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 ملدص

ية في اإلسالمبياف متطمبات االرتقاء باستقالؿ الرقابة الشرعية عمى المصارؼ إلى  ىدؼ البحث      
في  ، وذلؾ مف خالؿ دراسة واقع استقالؿ الرقابة الشرعية عمى تمؾ المصارؼ، ثـ اقتراح وسائؿ تسيـاألردف

ؿ الرقابة الشرعية تتلمؽ وجود متطمبات الستقالإلى  رفع مستوى تمؾ االستقاللية فييا. وقد توصؿ البحث
والتنظيمي والمالي والفكري، وأف ىذه المتطمبات ينقصيا الكثير في حالة  اإلداريبالتشريع، واالستقالؿ 

داريلذلؾ قدـ البحث مقترحا إلنشاء ىيئة رقابة شرعية مركزية تتمتع باستقالؿ مالي و  ؛األردف ، تقـو ا 
االرتقاء بمستوى استقالؿ الرقابة إلى  ، بما يؤدياألردفة في ياإلسالمبالرقابة الشرعية عمى عمؿ المصارؼ 

جراءو الشرعية، وتجاوز كؿ االنتقادات الموجية الستقالليا. وقد أوصت الدراسة باالىتماـ بيذا المقترح،   ا 
 التحسيف والتطبيؽ. إمكانيةدراسات تبحث 

 ، ىيئة رقابة شرعية مركزية.األردفية، اإلسالم: االستقالؿ، الرقابة الشرعية، المصارؼ الكممات المفتاحية

Abstract 

      The study aimed at clarifying the requirements for improving the independence of 

Shari'a supervision over Islamic banks in Jordan, studying the reality of the independence 

of Shari'a supervision over Islamic banks in Jordan, and suggesting means that contribute 

to raising the level of independence in this country. The study found that there are 

requirements for the independence of the Shari'a supervision relating to legislation, 

administrative, financial and intellectual independence, and that these requirements lack 

much in the case of Jordan, Therefore, the research proposed to establish a central Shari'a 

Supervisory Board with financial and administrative autonomy that would legally 

supervise the work of Islamic banks in Jordan, which would lead to the improvement of 

the level of independence of Shari'a supervision and overcome all criticisms of its 

independence. The study recommended that this proposal be taken into account, and 

studies should be conducted to examine the possibility of improvement and application. 
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 ف قدرة المصارؼإية؛ إذ اإلسالمعمية الرقابة ويلزز مصداقيتيا، ويدعـ القدرة التنافسية لممصارؼ اليدعـ ف ؛الرقابة الشرعية
 نشطتيا. أبيرة عمى مشروعية ية عمى التنافس تلتمد بدرجة كاإلسالم

 
 .أهنية الدرااة

، األردفية اللاممة في اإلسالمالييئات الشرعية في المصارؼ  ستقالؿالتنبع أىمية البحث في إبراز الواقع الفلمي        
فكرة  تمؾ الييئات، كما أف البحث يقدـ مقترحا لتفليؿ تطبيؽ استقالؿومدى تحقيؽ ذلؾ الواقع لمتطمبات تحقيؽ مفيـو 

 تمؾ. ستقالؿاال
 

  .مشكلة الدرااة
 : تيةاآل األسئمةجابة عف تتمخص مشكمة الدراسة في محاولة اإل       

 ؟األردفية في اإلسالمالرقابة الشرعية عمى المصارؼ  استقالؿما واقع  :أولا 
 ؟ردفاألية في اإلسالمالرقابة الشرعية عمى المصارؼ  استقالؿما متطمبات االرتقاء ب :ثانياا 
 ؟األردفية في اإلسالمالرقابة الشرعية عمى المصارؼ  استقالؿرفع مستوى  إمكانيةما  :ثالثاا 
 

 .أهداف الدرااة
 : اآلتيةتحقيؽ األىداؼ إلى  تسلى الدراسة       

 .األردفية في اإلسالمالرقابة الشرعية عمى المصارؼ  استقالؿدراسة واقع  :أولا 
 .األردفية في اإلسالمالرقابة الشرعية عمى المصارؼ  استقالؿاء ببياف متطمبات االرتق :ثانياا 
 .األردفية في اإلسالمالرقابة الشرعية عمى المصارؼ  استقالؿتقديـ مقترح لرفع مستوى  :ثالثاا 

 
 .الدرااات السابكة

رقابة الشرعية في المؤسسات ناقشت أىمية استقاللية ال :(1)(الشرعية لييئاتاستقاللية ادراسة الزحيمي الموسومة بػ)       
ضرورة استقاللية إلى  ية، ومدى تحققيا، وأثرىا عمى فلالية وحيادية أداء الييئات الشرعية، وتوصؿ الباحثاإلسالمالمالية 

يكوف تلييف مف عناصر نجاح عممية الرقابة الشرعية، ومصداقيتيا، واقترح أف  يماً مىيئات الرقابة الشرعية، وعّدىا عنصرا 
أدنى، وضرورة وجود ىيئة عميا لمرقابة الشرعية، وضرورة الفصؿ بيف وظيفة  بوصفيا حداً ات مف الجملية اللمومية الييئ

 الرقابة والوظائؼ التنفيذية في المؤسسات. 
الييئات الشرعية  استقالؿبياف كيفية تحقيؽ إلى  :(2)الشرعية( لييئاتاستقاللية ابػ)ىدفت دراسة القري الموسومة        
ية، ووضع مجموعة مف الملايير التي تسيـ في رفع مستوى استقاللية الييئات الشرعية، ومف اإلسالمالمؤسسات المالية في 

ذلؾ: ربطيا بالجملية اللمومية، واالبتلاد عف تضارب المصالح، واالبتلاد عف القياـ بأي وظائؼ تنفيذية في المصرؼ، وعدـ 
المصرؼ طراؼ المتلاممة مع وأوصى بضرورة اتضاح مظاىر االستقالؿ لجميع األالقياـ بالتحكيـ بيف المصرؼ وخصومو، 

 ي.اإلسالم
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الموسومة بػ)خصوصية ومتطمبات الرقابة الشرعية لممصرؼ المركزي عمى المؤسسات المالية  (3)ىدفت دراسة مشلؿ       
ية، وقد عرضت الدراسة نماذج مف أنظمة ماإلسالعمية أنظمة الرقابة الشرعية في المصارؼ االبحث في فإلى  :(يةاإلسالم
زاـ ػػػػػلإة الشرعية الخاصة والمركزية، واقترح وجود مصارؼ إسالمية دوف ىيئات رقابة شرعية، ويلتمد ذلؾ عمى ػػػػػالرقاب

لتصبح  ؛يةاإلسالمية بتطبيؽ الملايير الشرعية الصادرة عف ىيئة المحاسبة والمراجلة لممؤسسات المالية اإلسالمالمصارؼ 
  ية.اإلسالممرجلية موحدة لجميع المصارؼ 

لزامية فتاواىا وقراراتيا في المؤسسات المالية ىدفت دراسة الزيادات والموسومة بػ)        استقاللية ىيئات الرقابة الشرعية وا 
، األردفية في اإلسالم بحث اللوامؿ المؤثرة في استقاللية ىيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات الماليةإلى  (4)(يةاإلسالم

ا وماليا، واستلراض بلض النماذج إداريية األردنية وفقا لمتشريلات ستقاللومدى إلزامية فتاواىا وقراراتيا، ومدى تحقؽ اال
أف رفع مستوى االستقالؿ إلى  ية. وتوصؿ الباحثاإلسالمالدالة عمى استقالؿ ىيئات الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

، دارةاإلمجمس الييئة بالدولة بناًء عمى تنسيب مف  أعضاءمرقابة الشرعية يتحقؽ مف خالؿ ربط قرار تلييف وعزؿ ل اإلداري
 المالي مف خالؿ ربط تحديد المقابؿ المالي بأعمى جية ممكنة في الدولة. ستقالؿويتحقؽ اال

 :(5)(الشرعية األحكاـية باإلسالممى التزاـ المصارؼ أثر استقالؿ الرقابة الشرعية عوجاءت دراسة الييتي والموسومة بػ )       
ية اإلسالمية عمى مدى التزاميا بأحكاـ الشريلة اإلسالمبياف تأثير استقاللية الرقابة الشرعية في المصارؼ إلى  والتي ىدفت

ية لألحكاـ اإلسالمرؼ في تطبيؽ المصا فاعؿأف الرقابة الشرعية ليا دور إلى  في جميع تلامالتيا المصرفية. وتوصؿ الباحث
ا، إدارتيية، وعف مجالس اإلسالمالمصارؼ  إدارةالشرعية، وبينت الدراسة تمتع ىيئات الرقابة الشرعية باالستقاللية التامة عف 

ية، وىذه القوة مستمدة مف مساىمي المصرؼ اإلسالموبينت كذلؾ تمتع ىيئات الرقابة الشرعية بنفوذ قوي عمى المصارؼ 
 ميف بالجملية اللمومية. ي ممثاإلسالم
إلى  فيدفت :(6)(ياإلسالماستقاللية ىيئات الرقابة الشرعية وأثرىا عمى اللمؿ المصرفي أما دراسة طنش الموسومة بػ )       

دارةالبحث في اللالقة التي تربط ىيئة الرقابة الشرعة و  ي، اإلسالمية، وأثر ذلؾ عمى اللمؿ المصرفي اإلسالمالمصارؼ  ا 
ضرورة شرعية  تُلدأف استقاللية ىيئات الرقابة إلى  ت مجموعة مف آليات تثبيت وانتزاع االستقاللية، وتوصمت الدراسةوقد بين

 ية.اإلسالمي مف خالؿ تلزيز ثقة المتلامميف بمصداقية المصارؼ اإلسالموقانونية، وتساىـ في تطوير اللمؿ المصرفي 
 

 .ضافة الدرااةإ

ية، ويتوقع أف تتمثؿ اإلسالمقة عمى البحث في متطمبات استقالؿ الرقابة الشرعية عمى المصارؼ ركزت الدراسات الساب       
مف خالؿ تغطية جميع الجوانب  األردفية في اإلسالمضافة في دراسة الواقع الحقيقي لمرقابة الشرعية عمى المصارؼ األ

