004.

خ

- خليل حممد الشامع، إدارة املصارف، مطبعة الزهراء، بغداد ���979.

د

- داوود بكر، تقنني أعامل اهليئات الرشعية، ورقة مقدمة للمؤمتر الثالث للهيئات الرشعية، البحرين: 
��00م.

ر

- رفيلق امللرصي ، اإلسلالم ، والنقود ، مركز النظر العلمي ، جامعة امللك عبلد العزيز ، جدة ، ط� ، 
��990م �.

- رمضان الرشاح، البنوك املتخصصة، مكتبة الفالح للنرش والتوزيع، بريوت ���999.

- ريلاض منصلور اخلليفي، أعلامل اهليئات الرشعية، بحلث مقدم للمؤمتر الثاللث للهيئات الرشعية، 
البحرين، ��00م.

- رياض منصور اخلليفي، هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية بني النظرية 
والتطبيق، املؤمتر العلمي السنوي الرابع عرش املؤسسات املالية اإلسالمية.
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ز

- زكريا الدوري، يرسى السامرائي، البنوك املركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية للنرش 
والتوزيع، عامن ���006.

س

- سامي حسن محودة، صيغ التمويل اإلسالمي، مزايا وعقبات، جملة البنوك اإلسالمية، العدد الثالث 
والستون، �988.

- سامي خليل، النقود والبنوك، دار كاظمة، الكويت ����98.

- سلليامن أبو ديلاب، اقتصاديات النقود والبنوك، املؤسسلة اجلامعية للدراسلات والنلرش والتوزيع، 
بريوت ���996. 

- سوزان يل، أبجدية علم االقتصاد، ترمجة خر نصار، مركز الكتب األردين، عامن ���988، �8 .

- السيد حممد مرتيض احلسيني الزبيدي �ت: ��05هل�، تاج العروس من جواهر القاموس، تصوير 
ونرش، دار مكتبة احلياة، بريوت، عن املطبعة اخلريية، مرص، ط� ���06هل�.

ص

- الصديق الرير، اهليئات الرشعية، بحث مقدم ملؤمتر اهليئات الرشعية األول، البحرين ��00م.

ع

- عبد األمري سلوم، السياسة املالية والنقدية املرصفية، بريوت ����99، 

- عبد الباري، التدقيق الرشعي، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد ���88.

- عبد الباري مشلعل، املادة العلمية للدورة التدريبية بعنوان: » صناعة الرقابة الرشعية يف املؤسسلات 
املالية اإلسالمية«، بيت املشورة للتدريب الرشعي، الكويت، �4-�6 أبريل �004.
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- عبد احلق محيش، هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املصارف اإلسلالمية، دراسلة وتقويم، بحوث 
املؤمتر العلمي السلنوي الرابع عرش »املؤسسات املالية اإلسلالمية معامل الواقع وآفاق املستقبل، 7-
9 ربيلع اآلخر �4�6هلل/ املوافق �5-�7 مايلو �005، جامعة اإلمارات العربيلة املتحدة، كلية 

الرشيعة والقانون.

- عبد احلليم إبراهيم حميسلن، تقييم جتربة البنوك اإلسلالمية، دراسلة حتليلية، رسلالة ماجستري، كلية 
االقتصاد والعلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية ��409هل/��989.

- عبد احلميد حممود البعيل، االستثامر والرقابة الرشعية الفعالة، مكتبة وهبة، القاهرة ����00.

- عبد احلميد حممود البعيل، تنظيم العالقة بني املصارف اإلسالمية والبنوك املركزية والبنوك التقليدية، 
بحوث املؤمتر العلمي السنوي الرابع عرش »املؤسسات املالية اإلسالمية معامل الواقع وآفاق املستقبل، 
7-9 ربيع اآلخر �4�6هل/ املوافق �5-�7 مايو �005، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية 

الرشيعة والقانون.

- عبلد احلميلد حممود البعليل، الرقابة الرشعية الفعالة يف املؤسسلات املالية اإلسلالمية، املؤمتر العاملي 
الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، �4�6هل/

�005م. 

- أبو عبد الرمحن بن شعيب النسائي، سنن النسائي، دار احلديث، القاهرة، �987م. 

- عبد الرمحن يرسي، اقتصاديات البنوك، دار اجلامعات املرصية، اإلسكندرية ���979.

- عبد الرمحن يرسي، اقتصاديات النقود والبنوك، مطبعة سامي، اإلسكندرية ���998.

- عبلد الرمحن يرسي أمحد، »قضايا إسلالمية معارصة يف النقلود و البنوك و التمويل«، الدار اجلامعية، 
اإلسكندرية، مرص ����00.

- عبد الرزاق اهليتي، املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، دار أسامة، عامن ���998.

- عبلد السلتار أبو غلدة، االئتامن، مؤمتر دور املؤسسلات املرصفية اإلسلالمية يف االسلتثامر والتنمية، 
الشارقة 5-7مايو��00م.
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- عبد السلتار أبو غدة، اهليئات الرشعية، تأسيسلها، أهدافها، واقعها، املؤمتر األول للهيئات الرشعية 
للمؤسسات اإلسالمية، البحرين، ���4هل.

