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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف اخللق ورحمة اهلل للعاملني �شيدنا حممد 

وعلى اآله و�شحبه و�شلم اأجمعني ، وبعد 

فاإن من نعم اهلل تعاىل اأن خلق هذا الكون الف�شيح وفق قوانني واأنظمة حمكمة تعمل ب�شكل مبدع 

ْعَطى ُكَلنّ �َشْيٍء َخلَْقُه 
َ
كما اأراد لها اهلل �شبحانه وتعاىل حيث قال مبيناً هذا الأمر قال ربُّنا {الَنِّذي اأ

ثَُمنّ َهَدى}  (1) وطلب من الإن�شان اأن مُيِعَن النظر ويتفكر ويتاأمل ويتعلم ويبحث يف كيفية اإدارة 

ياُت َوالنُُّذُر 
َ
هذا اخللق العظيم فقال تعاىل {ُقِل انُُظروا ماذا يف ال�شماوات والأر�ض وما تُغني الأ

َعن َقوٍم ل يُوؤِمنُوَن} (2) كله من اأجل اأن يتعرف على هذه الأنظمة والقوانني كي ي�شتفيد منها يف 

تنظيم حياته وحتقيق الهدف الذي من اأجله خلق اهلل تعاىل ، وهو عبادة اهلل تعاىل وعمارة الأر�ض 

وفق هذه املنظومة والقوانني .

اأما اأن ي�شري الإن�شان على هواه دون قوانني تنظم حياته وم�شريته فاإنه �شوف ي�شطدم مبجريات 

احلياة التي مل ولن تتغري لأحد اأو تتعاطف وحتابي من كان اإل اإذا �شار على هذا النهج الذي ر�شمه 

اخلالق جل جالله يف هذا اخللق العظيم .

ومن هذه القوانني والأنظمة ما يتعلق بع�شب احلياة ويقوِّم حياتها األ وهو املال – الإقت�شاد – الذي 

ل ميكن لأي اإن�شان كائناً من كان ي�شتطيع العي�ض يف هذه احلياة دون التعامل باملال اأخذاً وعطاًء، 

لذا جاءت الت�شريعات والأحكام من اهلل تعاىل لكي تنظم وتقنن لنا طريقة التعامل والت�شرف يف 

هذا املال.

والرقابة والتدقيق على الأفعال والت�شرفات يف هذا املال جزء رئي�شي من هذا النظام ، يحتاج اإىل 

تقنني من قبل امل�شرعني واملتخ�ش�شني يف هذه ال�شناعة كي يرتقي اأ�شحاب العالقة يف حتقيق 

الهدف الأ�شا�شي وهو الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية الغراء .

لذا يرى الباحث �شرورة تقنني الرقابة والتدقيق ال�شرعي على املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية خلطورة 

عدم وجوده يف تدارك وك�شف اأي اإنحراف قد يقع يف حينه وهي الوقاية اأو اإمكانية ت�شحيحه وهي 

معاجلته فهو ميثل �شمام الأمان يف املوؤ�ش�شة من اأجل حتقيق الإلتزام ال�شرعي وفق ما جاء يف 

النظام الأ�شا�شي لها .

كما اأن تقنني الرقابة والتدقيق ال�شرعي يحافظ على عدم تدخل اأي من م�شتويات اإدارة املوؤ�ش�شة 

على  القائمني  ا�شتثمار  هدف  كان  �شواء  وجودها  من  الرئي�شي  الهدف  عن  �شرفها  حماولة  اأو 

هذه املوؤ�ش�شات اأو العاملني فيها نابع من اإميان كامل لهذه الفكرة نحو اللتزام بال�شريعة اأو غري 

موؤمنني بها ، فاإنه لن يكون له اأي اأثر على حتقيق اللتزام بال�شريعة الإ�شالمية يف جميع معامالت 

وت�شرفات هذه املوؤ�ش�شات .