أفضؿ مستوى ممكف. وفيما إلى  استقالؿ الرقابة الشرعية المتلمقة باالستقالؿ، وتقديـ مقترح مفصؿ يسيـ في االرتقاء بمستوى
فقد بحثت اللوامؿ المؤثرة في استقاللية ىيئات الرقابة الشرعية في  ،األردفيتلمؽ بدراسة زيادات والتي كانت متلمقة بحالة 

الخاص بقضايا التلييف  ياإلدار ، لكف دراستو تمؾ قد ركزت عمى االستقالؿ األردفية اللاممة في اإلسالمالمؤسسات المالية 
 لؾالمتطمبات التنظيمية لالستقالؿ، كذإلى  آلية تحديد وظائؼ الييئة وحدود صالحياتيا، والإلى  واللزؿ. كما أنيا لـ تتطرؽ

ية مف اإلسالممما قمص نصيب المصارؼ  ،جاءت دراستو موسلة لتشمؿ الرقابة في المصارؼ التجارية وشركات التأميف
ية عمى وجو التحديد، وعممت عمى إظيار فكرة االستقالؿ األردنية اإلسالمركز دراستنا حالة المصارؼ بينما ت الدراسة.
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ليكمؿ الجوانب التي لـ يتطرؽ ليا  ؛بحثنا ىذا جاءف إالييئة، ومف ىنا ف عضاءالتنظيمي والفكري والمتطمبات الشخصية أل
 .األردفية في اإلسالمعية لممصارؼ ية الييئة الشر استقاللوليقدـ مقترحا يكرس  ،بحث الزيادات

 

 .خطة الدرااة
 .يةاإلسالمالمبحث األول: متطمبات استقالل الرقابة الشرعية في المصارف 

 .متطمبات تشريلية المطمب األول:       
داريمتطمبات تنظيمية و  المطمب الثاني:         .ةا 
 .متطمبات مالية المطمب الثالث:       
 .متطمبات شخصية ع:المطمب الراب       

 ية.األردنية اإلسالمالمبحث الثاني: واقع استقالل الرقابة الشرعية في المصارف 
 .الواقع التشريلي المطمب األول:       
 .الواقع التنظيمي المطمب الثاني:       
 .قضايا التلييف واللزؿ المطمب الثالث:       
 .الواقع الماليالمطمب الرابع:        
 .واقع حيادية الييئات الشرعية :خامسالمطمب ال       

 .يةاألردنية اإلسالمالمبحث الثالث: مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية في المصارف 
 .طار اللاـ لممقترحاإلالمطمب األول:        
 الييكؿ التنظيمي لمييئة المركزية لمرقابة الشرعية. المطمب الثاني:       
 .المزايا والملوقات المتوقلة المطمب الثالث:       

 

 :املبحث األول
 .يةاإلاالمااتكالل الرقابة الشرعية يف املصارف 

 

 تناوؿإلى  لذلؾ ينطمؽ ىذ البحث ؛مفيـو الرقابة الشرعية، وأىدافيا، ومياميا، وأشكاليا بحاثتناولت الكثير مف األ       
 كرار، واختصارا لممساحات. تجنبا لمت ؛الرقابة الشرعية بشكؿ مباشر استقالؿموضوع 

 

 .مفهوم ااتكالل هيئة الرقابة الشرعية: متهيد
أف مفيـو الييئة بملنى الجماعة المنوط بيا الفتوى والرقابة الشرعية وما يستمزميا مف إلى  ال بد لنا مف اإلشارة ،بداية       
ية، وىو بذلؾ قابؿ ألف يجتيد فيو مف جميع ماإلسال، ىي جياز مستحدث داخؿ الييكؿ التنظيمي لممؤسسات المالية أعماؿ

تمؾ منح إلى  الجوانب التنظيمية التي تسلى بوصفو أحدجوانبو الييكمية والتنظيمية. ويأتي موضوع استقالؿ تمؾ الييئات 
 التي تمكنيا مف القياـ بمياميا الشرعية بكؿ مينية واقتدار. ،ات المكانة المناسبةييئال

حيث أصبح أىـ المتطمبات الواجب توافرىا  ؛قالؿ الرقابة بشكؿ عاـ بتطور عمـ مراجلة الحساباتارتبط موضوع است       
في المراجع الخارجي، فلرفيا المجمس الدولي لملايير المراجلة والضماف بأنيا السموؾ المحايد لممراجع الخارجي الذي يلني 
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 حالة :، وعرفيا تلريؼ مجمس ممارسات التدقيؽ عمى أنيا(7)التحيز في الرأيإلى  التخمص مف جميع المؤثرات التي قد تؤدي
 . (8)الخارجيذىنية تلكس التخمص مف تأثير السمطة والمصالح الخاصة واالنطباعات المسبقة عمى عمؿ المراجع 

والقرار الشرعي  "الضمانة القانونية واألدبية التي توفر حرية اتخاذ الفتوى :ويقصد باستقالؿ ىيئة الرقابة الشرعية أنو       
: ، أو ىو(9)مف الييئة الشرعية بموضوعية وتجرد وحيادية، بليدا عف أي ضغوط سمبية في أداء الييئة لدورىا االستراتيجي"

أحكاميا وفتاواىا الشرعية، وفقا لضوابط االجتياد الفقيي، وشروط  إصدارعمى  -أي الييئات الشرعية –"مدى قدرتيا 
، (11)"أف تحكـ ىيئة الرقابة الشرعية وفؽ ما تراه مناسبا دوف إكراه مادي أو ملنوي" :. أو(10")اباةاإلفتاء، دوف تبليو أو مح

وقراراتو خاضلة لتأثير المصالح وقد عرفتو ىيئة المحاسبة والمراجلة بأنو: "قناعة ذىنية ال يقبؿ حامميا أف تكوف آراؤه 
 .(12)موضوعية"المتلارضة وضغوطيا. وتتحقؽ مف خالؿ الوضع التنظيمي وال

 إصدارويرى الباحثاف أف استقالؿ ىيئات الرقابة الشرعية يمكف أف يلرؼ عمى أنو: حالة تمكف ىيئات الرقابة الشرعية مف        
 ات أو مؤثرات خارجية.ػػػػوذلؾ دوف أي تدخالت أو ضغوط ،يةاإلسالمالشرعية المتلمقة بأنشطة المصارؼ  األحكاـالفتوى وبياف 

قالؿ ىيئات الرقابة يجب أف ال يكوف استقالال ظاىريا فقط؛ ألف عدـ وجود االستقالؿ الفلمي يقؼ عائقا أماـ أداء واست       
. (13)ياإلسالمالييئة للمميا بالشكؿ المطموب، ويترؾ أثرا واضحا عمى ثقة المتلامميف حوؿ مشروعية تلامالت المصرؼ 

زئية محددة، ولكنو يتحقؽ بتظافر مجموعة مف اللوامؿ والمتطمبات التي واالستقالؿ الحقيقي ال يتحقؽ بجانٍب مليف، أو ج
 : يأتيتسيـ في تحقؽ االستقالؿ، التي نستلرضيا فيما 

 

 .متطلبات تشريعية: املطلب األول
 . اآلتيةية ىيئات الرقابة الشرعية في األمور استقاللتتمثؿ المتطمبات التشريلية لتلزيز        

 ؛نيا مف قبيؿ الوالية الشرعيةأالييئة عمى  أعماؿتكيؼ  حيث: ف والتخريج الشرعي لعمل الهيئة الشرعيةوضوح التكيي: ولا أ
المناسبة عند وجود ات جراءي والتحقؽ مف عدـ وجود مخالفات شرعية، واتخاذ اإلاإلسالمالمصرؼ  أعماؿحيث تقـو بمتابلة 

 المخالفات.
 

 االستقاللية ال بد مف أف تستمد الرقابة الشرعية قوتيا مف خالؿ وجود نص تشريليلتحقيؽ مبدأ : تشريعإلى  ستناد: الثانياا 
فقانوف البنوؾ والوثائؽ األساسية لممؤسسة مف عقد التأسيس والنظاـ األساسي تنص عمى وجود الييئة، يفرض وجودىا، 

ا بااللتزاـ بتطبيؽ أحكاـ الشريلة والسبب األساسي لوجودىا ىو عقد التأسيس والنظاـ األساسي المذاف يتضمناف نصا خاص
خيار وينص عمى استقالليتيا، ويجلؿ قراراتيا وتوصياتيا ممزمة، فال ية أو نصا خاصا بتحريـ التلامؿ بالربا، اإلسالم

 . (14)لممصرؼ إال االلتزاـ بيا
 

 ،ؿ الرقابة الشرعية بوضوحال بد مف وضع لوائح تحدد عم ،لتلزيز استقاللية الييئة الشرعية: : وجود لوائح تحديدثالثاا 
دارةو  دارةاإلالمياـ والواجبات، وتحدد طبيلة اللالقة مع الجملية اللمومية ومجمس  فتحدد  .(15)المصرؼ ا 

 

 .ةداريإمتطلبات تهظينية و: املطلب الثاني
 : أتيوتشمؿ تمؾ المتطمبات ما ي       

 ستقالؿ التنظيمي الذي يبيف موقع ىيئة الرقابة الشرعية فيونلني بذلؾ اال: : وضوح موقع الهيئة من الهيكل التنظيميولا أ
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الييكؿ التنظيمي ىو طريقة تقسيـ المياـ الوظيفية وتجميليا وتنسيقيا داخؿ المنظمة، . و (16)الييكؿ التنظيمي لممصرؼ
ة ػػػػػػػوالمركزي ،يطرةومدى الس ،وسمسمة القيادة ،اإلداريوالتقسيـ  ،تخصص اللمؿ تلتمد عمىوعممية تصميـ الييكؿ التنظيمي 

ضفاء الطابع الرسمي ففي اللادة وتسمسؿ األوامر،  دارةيلكس الييكؿ التنظيمي مستويات اإل عمى المنظمة والالمركزية وا 
بوصفو  دارةاإلاللميا وعمى رأسيا الجملية اللامة لممساىميف، وينبثؽ منيا مجمس  دارةاإلتكوف القرارات الحاسمة بيد 