- عبد الفتاح سليامن، إنشاء فروع املعامالت اإلسالمية للبنوك التجارية يف الصارف اإلسالمية، إحتاد 
املصارف العربية، بريوت ���989.

- عبد الفتاح حممد فرح، رؤية إسرتاتيجية لعمل البنوك اإلسالمية يف ظل العوملة، آفاق اقتصادية، جملة 
فصلية وحمكمة، احتاد غرف التجارة والصناعة، اإلمارات العربية املتحدة، مركز البحوث والتوثيق، 

املجلد ��، العدد �8، �999م.

- عبلد اهلل عبلد الرحيلم، موقلف الرشيعلة اإلسلالمية من املصلارف اإلسلالمية ، دار الفكلر العريب 
.��995�

- عبلد املجيد الصالحلني، هيئات الفتوى والرقابة الرشعية ودورها يف املصارف اإلسلالمية، بحوث 
املؤمتر العلمي السلنوي الرابع عرش »املؤسسات املالية اإلسلالمية معامل الواقع وآفاق املستقبل، 7-
9 ربيلع اآلخر �4�6هلل/ املوافق �5-�7 مايلو �005، جامعة اإلمارات العربيلة املتحدة، كلية 

الرشيعة والقانون.

- عبد املنعم السيد عيل، اقتصاديات النقود واملصارف، األكاديمية للنرش، املفرق، األردن ���999.

- عبلد املنعلم حممد مبلارك، النقود والصريفلة والسياسلات النقدية، مركلز الكتلب الثقافية، بريوت 
.��985�

- عبلد امللك احلمر، النشلاط املرصيف اإلسلالمي والدور الرقلايب للبنوك املركزية، اإلملارات العربية 
.��00��

- عجيل جاسلم النشلمي ، تطوير كيلان وآلية اهليئات الرشعيلة، بحث مقدم إىل املؤمتلر الثاين هليئات 
الرقابة الرشعية، البحرين، �9-�0 أكتوبر ��00.

- عدنلان اهلنلدي، بعض جوانب عالقلة البنوك اإلسلالمية بالبنوك املركزية، جملة املصلارف العربية، 
بريوت، العدد �8، املجلد، 4 شباط �984.

- عدنلان اهلنلدي، الرقابلة والتفتيلش ملن قبل الصلارف املركزيلة، إحتاد املصلارف العربيلة، بريوت 
.��987�
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- عصلام أبلو النرص، هيئلات الفتوى والرقابة الرشعيلة، جملة االقتصاد اإلسلالمي، ديب، العدد �86 
لسنة �006.

- عالء الدين أبو بكر بن مسلعود الكاسلاين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الطبعة الثانية بريوت: 
دار الكتاب العريب، ط� ���94هل ، ��974.

- علالء الديلن الكاسلاين، بدائلع الصنائع يف ترتيلب الرشائلع، القاهرة، رشكلة املطبوعلات العلمية 
�د.ت�.

- عليل أمحد السلالوس، معاملالت البنوك احلديثلة يف ضوء اإلسلالم، دار احلرملني للطباعة والنرش، 
الدوحة، ط� ����98.

- عمر زهري حافظ، البنوك اإلسلالمية أمام التحديات املعارصة، مؤمتر مكة املكرمة�الدورة الرابعة�، 
التحديات االقتصادية ومهمة املنظامت املدنية.

- عوض فاضل إسامعيل، النقود والبنوك، دار احلكمة للطباعة والنرش، جامعة املوصل ���990.

- عوف الكفراوي، النقود واملصارف يف البنوك اإلسالمية، منشأة املعارف ���990.

- عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف املصارف، جملة أضواء الرشيعة، عدد ���4، �65.

- العيلايش فلداد، احلاجة إىل معايلري للرقابة الرشعية وأثر ذلك عىل الصناعة املالية اإلسلالمية، بحث 
مقدم للمؤمتر الرابع للهيئات الرشعية، البحرين �004. 

غ
- الغريب نارص، الرقابة املرصفية عىل املصارف اإلسلالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الرياض 

.��996�

ف

- فادي حممد الرفاعي، املصارف اإلسالمية، منشورات احللبي، بريوت ���004، 

- فارس أبو معمر، ، أم القرى ����00.
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- فلارس أبلو معمر، أثلر الرقابة الرشعية واسلتقالليتها عىل معاملالت البنك اإلسلالمي، غزة، جملة 
اجلامعة اإلسالمية، م�، ع�.

- فاللح بلدر احلميلدي السلبيعي، الرقابلة القانونيلة عىل البنوك اإلسلالمية، رسلالة ماجسلتري، كلية 
الدراسات القانونية العليا، جامعة عامن العربية للدراسات العليا، عامن، األردن ���007.