فت�شرفاتنا واأفعالنا ل بد اأن تكون حتت رقابة قبل �شدور الفعل اأوالت�شرف ومراجعة بعد �شدور 

الفعل اأو الت�شرف فالرقابة واملراجعة �شوف تخ�شعان للم�شاءلة اإن مل تكن يف احلياة ف�شوف تكون 

يف الآخرة وهو ما يوؤكده اهلل �شبحانه وتعاىل يف التنزيل املحكم {َواإِنَنُّه لَِذْكٌر لََك َوِلَقْوِمَك َو�َشْوَف 

لُوَن} (3).
َ
تُ�ْشاأ

هذا وقد تطرق الباحث يف ورقته اإىل عدة جوانب وهي كالآتي :

1- �شورة طه اآية رقم (50)

2- �شورة يون�ض اآية رقم (101)

3- �شورة الزخرف  اآية رقم (44)
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اجلانب الأول

مفهوم التقنني 

- اأهداف ومزايا تقنني الرقابة والتدقيق ال�شرعي  

- مدى احلاجة اإىل تقنني الرقابة والتدقيق ال�شرعي  

اجلانب الثاين

- اجلهات املنوط بها اإ�شدار القوانني واللوائح املنظمة للتدقيق ال�شرعي

- اجلهات املنوط بها مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح ال�شادر عنها  

اجلانب الثالث

- الت�شور الأمثل للقانون املنظم للرقابة والتدقيق ال�شرعي

- الفوائد املتحققة من هذا الت�شور 

اجلانب الرابع

- اأهم املو�شوعات والنقاط التي يجب اأن ي�شملها القانون املنظم للرقابة والتدقيق ال�شرعي

والتدقيق  الرقابة  عمل  تنظم  لوائح  اأو  قوانني  وجود  عدم  حالة  يف  اتباعه  الواجب  البديل   -

ال�شرعي

- الآليات والو�شائل املقرتحة للدفع باجتاه تقنني التدقيق ال�شرعي 

التو�شيات والنتائج

واهلل اأ�شاأل اأن يوفقنا يف و�شع الت�شور ال�شحيح لهذا املو�شوع ، فاإن اأ�شبت فمن اهلل تعاىل ، واإن 

اأخطاأت فمني وال�شيطان ... واحلمد هلل رب العاملني .

           الباحث 

عبدالنا�شر عمر ال�شيخ عبدالعزيز اآل حممود       
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اجلانب الأول

مفهوم القانون :

القانون باملعنى العام: جمموعة القواعد امللزمة التى حتكم �شلوك الأفراد وعالقاتهم يف املجتمع 

وهو املعنى الذى ي�شتفاد من لفظ القانون اإذا اأطلق. (4) 

ال�شلطة  ت�شعها  القواعد  من  معينة  اأو جمموعة  معينة  قاعدة  به  يراد  اخلا�ض:  باملعنى  القانون 

الت�شريعية لتنظيم اأمر معني. (5)

الهيئات  قانون  تنظيم اجلامعات  قانون  املحاماة  قانون  العقارى  ال�شهر  قانون  املعنى  بهذا  فيقال 

ال�شرعية حيث يراد بذلك الت�شريعات التى حتكم هذه امل�شائل (6).

املق�شود بالتقنني:

يق�شد بالتقنني جتميع القواعد والأحكام يف جمموعة ت�شريعية يت�شمنها قانون معني ومبعنى اآخر 

اإدماج القواعد القانونية وترتيبها يف مدونة واحدة ت�شدر عن ال�شلطة الت�شريعية وذلك على �شكل 

ت�شريع عادى ي�شم القواعد التى حتكم ن�شاطا معينا كالقانون التجارى .. الخ. (7) 

اأو اأن ت�شاغ الأحكام يف �شورة مواد قانونية مرتبة مرقمة على غرار القوانني احلديثة من مدنية 

وجنائية واإدارية .. وذلك لتكون مرجعا �شهال حمددا ميكن بي�شر اأن يتقيد به الق�شاة ويرجع اإليه 

املحامون ويتعامل على اأ�شا�شه املواطنون (8).

اأهداف ومزايا تقنني الرقابة والتدقيق ال�شرعي: )9(

مزايا التقنني م�شالح �شرعية :

- من امل�شلم به اأن :

1- الأحكام ال�شرعية مبثوثة يف كتب الفقه ومذاهبه العديدة مما يرتب �شعوبة �شديدة يف الرجوع 

اإليها.

2- الفتاوى والأقوال متعددة وخمتلفة يف املو�شوع الواحد بح�شب تباين الأفهام يف امل�شاألة الواحدة  

واجتهاد كل جمتهد، وعلمه، وخربته.