التنفيذية لممنشأة، ويدير المنشأة مف  دارةاإلس يلرئ دارةاإلة، والمدير اللاـ الذي يليف مف قبؿ مجمس ألمنشا دارةإل وكيالً 
 .(17)المتوسطة والدنيا اإلداراتخالؿ توجيو 

، ويلّبر الموقع في الييكؿ عف مدى استقاللية تمؾ الييئة، فكمما ارتفع موقليا في الييكؿ كمما كانت أكثر استقاللية       
وذلؾ انسجاما مع النظاـ األساسي أو عقد  ؛(18)ويرى بلض الباحثيف أف ىيئة الرقابة يجب أف تكوف أعمى سمطة في المصرؼ
ية، وىذا يجلؿ مف الضروري ظيور ىيئة اإلسالمالتأسيس لتمؾ المصارؼ، والذي ينص عمى التزاـ المصرؼ بأحكاـ الشريلة 

يجاد ىيئة رقابة شرعية إ. ويرى آخروف أف رفع مستوى االستقالؿ يتطمب (19)رؼالرقابة الشرعية في الييكؿ التنظيمي لممص
مف يوضح  اإلداريف موقليا في اليـر إ؛ إذ (20)ية، وتتقاضى مكافآتيا مف خارج المصارؼاإلسالممستقمة عف المصارؼ 

 .(21)الذي يكمؼ الييئة بممارسة الرقابة
و في النظاـ األساسي أو عقد التأسيس تؤكد وجود ىيئة رقابة شرعية أنوف ويرى الباحثاف ىنا أف وجود نصوص في القا       

يا مف خالؿ ىيكؿ تنظيمي أعماليا في الييكؿ التنظيمي، ومف الممكف أف تمارس إدراجفي المصرؼ، ال تلني ضرورة 
بلة للمؿ المصرؼ، وربما أف إلثبات وجودىا، وقياميا بمياميا لمجيات المتا ؛يا في الييكؿ التنظيميإدراجنما جاء ا  مستقؿ، و 

المصرؼ  إدارةموقليا في الييكؿ التنظيمي يلكس االستقالؿ الظاىري وليس الفلمي ليا، فقد تكوف في موقع مستقؿ عف 
الييكؿ التنظيمي لمجملية إلى  ، ولكف الملطيات األخرى قد تدؿ عمى عدـ االستقالؿ، ومثاؿ ذلؾ تبليتياإدارتوومجمس 

منبثؽ أساسا مف الجملية  دارة؛ ألف مجمس اإلدارة، ولكف عمميا الفلمي يكوف أكثر ارتباطا بمجمس اإلاللمومية لممساىميف
المصرؼ، وكؿ ما يقدـ مف مقترحات لمتصويت عمييا في الجملية ما ىي إال مقترحات مقدمة  إدارةاللمومية ووكيؿ عنيا في 

 . دارةمف مجمس اإل
 

التلييف  أسموبمتطمبا ميما لييئة الرقابة الشرعية، ويلد  اإلدارييلد االستقالؿ : لها: وضوح آلية اختيار الهيئة وعز ثانياا 
، وقد يكوف التلييف مف خالؿ أعمى سمطة في البالد كما ىو الحاؿ في السوداف، اإلداريواللزؿ الملّبر األبرز عف االستقالؿ 

، األردففي ، أو مف قبؿ الجملية اللمومية كما ىو الحاؿ فيتـ التلييف بقرار مف رئيس الجميورية بالتشاور مع وزير المالية
 شريطة موافقة البنؾ دارة، أو مف قبؿ مجمس اإل(22)يةاإلسالمىيئة المحاسبة والمراجلة لممؤسسات المالية وىذا ما نصت عميو 

 .(23)المركزي كما ىو الحاؿ في ماليزيا
عف درجة االستقالؿ؛ فأقؿ درجات االستقالؿ تكوف في حالة  أولياً  ويالحظ ىنا أف طريقة التلييف واللزؿ تلطي مؤشراً        

ية ستقاللاال، أو مف قبؿ الجملية اللمومية، وتظير دارةالتلييف مف قبؿ مدير عاـ المصرؼ، يلموىا التلييف مف قبؿ مجمس اإل
 بشكؿ أكبر إذا كانت صالحيات التلييف تمنح لجيات خارجية كالبنؾ المركزي مثال.

 ؛ياإلسالمويقترح بلض الباحثيف أف يكوف التلييف مف خالؿ استشارة جميع أو أغمب اللمماء المشيوريف في اللالـ        
االختبارات والمسابقات، أو مف خالؿ استقطاب  إجراءمف يروف فيو األىمية والكفاءة، وقد يكوف ذلؾ مف خالؿ ليرشحوا 

 يا،ئعضاأأف يتـ انتخاب رئيس المجنة مف قبؿ  اإلداريمبات االستقالؿ متطإلى  . ويضاؼ(24)المتفوقيف واللمؿ عمى تأىيميـ
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 .(25)عادة التلييفإأف تكوف الرئاسة دورية كمما تـ  ويفضؿ
ويرى الباحثاف أف صالحيات التلييف واللزؿ يجب أف تخرج مف يد أي جية ليا مصمحة في المصرؼ، وتمؾ الجيات        

في االىتماـ فيو والجملية اللمومية الخاضع ليا، حيث تتمثؿ مصالح ىذه الجيات  ةدار المصرؼ ومجمس اإل إدارةتنحصر ب
جازة الييئة لبلض التلامالت تحت ضغط إالمصرؼ قبؿ كؿ شيء، وقد يتحسف الربح مف خالؿ التياوف في  أرباحبتحسيف 

خراج الصالحيات مف يد ىذه الجيات يسيـ في سد الذرائع، مف خالؿ حجب  التدخؿ في تمؾ الجيات عف تمؾ الجيات، وا 
 الييئة. أعضاءممارسة أي ضغوط عمى إرادة  عمؿ الييئة الشرعية، ومنليا مف

 

ال بد مف تلريؼ وظيفة الييئة بشكؿ دقيؽ ومفّصؿ،  ،مف أجؿ تحقيؽ مستوى أفضؿ مف االستقالؿ: : وضوح وظيفة الهيئةثالثاا 
النص بشكؿ دقيؽ . فال بد مف (26)مسؤوليات المناطة بالييئةويكوف ذلؾ مف خالؿ وجود وصؼ وظيفي، ودليؿ عمؿ يبيف ال

 بتوفير دارةعمى مجاالت عمميا، ومنحيا الحرية التامة في االطالع عمى كؿ ما يتلمؽ بلمؿ المصرؼ، ومف الضروري التزاـ اإل
 .(27)جميع المتطمبات الخاصة بلمؿ الييئة

 والسماح ليا بالمراجلة اللمؿ المناسب، سموبأليا، واختيارىا عمالتخطيط الييئة أل أسموبفر الحرية في اويشترط تو        
بالتنسيؽ مع  ،أو حتى في إطارىا التطبيقي ،الكاممة لملقود وصيغ التمويؿ المستخدمة سواًء في إطارىا النظري والتشريلي

ة ػػػػالشرعيصفة القانونية لمرقابة دوائر التدقيؽ الشرعي عف طريؽ اختيار عينات مف اللمؿ المنفذ، وكؿ ذلؾ يجب أف يرتبط بال
 والتطبيؽ اللممي.

 

  .متطلبات مالية: املطلب الثالث
 : أتيوتتمخص تمؾ المتطمبات بما ي       

 ثارًة لمشبيات والشكوؾ حوؿ استقالؿ ىيئات الرقابة، ومف أجؿإُيلد المقابؿ المالي ىو أكثر األمور : : الستقالل الماليأولا 
حد الباحثيف أف ال توصؼ المكافآت بأنيا رواتب شيرية؛ ألف ذلؾ يوحي بأف عضو أيقترح  ،شبيةالتخمص مف ىذه ال

المصرؼ،  أرباحنسبة مف بوصفو أف يكوف األجر مقطوعا، وال يحتسب  بلضيـموظفا لدى المصرؼ. كما يفضؿ  ديلالييئة 
ي المصري، مما قد يثير الشكوؾ حوؿ وجود اإلسالمأو يرتبط بحجـ الُمجاز مف الملامالت كما ىو الحاؿ في بنؾ فيصؿ 

 .(28)جازة الملامالتإمصمحة في 
استشارية أو خدمية مدفوعة األجر لممصرؼ  أعماؿىيئة الرقابة بأي  أعضاءوُيقترح بأف ال يقـو أي عضو مف        

في  بارزاً  لمكافأة تملب دوراً كما أف الجية التي تحدد ا .(29)، وأف ال يحصؿ عمى أي مف مزايا الموظفيفالذي يراقبو شرعياً 
% مف ىيئات الرقابة الشرعية تتقاضى مكافآتيا مف خالؿ المساىميف، 75حيث بينت الدراسات أف  ؛تحديد درجة االستقالؿ

السمطات اللميا . وقد ُتحدد المكافآت مف (30)المصرؼ إدارة% تتقاضيا مف 955، ودارة% تتقاضاىا مف مجمس اإل1555و
 . (31)السوداف، حيث تحدد مف خالؿ التشاور بيف وزير المالية ومحافظ البنؾ المركزيكما ىو الحاؿ في 

ة ػػػػػػالييئة بكؿ شفافية، وأف تظير تمؾ المكافآت في الحسابات الختامي أعضاءعف مستحقات  اإلفصاحويفضؿ        
عالنعنيا و  اإلفصاح؛ ألف (32)لممصرؼ خالليا ؼ عمى حجميا وطبيلتيا، ومف يا لمجميع، يمكف أي أطراؼ ميتمة مف التلر ا 

 المالي لييئة الرقابة الشرعية. ستقالؿيستطيع بناء تصوره حوؿ اال
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 فال يجوز أف يكوف عضو الييئة الشرعية مساىما أو مديرا في شركة ليا تلامالت: : انتفاء المعامالت المالية مع المصرفثانياا 
. (33)% أو أكثر مف أسيـ المصرؼ5المقربيف حصة جوىرية  أسرتود أو شراكة مع المصرؼ، أف يممؾ اللضو أو أحد أفرا