- أبلو الفضل مجال الدين حممد ابن منظور �ت ��7هل�، لسلان العلرب، دار صادر للطباعة والنرش، 
بريوت لبنان، ط� ��4�0هل�. 

- فؤاد الرسطاوي، التمويل اإلسلالمي ودور القطاع اخلاص، دار املسلرية للنرش والتوزيع والطباعة، 
عامن ���999.

ق

- فاسم حممد قاسم، نامذج من جتارب البنوك اإلسالمية، إحتاد املصارف العربية، بريوت ���989.

- القانون االحتادي اإلمارايت، رقم 6 لسلنة �985 املادة اخلامسلة بشلأن املصارف واملؤسسات املالية 
والرشكات االستثامرية اإلسالمية 

- قانون البنك املركزي األردين رقم �� لسنة ��97 

- قانلون البنلوك األردين رقلم�8 لسلنة �000م املعلدل بموجلب القانلون املؤقلت رقلم46 لسلنة 
��00م.

- قانون تنظيم العمل املرصيف اإلسالمي السوداين لسنة ��00م.

ك

- كامل توفيق احلطاب، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية �املشكالت والعقبات وكيفية التغلب 
عليها�، بحث مقدم ملؤمتر دور املؤسسلات املرصفية اإلسالمية االستثامر-والتنمية-جامعة الشارقة 

ىف 7- 9 مايو��00م.
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م

- ماجد احللو، املركز القانوين للبنك املركزي، دراسة مقارنة يف البالد العربية، جملة احلقوق والرشيعة، 
جامعة الكويت، السنة � العدد األول، مارس �979.

- مالك عبال، النظام القانوين للمصارف واملهن التابعة للمهم املرصفية يف لبنان، بريوت ���997.

- مايكل الفريت، ملاذا يمكن أن تسلهم املعلومات املالية للبنوك يف أزماهتا، الفينانشليال تيمز، سلبتمرب 
 .�98�

- مايلكل موفيلب، نقود العامل ملن بريتون وودز إىل حالة اإلفالس بنيويورك، سليمون آند شوسلرت، 
.�98�

- جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي الشلريازي �ت: 8�7هل�، القاموس املحيط، دار الفكر، 
بريوت ���98هل- �978م�.

- جملس الفكر اإلسلالمي يف الباكسلتان، إلغاء الفائدة من االقتصاد، ترمجة عبد احلليم السليد منيس، 
جامعة امللك عبد العزيز، املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسلالمي، سلسللة املطبوعات العربية: 

7، ط� � ��984.

- حمملد إبراهيلم رابوي، امللرصف املركزي يف النظام املرصيف اإلسلالمي، املؤمتلر االقتصادي األول، 
املنعقد باسم حلقة النقاش األوىل الستكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية يف املجال االقتصادي 

�4-�6 شعبان ���4هل املوافق 6-8/�/��99م، الكويت.

- حمملد البلتاجلي، نحو بناء نموذج حماسلبي لتقويم وسلائل االسلتثامر يف البنوك اإلسلالمية، الندوة 
الدولية »نحو ترشليد مسلرية البنلوك اإلسلالمية«، ديب، اإلملارات العربية املتحدة، �-5 سلبتمرب 

.��005�

- حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة ���989. 

- حمملد سلعيد الغامدي، تقويلم أداء العمل املرصيف اإلسلالمي يف ظل التعايلش وتوجهات تكامله، 
أسللمة بعض الفروع املرصفية يف بنك اجلزيرة، األكاديميلة العربية للعلوم املالية واملرصفية، امللتقى 
السلنوي اإلسالمي اخلامس، نحو نظام مرصيف إسالمي متكامل، عامن، اململكة األردنية اهلاشمية، 

.�00�/�0/�4-��
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Abstract 

Legal control over Islamic banks 

(Central Bank control and oversight legitimate)

    I have seen the Islamic financial services industry, has grown considerably 

in the past three decades, the experience of Islamic banks started becoming 

clear, is no longer only limited interest in the Islamic world, but has extended 

to European countries where the emergence of Islamic banks, to work side 

by traditional banks. 

    The banking operations by Islamic banks, particularly in the area 

of investment, employment reflect the real money, and thus add capacity 

effectively, and on that basis, the role of banks played a positive role in the 

economic activity in the community. 

    The significance of the search through the influence of Islamic banks on 

the national economy in the States, negatively or positively, and its business 

investment funds depositors and shareholders, which led to the need for 

control to assess the activity and the risk of failure, and the national economy 

and the protection of depositors and shareholders funds, in addition to the 

emphasis on Islamic Banks comply with the provisions of Islamic Sharia. 

    Although the legal control has increased the efficiency of Islamic banks, 

but it did not take into account the working conditions of these banks subject 

to the provisions of the Sharia in some cases. The other hand, the control 

limit the effectiveness of the work of these banks and non-achievement of 

the highest possible return on profit, because the legal reserve ratio imposed 

on it blocks part of the investment funds of these banks, making highlight the 

legal control of Islamic banks is worth considering.