3- ال�شروح واحلوا�شي ت�شنف على متون كتب الفقه واملخت�شرات.

وعلى �شوء ذلك فاإن التقنني حت�شل معه املزايا التالية :

1- ت�شبح معه الأحكام م�شبوطة وا�شحة ي�شهل الرجوع اإليها . ويرتكز الجتهاد املطلوب فيها يف 

�شالمة تطبيقها على الوقائع املعقدة واملتغرية.

2- وحدة الأحكام الق�شائية والتى بدونها يكون ال�شطراب يف الأحكام وتاأثر الثقة باملحاكم ومن 

ثم بالنظام الق�شائى.

4- اأ.د. عبداحلميد البعلي - تقنني اأعمال الهيئات ال�شرعية – معامله واآلياته – �ض9

5- امل�شدر ال�شابق �ض9

6- د.عبد املنعم ال�شدة –نظرية العقد يف ال�شريعة و القانون الو�شعي ، �ض 33 ، طبعة جامعة القاهرة �شنة 1990

7- د. اإعاد حمود القي�شي - الوجيز يف القانون الإداري – �ض 33 ط 1998

8- د.يو�شف القر�شاوي– مدخل لدرا�شة ال�شريعة الإ�شالمية – ط مكتبة وهبة – �ض 291

9- ملن اأراد التو�شع يف املو�شوع فيمكن الرجوع لبحث اأ.د. عبداحلميد حممود البعلي – تقنني اأعمال الهيئات ال�شرعية (معامله واآلياته) 

ومالمح م�شروع تقنني فقه املعامالت املالية املعا�شرة مع منوذج تطبيقي
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3- �شرعة الف�شل يف املنازعات وهو مطلب ُملِّح يف هذا الع�شر تزاحمت فيه الأق�شية والدعاوى.

4- ي�شكل التقنني دافعا قويا لدرا�شة ال�شريعة الإ�شالمية يف �شوء القانون املقارن ومن ثم نوعا من 

ال�شتقالل الت�شريعي املطلوب.

5- �شهولة رجوع النا�ض جميعا مبختلف ثقافاتهم اإىل التقنني والطالع على مواده وتوفر العلم 

امل�شبق لدى املتقا�شني بحكم القانون ومن ثم ل ينفر النا�ض اإىل القوانني الو�شعية.

6- اإن تقنني اأحكام الفقه الإ�شالمى تتويج لالعرتاف الدويل بالقيمة احلقوقية والت�شريعية للفقه 

الإ�شالمي التى مت العرتاف بها فى :

- موؤمتر القانون املقارن بالهاي �شنة 1937م

- موؤمتر املحامني الدوىل يف لهاي 1948م.

- املوؤمتر الدوىل للقانون املقارن بباري�ض �شنة 1932م.

- اأ�شبوع الفقه الإ�شالمي بجامعة باري�ض �شنة 1951م.

- ندوة الت�شريع الإ�شالمي يف الدار البي�شاء بليبيا �شنة 1972م.

- ندوة عمداء كليات احلقوق والقانون باجلامعات العربية بجامعة بريوت

العربية يف �شنة 11973م.

�شنة  1974م  بغداد يف  العربية بجامعة  باجلامعات  والقانون  كليات احلقوق  ندوة عمداء   -

و�شنة  1975م.

7- اإن التقنني بداية �شحيحة وعملية لنه�شة ت�شريعية كربى لكونه :

- اأ�شا�شاً لوحدة القوانني والنظم.

- اأ�شا�شاً التوا�شل الفكري وتالقيه لدى علماء الأمة العربية والإ�شالمية.

- اأ�شا�ض لوحدة النظام الق�شائي.

- اأ�شا�ض الوحدة الثقافية والعلمية.

- اأ�شا�ض الوحدة ال�شلوكية لالأمة.