ويضاؼ لذلؾ أف ال يكوف ألي عضو تلامؿ  .(34)% مف رأس الماؿ1ي المساىمة بنسبة اإلسالمومف جانبو حدد مليد الفكر 
أف  بلضيـ المقربيف مع المصرؼ كالحصوؿ عمى تمويالت، أو القياـ بشراكات مع المصرؼ. ويرى أقاربوشخصي أو ألحد 

. ويجب أف ال تكوف ىيئة (35)األمواؿ في المصرؼ إيداعتضارب المصالح قد يكوف مف خالؿ ارتباط المكافآت باإلنجاز، أو 
 .ونزاىتيا الييئة؛ ألف ذلؾ يسيـ في تزايد الشكوؾ حوؿ استقالؿ (36)الرقابة حكما بيف المؤسسة وخصوميا

 

 .متطلبات شدصية: املطلب الرابع
 : تيةبياف تمؾ المتطمبات بالنقاط اآليمكف        

 ي وأصولو،اإلسالم: وىي ضوابط متلمقة بتحقيؽ الكفاءة اللممية في الفقو الهيئة لمضوابط الشخصية أعضاء: تحقيق أولا 
 .(37)ي، ومقاصد الشريلة الغراء، وتمتلو بأخالؽ اللمماءاإلسالمويتطمب ذلؾ عمـ عضو الييئة بمصادر التشريع 

 

، ويكوف ذلؾ مف خالؿ ملرفة قق الكفاءة العممية في الجوانب الفنية لممعامالت المصرفية وتطبيقاتها المعاصرة: تحثانياا 
 ي، وذلؾ بأف يكوف عضو الييئة مطملا عمى النظريات المتلمقة بلمؿ المؤسسات الماليةاإلسالمالييئة بالفقو المالي  أعضاء

 .(38)وواقع تطبيقاتيا
 

 عمى تكويف التصور الصحيح المتلمؽ يقصد باالستقالؿ الفكري قدرة الييئة ممثمة بأعضائيا: ل الفكري: تحقيق الستقال ثالثاا 
دارةلرقابة الشرعية و اباللمؿ المصرفي ومتلمقاتو، ويتحقؽ ىذا االستقالؿ مف خالؿ وجود عالقة تكاممية وتفاعمية بيف ىيئة   ا 

عدـ  :. واللالقة التكاممية تلني(39)يـ في تقدـ المصرؼ وتطورهيس بوصفيا عنصرًا أساسياً المصرؼ، بحيث ينظر لمييئة 
 وجود أي تدخؿ أو تداخؿ في عمؿ ىيئة الرقابة الشرعية مف أي جية أخرى فاعمة في الييكؿ التنظيمي لمبنؾ.

ف تتكامؿ يتيح أ عضاءوذلؾ بأف تضـ عددا مف األ ،ويدعـ الستقالؿ الفكري مف خالؿ تحقيؽ التكامؿ الفكري لمييئة       
جيودىـ وخبراتيـ اللممية، كذلؾ يلزز ىذا االستقالؿ استلانة الييئة بخبراء في التخصصات المالية والمصرفية وغيرىا مف 

، وأيضا بلزيز االستقالؿ الفكري بتوافر (40)القضايا الفنية التي تسيـ في وضع التصور الدقيؽ لقضايا السوؽ المصرفي
والشفافية مف خالؿ  اإلفصاح. ورفع مستوى (41)اللقود واالتفاقيات بشكؿ واضح ومحددالملمومات الالزمة لمرقابة عف 

عالفما يصدر عف الييئة مف فتاوى وقرارات، و  إعالف  .(42)المخالفات إف وجدت ا 
 

 :املبحث الثاني

 .يةاألردنية اإلاالمواقع ااتكالل الرقابة الشرعية يف املصارف 
 

وذلؾ مف أجؿ االستدالؿ عمى  ؛يةاألردنية اإلسالمالرقابة الشرعية في المصارؼ  نستلرض في ىذا المبحث واقع       
 في الرقابة الشرعية فيو. يةستقاللمدى تحقؽ اال

 

يةاألردنية اإلاالمحملة حول املصارف : متهيد
(43). 

 في إدارتوماف، ونقؿ اللربي في ع مع افتتاح أوؿ فرع لمبنؾ ـ1948عاـ إلى  ياألردنتلود نشأة القطاع المصرفي        
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 مصرفاً  25ي حاليا مف األردنعماف، وبلد ذلؾ ظيرت المصارؼ التقميدية تواليا، ويتكوف القطاع المصرفي إلى  اللاـ ذاتو
 3ارؼ منيا ػػػػمص 4فيتكوف مف  األردفي في اإلسالممصارؼ أجنبية. أما القطاع المصرفي  9و ردنياً أ مصرفاً  16منيا 

 .واحداً  أجنبياً  اً ومصرف مصارؼ أردنياً 
وقد تطورت تطورا مستمرا خالؿ السنوات الماضية،  ،ـ1978عاـ إلى  األردفية في اإلسالمالمصارؼ  ويلود ظيور       

مميوف دينار  350ي حيث بمغ رأسماليا األردنية عمى جزء ميـ مف القطاع المصرفي األردنية اإلسالمواستحوذت المصارؼ 
مميوف دينار  631% مف رأس ماؿ القطاع المصرفي، وبمغت حقوؽ ممكية مساىمييا 10.6 ويشكؿ ما نسبتو ـ2016عاـ 

مميوف دينار وتشكؿ ما نسبتو  6991% مف حقوؽ ممكية القطاع المصرفي، وبمغت موجوداتيا 10.6ويشكؿ ما نسبتو 
% مف ودائع القطاع 17.1مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو  6690% مف موجودات القطاع المصرفي، وبمغت الودائع 15.1

القطاع المصرفي، وبمغ صافي % مف تسييالت 21.8مميوف دينار وتشكؿ ما نسبتو  4691المصرفي، وبمغت التسييالت 
 القطاع المصرفي. أرباح% مف صافي 15.8مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو  82.6يا أرباح
ية مف حيث اإلسالمأميز المصارؼ  د، ويلاألردففي  كأوؿ بنؾ إسالمي ـ1978ي عاـ األردني اإلسالمتأسس البنؾ        
% مف رأس ماؿ القطاع المصرفي، وبمغت 4.6ويشكؿ ما نسبتو  ـ2016مميوف دينار في عاـ  150حيث بمغ رأسماليا  ؛األداء

 4100% مف حقوؽ ممكية القطاع المصرفي، وبمغت موجوداتو 5.8مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو  343حقوؽ ممكية مساىميو 
مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو  4049% مف موجودات القطاع المصرفي، وبمغت الودائع 8.8مميوف دينار وتشكؿ ما نسبتو 

% مف تسييالت القطاع 13.4مميوف دينار وتشكؿ ما نسبتو  2887% مف ودائع القطاع المصرفي، وبمغت التسييالت 10.3
 القطاع المصرفي. أرباح% مف صافي 15.8ؿ ما نسبتو مميوف دينار ويشك 54و أرباحالمصرفي، وبمغ صافي 

 3ويشكؿ ما نسبتو  ـ2016مميوف دينار في  100، وبمغ رأسمالو ـ1997فتأسس عاـ  ،ياإلسالمأما البنؾ اللربي        
% مف حقوؽ ممكية القطاع 2.6مميوف دينار أي ما نسبتو  156% مف رأس ماؿ القطاع المصرفي، وبمغت حقوؽ الممكية 

% مف موجودات القطاع المصرفي، وبمغت الودائع 4.3مميوف دينار وتشكؿ ما نسبتو  1970لمصرفي، وبمغت موجوداتو ا
مميوف دينار وتشكؿ  1201% مف ودائع القطاع المصرفي، وبمغت التسييالت 4.8مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو  1874

% مف 4.4مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو  23و احأرب% مف تسييالت القطاع المصرفي، وبمغ صافي 5.6ما نسبتو 
 القطاع المصرفي. أرباحصافي 
 3ويشكؿ ما نسبتو  ـ2016مميوف دينار عاـ  100، وبمغ رأسمالو ـ2009فتأسس عاـ  ،ياإلسالمأما بنؾ صفوة        
% مف حقوؽ 2.2 مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو 132مف رأس ماؿ القطاع المصرفي، وبمغت حقوؽ ممكية مساىميو % 

% مف موجودات القطاع المصرفي، وبمغت 2مميوف دينار وتشكؿ ما نسبتو  921ممكية القطاع المصرفي، وبمغت موجوداتو 
مميوف دينار وتشكؿ ما  603% مف ودائع القطاع المصرفي، وبمغت التسييالت 2مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو  767الودائع 
مف صافي % 1.1مميوف دينار ويشكؿ ما نسبتو  5.6و أرباحلمصرفي، وبمغ صافي % مف تسييالت القطاع ا2.8نسبتو 
 القطاع المصرفي. أرباح

 

 .الواقع التشريعي: املطلب األول
ية، يتناوؿ األطر اللامة التي األردنية بفصؿ خاص مف قانوف البنوؾ اإلسالمي المصارؼ األردنخص البنؾ المركزي        

االلتزاـ ية األردنية اإلسالمي عمى المصارؼ األردنية، ومف خالؿ ذلؾ فرض البنؾ المركزي ماإلسالتحُكـ عمؿ المصارؼ 
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 وليذه الغاية ؛(44)ية، ويكوف االلتزاـ مف خالؿ تطبيؽ اآلراء الملتمدة مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعيةاإلسالمبأحكاـ الشريلة 
ة ػػػػػ. كما نصت أنظم(45)عمى األقؿ أعضاءية تتكوف مف ثالثة ية بتلييف ىيئة لمرقابة الشرعاإلسالمفقد ُألِزمت المصارؼ 

. وُيالحظ تميز القانوف بإعطاء قوة (46)ية عمى إلزامية آراء الييئة الشرعيةاألردنية اإلسالمالتأسيس في جميع المصارؼ 
لزامية آرائيا عمى المصارؼ   ية. اإلسالمواضحة لييئة الرقابة مف خالؿ فرض وجودىا، وا 