مدى احلاجة اإىل تقنني الرقابة والتدقيق ال�شرعي: 

اأول: الطمئنان اإىل �شالمة التطبيق ودعم الثقة يف اأعمال ون�شاطات املوؤ�ش�شات املالية والإ�شالمية 

عن طريق الدور اخلطري الذي يجب اأن يوؤديه تقرير الهيئة  ال�شرعية وما يت�شمنه من عنا�شر 

جوهرية واأ�شا�شية حول ن�شاط املوؤ�ش�شة الفعلى ومدى قدرتها على النمو يف امل�شتقبل وال�شتمرار، 

وذلك بهدف توفري معلومات تفيد يف اتخاذ القرارات القت�شادية مثل : 

- اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت �شراء اأو الحتفاظ با�شتثمارات يف حقوق امللكية اأو بيعها.

- تقييم اآداء الإدارة ومدى وفائها مب�شئولياتها جتاه امل�شاهمني.

- تقييم درجة الأمان املتعلقة بالأموال املقدمة للموؤ�ش�شة.

- حتديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار توزيعات الأرباح.

ثانيا : تطوير الأداء يف املوؤ�ش�شات املالية وتنميط الت�شغيل : 

- اإعداد منوذج ت�شغيلي يت�شمن ال�شيغ والأدوات التمويلية وال�شتثمارية واخلدمات املختلفة 

واإجراءاتها يف املمار�شة والت�شغيل الفعلى.

- اإعداد منوذج ت�شغيلي للمراجعة والتدقيق ال�شرعي للعمليات التى تقوم بها املوؤ�ش�شة املالية 

واأحكام  يتفق  ومبا  الدولية  املراجعة  واأ�شاليب  اأ�شول  اإليه  انتهت  ما  العتبار  يف  والأخذ 

ال�شريعة الإ�شالمية. 
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ثالثا: حتديد املعوقات وال�شعوبات العملية والتى تتنوع اإىل :

- معوقات ترجع اإىل التنظيم واإىل كفاءة جهاز العاملني يف املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

- معوقات ترجع اإىل اأجهزة الرقابة القائمة.

- معوقات ترجع اإىل  النظام القانوين الذى تعمل املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية يف اإطاره.

- معوقات ترجع اإىل طبيعة الن�شاط املاىل وال�شتثماري ذاته.

- معوقات ترجع اإىل الظروف العامة املحيطة حمليا ودوليا.

رابعاً: �شرورة تنظيم العالقة بني املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية واجلهات الرقابية والإ�شرافية يف 

الدولة مع الأخذ يف العتبار ما يلي :

املحظورات  �شائر  وجتتنب  الربوية  امل�شرفية  بالفوائد  تعمل  ل  الإ�شالمية  املوؤ�ش�شة  اإن   -

ال�شرعية.

- اإن املوؤ�ش�شات الإ�شالمية تتقبل الأموال وفقا ملبداأ : »الغرم بالغنم« اأو الوكالة يف ال�شتثمار 

وفقاً ملبداأ مقابلة العمل بالأجر.

اأو  م�شاربة  عالقة  ال�شتثمار  ح�شابات  باأ�شحاب  الإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  عالقة  اإن   -

وكالة.

- اإن الن�شاط امل�شريف واملايل للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ي�شتند اإىل عقود �شرعية تتطلب 

ملكية املوؤ�ش�شات للموجودات لغايات متنوعة.

خام�شاً : ال�شفافية وامل�شائلة :

اأ- ال�شفافية : توؤدى تقارير الهيئة ال�شرعية دورا غاية يف الأهمية يتمثل يف اإمكانية العتماد اأو 

الهيئة  تقرير  اأقرها  اإذا  معلومات  تقدمه من  وما  املالية  املوؤ�ش�شة  ون�شاطات  اأعمال  الوثوق يف 

ال�شرعية اإذ تعترب هذه املعلومات وبخا�شة املالية موثوقة يف احلالت الآتية :

- اإذا كانت خالية من الأخطاء .

- �شدق متثيل الظواهر، اأى اأن املعلومات متثل ب�شدق العمليات والأحداث التى متثلها وبخا�شة 

التى ينتج عنها اأ�شول وخ�شوم وحقوق مالية للمن�شاأة والتي ت�شتويف معايري التحقق .

- تغليب اجلوهر على ال�شكل كي متثل املعلومات ب�شدق العمليات وغريها من الأحداث التى 

متثلها طبقا جلوهرها وواقعها القت�شادى ولي�ض طبقا ل�شكلها القانونى.

- احليادية : اأى خالية من التحيز .

ب- امل�شائلة : يوؤدى تقرير الهيئة ال�شرعية دورا بالغ الأهمية يف حتقيق امل�شاءلة يف املوؤ�ش�شة املالية 

الإ�شالمية على اأ�شا�ض ما يلفت النتباه اإليه من عدم مراعاة قواعد احليطة واحلذر يف مواجهة 

حالت عدم التاأكد مثل : 

- الديون امل�شكوك فيها.

- عدد حالت املطالبات املتوقع حدوثها عن الكفالت وال�شمانات.

- ومراعاة درجة معقولة من احلذر عند ممار�شة ال�شلطات التقديرية بحيث ل يكون هناك مبالغة 

يف :

- تقدير قيم الأ�شول . 

- اأو الدخل.

- اأو تقدير اخل�شوم وامل�شروفات باأقل مما يجب.
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�شاد�شاً : دور الهيئة ال�شرعية يف قيادة التغيري يف املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية وبلورة روؤية لإدارة 

امل�شتقبل :

اإن احلاجة اإىل التغيري يف حدها الأدنى مرتبطة باخلوف من الف�شل �شواء متثل ذلك التغيري يف 

للجودة  وم�شتمر  برنامج طموح  اأو متثل يف  املوؤ�ش�شة  هيكلة  اإعادة  اأو  العمل  نظم  هند�شة  اإعادة 

والإتقان اأو متثل يف برنامج جتديد ثقافة املوؤ�ش�شة.

وبذلك تتمكن املوؤ�ش�شة من حتديد روؤية لإدارة امل�شتقبل ، ويتم ذلك بو�شع املبادئ ال�شرعية للتغيري 

وتو�شيل روؤية التغيري لالآخرين بكل طرق الت�شال اجلادة ، وما يتطلبه التغيري من : 

- تعاون بني كافة الوظائف املختلفة يف الهيكل التنظيمي.

- بلورة املهارات ال�شرعية واإك�شابها للعاملني يف املوؤ�ش�شة عن طريق التدريب.

- اإن النتائج التى يحتويها تقرير الهيئة ال�شرعية وما يقوم عليه من املعلومات املالية والإدارية متنّكن 

املوؤ�ش�شة املالية من حت�شني اآدائها يف جمالت :

- التخطيط .

- الرقابة .

- اتخاذ القرار .

- تقييم نتائج كفاءة الإدارة يف القيام بواجباتها .

- تقييم الأن�شطة ال�شتثمارية والتمويلية والت�شغيلية .

اجلانب الثاين

اجلهات املنوط بها اإ�شدار القوانني اأو اللوائح املنظمة للتدقيق ال�شرعي :

ل بد اأن نفرق اأول بني القوانني واللوائح املنظمة للعمل :

1- فالقوانني لها قوة اإلزام القواعد القانونية والنفاذ الذاتي واملبا�شر يف البلد امل�شدر لها ، اأما 

اجلهات املنوط بها اإ�شدار القوانني فهي ثالثة:

- اجلهة احلكومية 

- اأع�شاء الربملان يف املجل�ض الربملاين 

- رئي�ض الدولة اأو اململكة

اأما من حيث الأفراد اأو اجلهات العامة فاإن عليها تقدمي مقرتح مل�شروع قانون ويجب اأن يتم من 

خالل ثالث مراحل : (10)

املرحلة الأوىل: و�شع م�شروع متهيدي للتقنني املقرتح يراعي التنا�شق بني خمتلف اأجزائه ، يعر�ض 

على هيئة اأو هيئات متخ�ش�شة يف خمتلف النواحي املت�شلة مبو�شوعه .

املرحلة الثانية: عر�ض امل�شروع ل�شتفتاء عام على جميع امل�شتغلني بالقانون فقهاًء وق�شاًء وت�شريعاً 

اأفراداً كانوا اأم هيئات وجتميع مالحظاتهم وتبويبها ومتحي�شها وتنقيح امل�شروع التمهيدي مبا يرى 

الأخذ به منها.

املرحلة الثالثة: يعر�ض امل�شروع بعد تنقيحه على جلنة اخلرباء بح�شور وا�شعي امل�شروع يف �شورته 

املنقحة ملناق�شته واإقراره بعد اإدخال ما يُرى اإدخاله عليه من تعديل .