ىيئة الرقابة الشرعية  أعضاءأف عدد إلى  ية أشارتاإلسالمأف األنظمة األساسية لممصارؼ  ،يضاؼ لكؿ ذلؾو        
، وىذا يسيـ في االرتقاء بمستوى اآلراء الصادرة، ويلطي عمقا أكبر لدراسة المسائؿ (47)أعضاءأف ال يقؿ عف ثالثة يجب 

، بينما (48)الييئة أعضاءالييئة اللامة لممساىميف صالحية تلييف وأعطى القانوف  مف خالؿ االجتياد الجماعي. والملامالت
، عضاءاألقرار ملمؿ بذلؾ، عمى أف يصدر بأغمبية ثمثي  إصدارالمصرؼ، مف خالؿ  إدارةأعطى صالحية اللزؿ لمجمس 

 .(49)التلييف البنؾ المركزي بقرار اللزؿ أو إبالغوعمى أف ُيتَبع القرار بموافقة الييئة اللامة لممساىميف، ويتـ 
 

 .الواقع التهظيني: املطلب الثاني
 ؛ تنظيميااستقالالي الدولي أكثر الييئات اإلسالمي والبنؾ اللربي اإلسالمد ىيئة الرقابة الشرعية لبنؾ صفوة ػػػػتل       

ي األردني اإلسالمؾ . بينما ترتبط ىيئة الرقابة الشرعية لمبن(50)حيث ُيظير الييكؿ التنظيمي ارتباط الييئة مع المساىميف
 .(51)البنؾ إدارةمع مجمس 

 ويرى الباحثاف أف ارتباط ىيئة الرقابة الشرعية مع الييئة اللامة لممساىميف يلد أعمى درجات االستقالؿ التنظيمي،       
عف االستقالؿ  ، يمييا االرتباط مع المدير اللاـ لممصرؼ، ولكف كؿ ىذه الحاالت ال تلبردارةومف ثـ االرتباط مع مجمس اإل

الموقع في الييكؿ الحقيقي، فاالستقالؿ التنظيمي األفضؿ يكوف مف خالؿ وجود الييئة خارج الييكؿ التنظيمي لممصرؼ؛ ألف 
 التنظيمي يلكس جية التكميؼ لمييئة باللمؿ، وجية التكميؼ تلكس التبلية، وقد بينا أف االرتباط بأٍي مف الجيات الداخمية

 ئة.يشكؿ ضغطا عمى اليي
 

 .قضايا التعني والعزل: املطلب الثالث
ىيئة الرقابة الشرعية بناًء عمى توصية  أعضاءي تليف الييئة اللامة اإلسالمي وبنؾ صفوة األردني اإلسالمفي البنؾ        

عمى أف ي بأغمبية ثمثي أعضائو اإلسالمالبنؾ  إدارة، واللزؿ يكوف مف خالؿ صدور قرار ملمؿ مف مجمس دارةمف مجمس اإل
ي الدولي عمى أف اإلسالمذاتو يطبؽ في البنؾ اللربي  سموبواأل .(52)يقترف ىذا القرار بموافقة الييئة اللامة لمساىمي البنؾ

 .(53)دارةيبدأ التلييف بتنسيب مف لجنة الترشيح والمكافآت وتوصية مف مجمس اإل
حقيقيا لمرقابة الشرعية؛ ألف الييئة اللامة لممساىميف ىي  ويرى الباحثاف أف سياسة التلييف واللزؿ ال تلطي استقالال       

ي ينلكس عمى المساىميف بالدرجة األولى، وما مجمس اإلسالمصاحبة المصمحة الكبرى في المصرؼ، فنجاح المصرؼ 
، وخاصة أف إال ممثؿ لممساىميف، وُمليف مف خالؿ قرار الييئة اللامة، لذلؾ فقراراتيـ ستكوف متوافقة في الغالب دارةاإل

ا لف يكوف استقالال تاما؛ إداري، لذلؾ فاستقالؿ الييئة دارةتلييف ىيئة الرقابة الشرعية يكوف بناًء عمى توصية مف مجمس اإل
الحقيقي ال يكوف إال مف  اإلداريوتحقيؽ االستقالؿ  ؛والييئة اللامة دارةألف مصير الييئة تليينا وعزال يكوف بيد مجمس اإل

عامة ترعى مصالح المصمحة في المصرؼ، فتناط تمؾ الصالحية بجية  أصحابة التلييف واللزؿ لغير خالؿ منح صالحي
 رة مفػػالشرعية وال يتلارض مع متطمبات الجياز المصرفي وسوؽ النقد، ضمف تشريلات مق األحكاـالمصارؼ بما يتفؽ و 
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 الجيات التشريلية في الدولة.
 

 .الواقع املالي: املطلب الرابع
أي شيء يتلمؽ بالمقابؿ المالي للمؿ ىيئات الرقابة الشرعية، وقد حدد كؿ مصرؼ إلى  لـ يتطرؽ قانوف البنوؾ       
ي اإلسالمتحديد المكافآت مف خالؿ النظاـ األساسي وعقد التأسيس. وتتحدد مكافآت ىيئة الرقابة الشرعية في البنؾ  أسموب
، أما في البنؾ (54)دارةعمى أف تلتمد مف مجمس اإل دارةقة مف مجمس اإلي مف قبؿ لجنة الترشيح والمكافآت المنبثاألردن

اللامة بناًء تحدد مف قبؿ الييئة أما في بنؾ صفوة ف، (55)دارةي الدولي فتتحدد المكافأة مف قبؿ مجمس اإلاإلسالماللربي 
 .(56)دارةاإلعمى تنسيب لجنة الترشيح والمكافآت وتوصية مجمس 

راؼ ػػػػبوضوح عمى ضلؼ االستقالؿ المالي لييئات الرقابة الشرعية، فالمكافآت تتحدد مف قبؿ أطوىذا األمر يدؿ        
المصرؼ، ويرى الباحث أف تحديد المكافآت مف ىذه األطراؼ  إدارةأو  دارةداخمية سواء مف قبؿ الييئة اللامة أو مجمس اإل

الييئات بيد بقاء عمى تلييف بؿ البنؾ المركزي في حاؿ اإليطيح باالستقالؿ المالي، ويكمف الحؿ في تحديد المكافآت مف ق
 جيات داخمية.

ىيئات  أعضاءية أف المكافآت التي يحصؿ عمييا األردنية اإلسالمويظير مف خالؿ البيانات المنشورة لممصارؼ        
كما يظير في الجدوؿ مف مصرؼ آلخر،  اإلفصاحالرقابة الشرعية عبارة عف أجر مقطوع وبدؿ تنقالت، وتتفاوت درجة 

القوائـ المالية في  إيضاحاتي في اإلسالمي الدولي وبنؾ صفوة اإلسالمحيث تظير المكافآت في البنؾ اللربي  ؛(1رقـ )
ي عف المكافآت إال في عامي األردني اإلسالمالبند المتلمؽ بالملامالت مع أطراؼ ذات عالقة، بينما لـ يفصح البنؾ 

في تلميمات ىيئة األوراؽ المالية. كما أظيرت التقارير أف  اإلفصاحي ممحؽ متطمبات حيث ظيرت ف ـ2016و ـ2015
المصرؼ صلودا وىبوطا، فكمما  أرباحالييئات ال ترتبط باإلنجاز؛ أي أنيا ال تتغير مع تغير  عضاءالمكافآت الممنوحة أل

فييا اللضو، ترتفع المكافآت، فيي عبارة عف مبالغ مقطوعة، أو مرتبطة بلدد الجمسات التي يشارؾ  رباحارتفلت األ
 ويضاؼ ليا بدؿ تنقالت.

 

 ( 4جدول رقم )
 ية لمفترةاألردنية اإلسالممكافآت هيئات الرقابة الشرعية في المصارف 

 عضاءاأل 4444 4444 4444 4444 4444 المصرف
 4 84469 62716 لـ يفصح لـ يفصح لـ يفصح ياألردني اإلسالمالبنؾ 

 3 84000 72000 60000 60000 56800 ي الدولياإلسالمالبنؾ اللربي 
 4 42540 43249 39704 48601 52782 ياإلسالمبنؾ صفوة 

 .ـ2016 – 2012: التقارير السنوية لمبنوؾ الثالث لمفترة المصدر
 

 .واقع حيادية اهليئات الشرعية: املطلب اخلامس
د عضو ىيئة و ف وجإإذ  ؛أف ال يكوف عضو ىيئة الرقابة الشرعية حكما وصاحب مصمحة في آٍف واحد :تلني الحيادية       

تابلة لو أو . أو موظفا في شركة (57)، أو مف ضمف اللامميف في المصرؼدارةمجمس اإل أعضاءالرقابة الشرعية مف ضمف 
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 تضاربإلى  يؤدي (58)مباشرة بينو وبيف كبار موظفي أو مساىمي المؤسسة لدى أي مف الشركاء، أو يكوف ىناؾ صمة قرابة
ضلاؼ حياديتو تجاه المصرؼ.   المصالح وا 

ىيئة  أعضاءأنو ال يوجد أي عضو مف  ،(59)وقد تبيف مف خالؿ مراجلة التقارير السنوية لممصارؼ محؿ الدراسة       
اللامميف في المصرؼ، أو موظفا في شركة تابلة لو أو لدى أي ، أو مف دارةمجمس اإل أعضاءالرقابة الشرعية مف ضمف 

مف الشركاء، كما ال يوجد صمة قرابة مباشرة بيف أي عضو وكبار موظفي أو مساىمي المؤسسة. وال يوجد كذلؾ أي عضو 
وال يممؾ مدير في المصرؼ أو مساىـ ذو تأثير فلاؿ، أو مساىـ أو مدير في شركة ليا تلامالت أو شراكة مع المصرؼ، 

 المقربيف حصة جوىرية مف رأس ماؿ المصرؼ. أسرتوأو أحد أفراد  عضاءأي عضو مف األ
ـ مع المصرؼ كالحصوؿ عمى تمويالت، أو القياـ بشراكات مع المصرؼ، أقاربيأو  عضاءأما فيما يخص تلامؿ األ       

 ي؛اإلسالمي الدولي وبنؾ صفوة اإلسالمللربي ىيئات الرقابة في البنؾ ا أعضاءفقد كاف مف السيؿ الحصوؿ عمى تلامالت 
حساباتيا الختامية المتلمقة بالتلامؿ مع أطراؼ ذات عالقة كما يظير في  إيضاحاتألنيا أفصحت عف تمؾ التلامالت في 

ىيئة الرقابة الشرعية مف خالؿ فتح حسابات استثمارية  عضاء(، حيث بينت وجود تلامالت أل3( وجدوؿ رقـ )2جدوؿ رقـ )
لى المصرؼ، ولكف  أرباحوالحصوؿ عمى تمويالت وما يرافؽ ذلؾ مف  لـ  ونإ :لـ يكف تفصيميا؛ أي اإلفصاحمدفوعة مف وا 

ت مع ػػػػػي فمـ يفصح عنيا بشكؿ واضح، حيث دمجاألردني اإلسالمالمتلامميف. أما فيما يخص البنؾ  عضاءدد األػػػػيح
 .(60)والتدقيؽ الخارجي دارةس اإلمجم أعضاءجميع األطراؼ ذات اللالقة كتلامالت 

 

 ( 4جدول رقم )
 ي مع المصرفاإلسالمالرقابة الشرعية في البنك العربي  أعضاءتعامالت 

 

 4444 4444 4444 4444 4444 البيان
 67759 55052 126251 22854 33001 حسابات استثمار
جارةبيوع وتمويالت   114092 253915 304122 235427 104733 وا 

 19997 17096 15643 8825 6935 ذمـ –قبوضة م أرباح
 407 107 307 - 578 حسابات استثمار –موزعة  أرباح

 .ـ2016-2012: التقارير السنوية لممصرؼ لألعواـ المصدر
 

 (4جدول رقم )
 ي مع المصرفاإلسالمالرقابة الشرعية في بنك صفوة  أعضاءتعامالت 

 

 4444 4444 4444 4444 4444 البيان
 25240 4480 2987 1742 22301 استثمار حسابات

جارةبيوع وتمويالت   3500 6500 9500 12750 0 وا 
 0 0 0 0 0 ذمـ –مقبوضة  أرباح
 16  86 40 50 حسابات استثمار –موزعة  أرباح

 .ـ2016-2012: التقارير السنوية لممصرؼ لألعواـ المصدر
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يا، أعمالىيئات الرقابة الشرعية مع المصارؼ التي يراقبوف  ضاءعيظير مف الجدوليف السابقيف وجود تلامالت أل       
في المصرؼ مف خالؿ الحسابات االستثمارية يلكس مصمحة تتمثؿ في محاولة رفع  يداعفاإل ؛وىذا يؤثر عمى حيادية الييئات

 محة تتمثؿ في الحصوؿالحسابات االستثمارية، والحصوؿ عمى التمويؿ قد ينطوي عمى مص أصحابنسبة اللوائد الموزعة عمى 
 عمى ملاممة تفضيمية لملضو.

ة ألكثر مف مؤسسة مالية، فمف خالؿ البحث تبيف عمؿ ػػػػوفيما يخص عمؿ عضو ىيئة الرقابة في الرقابة الشرعي       
و ػػػػ، وىذا األمر يؤثر عمى حيادية عضو ىيئة الرقابة مف خالؿ تأثر موقؼ اللض(61)لدى أكثر مف جية عضاءض األػػػػبل

وذلؾ لخشيتو  ؛عضوا في ىيئاتيا مف الملاممة ذاتيا يلدمف الملامالت المطروحة بموقؼ المؤسسات المالية األخرى التي 
مف ازدواج موقفو تجاه ملاممة واحدة، كما أف تلدد الييئات التي يشارؾ فييا اللضو ال يمنحو الوقت الكافي لممارسة عممة 

اآلخريف في الييئة. كما أف عدـ وجود  عضاءش، فيفقد حياديتو مف خالؿ تأثره بآراء األودراسة الملامالت المطروحة لمنقا
ر ػػػػػاآلخريف، أو عمى تقاري عضاءعمى آراء األ كثر اعتماداً أت الكافي لممارسة الرقابة عمى الملامالت المنفذة يجلمو ػػػػالوق

 التدقيؽ الشرعي.
 

 .خالصة
 ؛ية تبيف أف ىيئات الرقابة الشرعية موجودة منذ نشأة البنوؾاألردنية اإلسالمصارؼ مف خالؿ البحث في واقع الم       

حيث واكبت مسيرتيا وأشرفت عمى جميع أنشطتيا، ويظير االستقالؿ الفكري مف خالؿ وضوح المياـ في النظاـ األساسي 
 ية،اإلسالمف انسجاميا مع أحكاـ الشريلة حيث تمثمت في إبداء الرأي في عقد التأسيس والنظاـ األساسي، والتحقؽ م ؛لممصرؼ

و عمالالشرعية. وكذلؾ إبداء الرأي في صيغ اللقود الالزمة أل األحكاـي مف حيث التزاميا باإلسالمومراقبة أنشطة البنؾ 
خسائر مور تكمؼ بيا وفقا ألوامر البنؾ المركزي الصادرة ليذه الغاية، والموافقة عمى تحميؿ أي أوأنشطتو، والنظر في أي 

، ومراجلة واعتماده االستثمارات، ومراجلة تقرير التدقيؽ الشرعي الداخمي أصحابتنتج عف عمميات البنؾ فيما يخص 
 الشرعية والموافقة عمييا، والتحقؽ مف كفاية أنظمة الرقابة الشرعية الداخمية األحكاـالمتلمقة بتطبيؽ  رشاداتالسياسات واإل

، واقتراح برامج التدريب الشرعية الالزمة لمموظفيف، والتنسيب وفاعميتو لتدقيؽ الشرعي الداخمي، والتحقؽ مف كفاية اوفاعميتيا
 .(62)وىو أميف سر الييئة ،بتلييف أو عزؿ مدير التدقيؽ الشرعي دارةلمجمس اإل

صوؿ عمى أي فقد نصت األنظمة األساسية عمى حؽ الييئة في الح ،وفيما يخص استجابة المصارؼ لمتطمبات الييئة       
دوف قيود، واالتصاؿ بأي موظؼ داخؿ البنؾ، كما تلطى الصالحيات كافة التي تمكنيا  جميليا ملمومة تخص أنشطة البنؾ

مف أداء المياـ الموكمة إلييا وعمى النحو المطموب، بما في ذلؾ استدعاء أي موظؼ في البنؾ لمييئة إذا ما اقتضت الحاجة، 
بالمياـ الموكمة إلييا لمساعدتيا في القياـ  ؛االستلانة بمصادر خارجية وعمى نفقة البنؾ ،جمسوبلد الحصوؿ عمى موافقة الم

 .(63)عمى أكمؿ وجو
ث ػػحي ؛اللمؿ المالئـ أسموبلييئات الرقابة الشرعية حرية اختيار  األردفية اللاممة في اإلسالموأعطت المصارؼ        

 ميا بالشكؿ المطموب، وذلؾ مف خالؿ الحصوؿ عمى أي ملمومات والوصوؿمنحتيا الصالحيات التي تمكنيا مف أداء ميا
 .(64)دوف قيود، واالتصاؿ بأي أطراؼ داخمية أو خارجية وعمى نفقة البنؾجميليا أنشطة البنؾ إلى 

 حيث غطى ؛يةاألردنية اإلسالمنستخمص أبرز مالمح استقالؿ الرقابة الشرعية في المصارؼ  ،ومف خالؿ ما سبؽ       
ية، مف حيث فرض وجود ىيئة اإلسالمية أغمب الجوانب اللامة المتلمقة بالرقابة الشرعية عمى المصارؼ األردنقانوف البنوؾ 
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لزامية آرائيا، وحدد ارتباط الييئة   ا مف خالؿ تحديد األطراؼ المسؤولة عف التلييف واللزؿ،إداريرقابة شرعية لكؿ مصرؼ، وا 
أي شيء يتلمؽ بالمكافآت مف حيث القيمة أو طرؽ التحديد أو الجيات إلى  ؿ، ولـ يتطرؽوحدد المياـ الرئيسة بشكؿ مجم

 و ارتباطيا التنظيمي، وترؾ ذلؾ لمقائميفأالمخولة بالتحديد، ولـ تذكر أي جوانب تتلمؽ بمتطمبات استقالؿ الييئات الشرعية 
 عمى المصارؼ.