ثم ُيحدد موا�شفات خرباء اإعداد امل�شروع التمهيدي مبا ياأتي:

- لهم خربة �شابقة يف الت�شريع

- اإطالع وا�شع يف القوانني املدنية والعربية املختلفة 

10- د. �شليمان مرق�ض - بحوث وتعليقات على الأحكام يف امل�شئولية املدنية - �ض 706 ، وما بعدها ح�شن الفكهاين – مو�شوعة الق�شاء 

والفقه للدول العربية - ح 352ط الدار العربية للمو�شوعات. 
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- اإملام بالفقه الإ�شالمي 

- اإملام بالقانون واأهم الت�شريعات املدنية الأجنبية املعا�شرة 

- اإملام بالجتاهات الت�شريعية املعا�شرة يف القانون املقارن 

متطلبات م�شاعده / معاونة:

- توفري مكتبة باأمهات الكتب واملراجع التي تلزم يف العمل

- �شكرتارية فنية

- تعيني مدة تقريبية لإعداد امل�شروع التمهيدي 

ومن واقع العمل يف مملكة البحرين فاإن املقرتح بقانون ياأخذ نف�ض املراحل الثالث املذكورة اأعاله، 

فاإذا مت اإقراره من قبل املجل�ض النيابي يحول اإىل جاللة امللك فاإذا اأقره ملك البحرين يتم ن�شر 

الإعالن عنه يف اجلريدة الر�شمية وي�شبح العمل به من تاريخ الإعالن عنه اأو من تاريخ �شدوره . 

2- واأما اللوائح فتنق�شم اإىل ق�شمني :

الق�شم الأول: لوائح عامة اأي تخت�ض بعامة املجتمع يف الدولة مثل لوائح ال�شحة العامة اأو لوائح 

املرور وغريها .. وت�شدر من جهة الوزير املخت�ض وتاأخذ قوة القانون .

الق�شم الثاين: لوائح خا�شة لأي جهة – موؤ�ش�شة اأو �شركة اأو منظمة – حكومية اأو قطاع خا�ض 

ت�شدر لوائح داخلية تتعلق بها ويتم اعتمادها واإقرارها ثم تعميمها على املوؤ�ش�شة ، علما باأن اللوائح 

الداخلية ل تاأخذ قوة القانون واإمنا جزء مكمل للنظام الأ�شا�شي. 

اجلهات املنوط بها مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح ال�شادر عنها :  

تختلف اجلهات املراقبة لتنفيذ القوانني واللوائح باختالف النظام القائم يف البلد ، ففي مملكة 

البحرين مثال فاإن اجلهات املراقبة على تنفيذ القوانني هي اجلهات الآتية :

• املجل�ض النيابي (اأو املجل�ض الت�شريعي يف بلد ما)
• اجلهات الإ�شرافية والرقابة مثل وزارة التجارة وال�شناعة 

• البنوك املركزية 
• وكل من له حق ميكن اأن يطالب به 

فاإذا مل تكن هناك قوانني للرقابة والتدقيق ال�شرعي يف البلد التي فيها املن�شاأة التي تعمل وفق 

ال�شريعة الإ�شالمية فحينئذ تكون اللوائح الداخلية للرقابة والتدقيق ال�شرعي التي يجب اأن ت�شدرها 

هيئة الرقابة ال�شرعية باملوؤ�ش�شة ويعتمدها جمل�ض الإدارة املخول من قبل اجلمعية العمومية هي 

الأ�شا�ض يف العمل داخل املوؤ�ش�شة .

اجلانب الثالث :

الت�شور الأمثل للقانون املنظم للرقابة والتدقيق ال�شرعي (11)

مقرتح حمتويات م�شـروع منهجيـة تقنني اأعمـال الهيـئة ال�شـرعية امل�شائل اجلوهرية التي يجب اأن 

تتناولها ن�شو�ض ذلك التقنني ما يلي : 

- ا�شـم الهيئة ال�شـرعية م�شتق من طبيعة عملهـا.

- تعريف الهيئة ال�شرعية ومعناهـا

- اأهمـية الهيـئة ال�شـرعية و�شرورة وجودهـا.

- اأ�شـا�ض وجود الهيـئة ال�شـرعية.