ؽ في ػػػػػد مف تحديدىا بشكؿ دقيػػػالستقالؿ مف األىمية بمكاف، فال بويرى البحاثاف أف تحديد المكافآت ومتطمبات ا       
  .ستقالؿمف خالؿ وضع حدود دنيا عمى األقؿ وخاصة فيما يتلمؽ بمتطمبات االالتشريلات، 

 

 :املبحث الثالث
 .يةاألردنية اإلاالممكرتح لتفعيل ااتكالل الرقابة الشرعية على املصارف 

 

 عطاء عمؽ وجوىر لالستقالؿ،إية مف األردنية اإلسالمالؿ ىيئات الرقابة الشرعية في المصارؼ ينطمؽ ترسيخ استق       
ألف غياب االستقالؿ الفلمي يقؼ عائقا أماـ أداء اللمؿ بالشكؿ المطموب، ويؤثر عمى ثقة  ؛فال يكوف االستقالؿ ظاىريا فقط

 .(65)ياإلسالماألطراؼ ذات اللالقة في مشروعية تلامالت المصرؼ 
 ؛ال بد وأف تبدأ خطوات تفليؿ استقالؿ ىيئات الرقابة الشرعية مف وضع ملايير واضحة الملالـ تضمف االستقالؿ التاـ       

الدنيا؛ ألف لالبتلاد عف مواطف الشؾ التي تثار حوؿ استقاللية ىيئات الرقابة الشرعية، عمى أف ال تكوف الملايير في الحدود 
 كوف مالصقة لحدود الشبيات.الحدود الدنيا دائما ما ت

المطالبة بانفصاؿ  :التي أىميا ،(66)نقدـ مقترحا مستنبطا مف اقتراحات بلض الباحثيف الملاصريف ،وفي ىذا البحث       
المؤسسات يجاد ىيئة رقابة شرعية مستقمة عف إية، ورفع مستوى االستقالؿ مف خالؿ اإلسالمالرقابة الشرعية عف المصارؼ 

 .(67)يةسالماإلالمالية 
 لذا فإف ميمتنا في ىذا البحث تلميؽ الفكرة ؛تفاصيؿ أخرىإلى  ولكف ىذه األفكار وقفت عند ىذا الحد، ولـ تتطرؽ       

 .األردفية في اإلسالمتطبيقيا في المصرفية  إمكانيةومالحظة مدى 
 

 .اإلطار العام للنكرتح: املطلب األول
، وللؿ األردفالتي ُيلتقد أنيا ستسيـ في تفليؿ استقاللية الييئات الشرعية اللاممة في مور ألايتضمف المقترح عددا مف        

ي، اإلسالمف تلمؿ الييئة الشرعية بشكؿ مستقؿ عف اإلطار والييكؿ التنظيمي لممصرؼ أأبرز ما جاء في ىذا المقترح، ىو 
بنؾ البنوؾ، ي بصفتو األردنؾ المركزي شراؼ البنإبحيث تتشكؿ بييكؿ تنظيمى خارجي ومستقؿ عف تمؾ المصارؼ، وب

 برز بنود المقترح.أ أتيالسياسات النقدية والرقابية عمى المصارؼ، ونلرض فيما ي إدارةؿ عف و والمسؤ 
 

يقترح الباحثاف إنشاء ىيئة رقابة شرعية عمى مستوى وطني، تسمى الييئة  نشاء هيئة مستقمة لمرقابة الشرعية:إ: أولا 
داريلشرعية، عمى أف تكوف الييئة مستقمة ماليا و المركزية لمرقابة ا بنص صريح، وتشرؼ عمى الجانب الشرعي في جميع  اً ا 

، مما األردفي في اإلسالموذلؾ سليا لتوحيد الفتاوى المتلمقة باللمؿ المصرفي  ؛األردفية اللاممة في اإلسالمالمصارؼ 
 تقميص الفروقات التنافسية التي يتركيا الجانبإلى  سلى كذلؾي، وتاإلسالمتوحيد األسس الشرعية لملمؿ المصرفي إلى  يؤدي

 في الرقابة الشرعية. ستقالؿضماف أعمى درجات االإلى  ية، واألىـ السلياإلسالمالشرعي عمى عمؿ المصارؼ 
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إلى  ؿ جنباوتلم ،تختمؼ مف حيث وجود ىيئة عميا لمرقابة الشرعية وىناؾ تجربة في السوداف مقاربة لممقترح، ولكنيا       
أف كؿ مصرؼ يحتفظ بييئة رقابة شرعية خاصة بو، تقـو بمراقبة كؿ  :جنب مع ىيئات الرقابة الشرعية في المصارؼ؛ أي

المصرؼ، وتضع البرامج التدريبية المناسبة، وتحكـ مف خالؿ تقريرىا عمى مدى التزاـ المصرؼ بأحكاـ الشريلة  أعماؿ
ية، والمساعدة في ابتكار اإلسالما في السوداف فيقتصر عمى تنسيؽ الفتاوى بيف المصارؼ . أما دور الييئة اللمي(68)يةاإلسالم

أف حالة السوداف تمثؿ نظاـ مصرفيا إسالميا متكامال، بينما إلى  . ىذا باإلضافة(69)أساليب وأدوات جديدة لمتمويؿ واالستثمار
 يا مختمطا، يضـ بنوؾ إسالمية وبنوؾ تقميدية.التي تمثؿ نظاـ مصرف األردفيقدـ بحثنا ىذا مقترحا يناسب حالة 

 

 ال بد أف ينطمؽ المقترح مف تلديؿ النصوص القانونية المتلمقة: : ضرورة وجود قانون وتشريعات خاصة بالهيئة المستقمةثانياا 
 ؛رقابة الشرعيةمركزية مستقمة لم قانوف خاص تُنشأ بموجبو ىيئة إصدارية، وضرورة اإلسالمبالرقابة الشرعية عمى المصارؼ 

نشاء الييئة وتسميتيا، وعمى استقالليتيا وسمطتيا إحيث يضع األسس الالزمة لمتطبيؽ، ويجب أف يتضمف القانوف النص عمى 
 عضاءية، وتحديد عدد األاإلسالمإلزامية قراراتيا لممصارؼ إلى  عمى المؤسسات بموجب القانوف، كذلؾ يجب أف يشير القانوف

 مييئة.والتكويف التنظيمي ل
 

 أسموب: يجب أف ينص القانوف بوضوح عمى االستقالؿ المالي لمييئة، ويحدد : وضوح مصدر المخصصات المالية لمهيئةثالثاا 
اللاممة  يةاإلسالمتمويؿ نفقات الييئة، ويقترح أف تُقّدر موازنة سنوية بالتشاور مع الجيات المختصة، وتمّوؿ مف ِقبؿ المصارؼ 

أو حسب حجـ الموجودات، أو غير ذلؾ مف المقاييس المقترحة، بحيث تتولى الدائرة المالية في الييئة بالتساوي،  األردففي 
مكافآت جميع اللامميف بما ، عمى أف تنص التلميمات أو عقد التأسيس عمى آليات تقدير ونفقاتيا ايرادات الييئة إدارةمياـ 

 .عضاءفييـ األ
 

، بحيث ينص اإلدارينصوص تتلمؽ باالستقالؿ  إدراجال بد مف : والمالي لمهيئة اإلداري: الستقالل التنظيمي و رابعاا 
، ومدة اللضوية، والجيات المخولة عضاءلمييئة، وعمى آليات تلييف وعزؿ األ اإلداريالقانوف بوضوح عمى االستقالؿ 

 كوف لمييئة ىيكال تنظيميا منفردا.يلني االستقالؿ التنظيمي تبلا، في اإلداريأف االستقالؿ إلى  بالتلييف واللزؿ. ويشار
بالقانوف تلميمات واضحة تلالج تضارب المصالح، مف حيث تحديد كؿ ما يتلمؽ بمساىمة  أف يمحؽ ويقترح أيضاً        
 المصارؼ. ويقترح أف يحدد كذلؾ حدود تلامالت إدارةمجالس  أعضاءـ في المصارؼ، أو عالقتيـ بأقاربيالييئة أو  أعضاء
 والتمويؿ وغيرىا. يداعئة مع المصارؼ مف حيث اإلاليي أعضاء

 

يجب أف ينص القانوف عمى المياـ  ،لالستقالؿ الفكري واستقالؿ التخطيط تلزيزاً : : تعزيز الستقالل الفكري لمهيئةخامساا 
ش، وأف ينص األساسية لمييئة، وعمى الصالحيات الممنوحة ليا مف حيث حؽ الحصوؿ عمى الملمومات، وحؽ المراقبة والتفتي

مف ىيئة عمؿ اللضو في أكثر إلى  صراحة عمى ترؾ حرية اختيار الييئة ألساليب اللمؿ المناسبة. ويجب أف يتطرؽ القانوف
 رقابة شرعية، ويحدد الحد األعمى، وطبيلة المؤسسات التي يجوز فييا تلدد اللضويات.

 

 .شرعيةاهليكل التهظيني اهليئة املركزية للرقابة ال: املطلب الثاني
 يتطمب تحقيؽ االستقالؿ لمييئة انفرادىا بييكؿ تنظيمي خاص، ويقدـ الباحثاف ىنا مقترحا لمييكؿ التنظيمي كما في       

 : بنود المقترح أتي(، ونورد فيما ي1الممحؽ رقـ )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ااتكالل الرقابة الشرعية على املصارف اإلاالمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدرااات اإلاالمية، مج )11(، ع )1(، 1440 ه /2019م

 

444 

ييئة، ووضع الخطوط رأس الييئة، ويقـو بمياـ التخطيط االستراتيجي للمؿ ال دارةاإليمثؿ مجمس : دارة: مجمس اإلأولا 
الييئة أو التنسيب بتليينيـ أو عزليـ، وتحديد المكافآت، وأساليب اللمؿ. ويقترح  أعضاءالرئيسة للمميا، وتلييف وعزؿ 

 أعضاء، وأف يتكوف المجمس مف سبلة عضاءرئيس ىيئة الرقابة الشرعية المنتخب مف قبؿ األ دارةاإلس مجمس أأف ير 
 ية ويقترح أف يكوف مدير التدقيؽ الشرعي في كؿ مصرؼ، وممثالاإلسالممصرؼ مف المصارؼ عمى األقؿ؛ فيضـ ممثال لكؿ 

 ىيئة الرقابة الشرعية. أعضاءفتاء، وعضويف مف ي، وممثال عف مجمس اإلاألردنعف البنؾ المركزي 
 

 رجاؿ الفقو الملروفيف، عمى األقؿ، ويكوف أعضاؤىا مف أعضاءويقترح أف تتكوف مف سبلة : : هيئة الرقابة الشرعيةثانياا 
ي، ويقترح أف يتـ اإلسالمالخبرة في اللمؿ المصرفي  أصحابي مف اإلسالمف وعمماء في االقتصاد و ويضاؼ ليـ مصرفي

 المصارؼ أعماؿي، وتتمثؿ ميمتيا في التحقؽ مف توافؽ األردن، ومصادقة البنؾ المركزي دارةالتلييف بتنسيب مف مجمس اإل
بداء الرأي الشرعي في أنشطة المصارؼ  أعماؿية، وذلؾ مف خالؿ مراقبة اإلسالملشريلة ية مع أحكاـ ااإلسالم المصارؼ، وا 

، وتلييف وعزؿ مدراء التدقيؽ الشرعي في المصارؼ، والتحقؽ مف قياـ دوائر التدقيؽ الشرعي جميليا واللقود التي تحكميا
خرى لمتدريب الشرعي اللاـ أو  وتبنييا، التدقيؽ الشرعيبمياميا بالشكؿ المطموب، وتقييـ برامج مصممة لتدريب موظفي 

صدارلموظفي المصارؼ، و   مشروعية أنشطتيا.ية مف حيث اإلسالمكؿ مصرؼ مف المصارؼ  أعماؿتقارير دورية تقيـ  ا 
 

وف مف ػػػػأف تتك يقترح أف يكوف لمييئة مجموعة مف الدوائر التي تقدـ الدعـ الالـز لمييئة، ويقترح: ر المساندةــ: الدوائثالثاا 
 : تيةالدوائر اآل

 ية كذلؾ، حيث تقـواإلسالمدائرة أمانة السر: تكوف ىذه الدائرة حمقة الوصؿ بيف الييئة والدوائر األخرى والمصارؼ  -1
صداروالتقارير الواردة لمييئة، و  األسئمةباستقباؿ   الفتاوى والتقارير الصادرة مف الييئة، وتجييز كؿ ما يتلمؽ بلمؿ ا 

 ئة بالشكؿ الذي يضمف توفير الوقت والجيد.اليي
 ية مف خالؿ دراسة التقاريراإلسالمدائرة التدقيؽ الشرعي: تختص ىذه الدائرة بالرقابة المباشرة عمى عمؿ المصارؼ  -2

شرعي ؽ الػػػػػالواردة لمييئة أو مف خالؿ الزيارة الميدانية وتقديـ التقارير الالزمة لمييئة، واإلشراؼ عمى دوائر التدقي
ر فييـ كفاءات عالية وقدرات في ػػػػفاية، ويقترح أف تتكوف مف خبراء شرعييف ومصرفييف تتو اإلسالمفي المصارؼ 
 التدقيؽ والتقييـ.

 ،ومصرفياً  دائرة الدراسات: تقـو بناًء عمى تكميؼ مف الييئة بدراسة القضايا المطروحة لمنقاش دراسة مستفيضة شرعياً  -3
 :قسميفلكي تتمكف مف اتخاذ القرارات المناسبة في ىذه القضايا، ويقترح أف تتكوف مف  ؛لمييئة الالزمة بحاثوتقديـ األ

 لتوضيح المسألة ؛قسـ لمدراسات الشرعية وقسـ الدراسات المصرفية، بحيث يدرس كؿ قسـ المسألة مف الجانب المكمؼ بو
 بشكؿ متكامؿ لمييئة.

قسـ التدريب وقسـ التطوير، ويلمؿ قسـ التدريب عمى  :قسميفإلى  الدائرةدائرة التدريب والتطوير: يقترح أف تقسـ ىذه  -4
اقتراح وتطوير برامج التدريب الالزمة لموظفي الييئة وموظفي المصارؼ وفقا لرؤية الييئة، عمى أف يمحؽ بو مركزا 

مؼ في الدراسة تدريبيا متكامال، وأف يلمؿ عمى استقطاب أفضؿ المتخصصيف في كؿ مجاؿ، أما قسـ التطوير فيك
 المجاالت.المستمرة لتقديـ المقترحات بشأف تطوير الييئة بما يساعد عمى التحسيف المستمر لملمؿ في مختمؼ 

 إدارة، أما القسـ المالي فيشرؼ عمى اإلداريالقسـ المالي والقسـ  :قسميفإلى  ة: ويقترح أف تقسـاإلداريالدائرة المالية و  -5
 عمى موظفي الييئة. اً إدارييشرؼ  اإلداريقسـ ، والونفقاتيا يرادات الييئةإ



 عبد اهلل البداريو وعناد بركاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م9201/ ه1440، (1)، ع (11)ية، مج اإلاالم الدرااات ية يفاألردناجمللة 

 
444 

 .املزايا واملعوقات املتوقعة: املطلب الثالث
 نورد في ىذا المطمب أبرز المزايا واللقبات التي يتوقع أف تواجو وجود الييئة الشرعية بصيغتيا المقترحة.       

ية، اإلسالموى الثقة بالرقابة الشرعية عمى المصارؼ يتوقع مف ىذا المقترح أف يسيـ في رفع مست: : المزايا المتوقعةأولا 
 عطاء الرقابة الشرعية القدرة عمى تحقيؽ أىدافيا األساسية.إودفع الشبيات لدى جميع األطراؼ الميتمة، وأف يسيـ في 

المؤثرة ب الرقابة الشرعية، مف خالؿ التخمص مف األسبا استقالؿكما يتوقع أف تسيـ في االرتقاء كثيرا بمستوى        
 ؛والتنظيمي والمالي وتضارب المصالح واالستقالؿ الفكري واستقالؿ التخطيط اإلداري، وخاصة االستقالؿ جميليا عمى االستقالؿ

 ليصبح استقالليا مقاربا الستقالؿ المدقؽ الخارجي.
مستوى الوطني، وتتخمص مف ي عمى الاإلسالمتوحيد آليات اللمؿ المصرفي إلى  ويتوقع كذلؾ أف تؤدي ىذه الخطوة       

ومف المأموؿ أف تشكؿ ىذه الييئة في حاؿ قياميا، حافزا لمتكويف ىيئة رقابة شرعية  مشكمة تلدد الفتاوى في المسألة الواحدة.
اقميمي ودولي، مما مصارؼ إسالمية، بحيث يتـ التنسيؽ بيف تمؾ الييئات عمى مستوى  مركزية في كؿ قطر يحتوي عمى

 ي عمى نطاؽ أوسع.اإلسالمب وجيات النظر في التطبيؽ المصرفي يساعد في تقري
 

 : أتيوأبرز ىذه اللقبات يتمثؿ في ما ي ،يتوقع أف يواجو ىذا المقترح عقبات عديدة: : العقبات المتوقعةثانياا 
، وىذا يتطمب دخاؿ تلديالت جوىرية عمى قانوف البنوؾإقانوف جديد لمرقابة الشرعية، أو عمى األقؿ  إصدارإلى  الحاجة -1

 جيود كبيرة، ومسارات دستورية طويمة.
ي يتفاوت مف اإلسالمية؛ ألف التطبيؽ المصرفي اإلسالمالملارضة المتوقلة مف بلض األطراؼ، وخاصة المصارؼ  -2

كما أف ات تلديالت عمى بلض األنشطة المصرفية مف قبؿ بلض أو كؿ المصارؼ، إجراءمصرؼ آلخر، وىذا يلني 
ألنيا المموؿ المقترح لمييئة، ويتوقع أف تكوف النفقات كبيرة في  ضافية تتحمميا المصارؼ؛إفقات المقترح يتضمف ن

  جؿ توفير البنية التحتية المطموبة الالزمة لقياـ الييئة.أمف  ؛البداية
الييئة يجب أف يحدد تحديدا عادال ودقيقا، وخاصة مف حيث المساىمات  أعضاءمشكمة تضارب المصالح لدى  -3

  ية، والتلامالت مليا، ومسألة اللمؿ في أكثر مف ىيئة رقابة شرعية.اإلسالملمصارؼ في ا
 

  .اخلامتة
 

 .: النتائجأولا 
 استقالؿ الرقابة الشرعية ال يكتمؿ إال مف خالؿ تحقؽ مجموعة مف المتطمبات، ومنيا: وجود النص التشريلي، واالستقالؿ -1

 تخمص مف تضارب المصالح، واالستقالؿ الفكري، واستقالؿ التخطيط، وكؿوالتنظيمي، واالستقالؿ المالي، وال اإلداري
 .ستقالؿدرجة اال فيكثيرة تؤثر  تمتطمب لو تفصيال

المستوى المطموب، وخاصة فيما يتلمؽ إلى  األردفية في اإلسالملـ يرَؽ استقالؿ الرقابة الشرعية عمى المصارؼ  -2
االستقالؿ التنظيمي، واالستقالؿ المالي، وتضارب المصالح، واالستقالؿ مف حيث التلييف واللزؿ، و  اإلداريباالستقالؿ 

 أي مف ىذه المتطمبات مما يقدح باستقالؿ الرقابة. الفكري، واستقالؿ التخطيط، فمـ يخؿُ 
 نشاءإعادة نظر، ومف ىنا يقترح البحث إإلى  األردفية في اإلسالميحتاج استقالؿ الرقابة الشرعية عمى المصارؼ  -3

 الشرعية"، تتمتع باالستقالؿ ية، تسمى "الييئة المركزية لمرقابةاإلسالمالمصارؼ تختص بالرقابة الشرعية عمى ىيئة 
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 لمرقابة الشرعية. ستقالؿلتحقيؽ أفضؿ مستوى مف اال ؛اإلداريالمالي و 
 ية،اإلسالمارؼ يتوقع أف يسيـ المقترح في االرتقاء بمستوى االستقالؿ، ودعـ الثقة بالجانب الشرعي ألنشطة المص -4

قميمية إي، ويشكؿ قاعدة ينطمؽ منيا تأسيس ىيئات رقابة شرعية اإلسالمويسيـ في توحيد آليات اللمؿ المصرفي 
 وعالمية.

 كملارضة بلض األطراؼ، وتضارب صالحيات الجيات الشرعية والمصرفية، ،يتوقع أف يواجو المقترح عقبات عديدة -5
 ديالت قانونية جوىرية عمى األقؿ.أو تل ،قانوف خاص إصدارإلى  والحاجة

 

 .: التوصياتثانياا 
 ية، والبحث عف سبؿ تحقيقيا، سواءاإلسالماالىتماـ بمسألة استقالؿ الييئات الشرعية مف قبؿ البنؾ المركزي والبنوؾ  -1

 أكاف اىتماما بحثيا أـ تطبيقيا.
 ية.اإلسالمالمصارؼ  فالؿ الرقابة الشرعية علما لو مف آثار كبيرة عمى درجة استق ؛اىتماـ الجيات المختصة بالمقترح -2

 

 .اهلوامش
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 .ـ2002تشريف أوؿ  30-29، البحريف، يةاإلسالموالمراجعة لممؤسسات المالية 
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Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services, Pronouncement, international Federation 
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