11- ملن اأراد التو�شع يف املو�شوع فيمكن الرجوع لبحث اأ.د. عبداحلميد حممود البعلي – تقنني اأعمال الهيئات ال�شرعية ( معامله واآلياته)
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- م�شـادر م�شـروعية الهيـئة ال�شـرعية.

- الهيكل التنظيمى للهيئة ال�شـرعية على األ تـقل �شاأناً عن اأى اإدارة اأخرى يف املوؤ�ش�شـة املالية 

من النواحى الإدارية والتنظيمية والفنية.

- و�شع الهيـئة يف الهيكل التنظيمى للموؤ�ش�شـة: (جمل�ض الإدارة - الهيـئة ال�شـرعية- اجلمعية 

العمومية).

- ت�شكيل الهيـئة ال�شـرعية :

• عدد اأع�شائـها على اآل يقل عن ثالثة ومربرات ذلك.
• ال�شروط واملوا�شفات اخلا�شة يف الأع�شـاء ملزاولتهم لأعمـالهم وتاأهيلهم با�شتمرار.

• طريقة تعيني / اختيار اأع�شاء الهيئة و حتديد مدة عملهم ومكافاأتهم وعزلهم
- حتديد طبيعة عمل الهيـئة ال�شـرعية وعالقتها باملوؤ�ش�شـة تعاقدية (عقد عمل – عقد وكالة 

– عقد ايجـار)- تنظيمية ولئية.
- منهجية الهيـئة ال�شـرعية يف العمـل عموما وبالذات حيال امل�شـائل اخلالفية.

• ا�شتقاللية الهيـئة ال�شـرعية تنظيمياً واإدارياً وفنيا :
• الهيـئة ال�شـرعية جهاز م�شتحدث متفرد يف عمـله.

• �شمانات ا�شتقاللية الهيـئة ال�شـرعية.
- اخت�شا�شات الهيـئة ال�شـرعية:

• الإفتاء وما يفتى فيه.
• الزامية الفتوى واأ�شانيده .

• اأهمية الرقـابة يف املوؤ�ش�شـات املالية واإلزاميتها .
- الرقـابة ال�شـرعية ومتيزها عن الرقـابة القـ�شائية والإدارية :

املق�شود بالرقـابة ال�شـرعية:

• حق �شرعي يخول الهيئة �شلطة ممار�شة واجبات وظيفية.
• م�شتمالتها (الفح�ض – اإ�شدار القـرارات – اإبداء الراأي – املتابعة واملراجعة – و�شع النمـاذج   

قيا�ض الآداء والتقييم......اإلخ).

• الأجهـزة املعاونة يف الرقـابة ال�شـرعية.
• خ�شـائ�ض الرقـابة ال�شـرعية.

• اخت�شـا�شات الرقـابة ال�شـرعية.
• و�شـائل الرقـابة ال�شـرعية واأدواتـها.

• معايري الرقـابة ال�شـرعية و�شمولـها للمراجعة والتدقيق ال�شـرعي.
• اأنواع الرقـابة التي متـار�شها الهيئة ال�شـرعية وم�شتوياتـها واأجهزتها املعاونة..

- حتديد معنى كل نوع.

- نطـاق كل نوع.

- �شور عيب خمالفة املوؤ�ش�شـة لأخذ راأى الهيئة ال�شـرعية مقدماً/ م�شبقاً .

- اجلزاء على خمالفة مبداأ امل�شـروعية.

- م�شـادر مبداأ امل�شـروعية يف عمـل الهيئة ال�شـرعية.

- قواعد حتديد املخـالفات ال�شـرعية :

• ما كان من الأعمال والت�شرفات خمالفاً لأحكام ال�شـريعة ب�شـورة قطعـية وجازمـة ل حتتمل 
التاأويل �شـواء كانت املخـالفة فيه بالن�ض على م�شـروعية اإتيانه، اأو كانت املخالفة فيه برتك 

الن�ض على حظره اأو فعـله بحيث يلزم من ذلك الرتك خمالفة �شـرعية �شريحة.
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• ما كان من الأعمال والت�شرفات املخالفة لأحكام ال�شـريعة يف نظر اأحد الفقهاء اأو بع�شـهم اأو 
جمهـورهم وهو ما ي�شـمى بامل�شـائل اخلالفية التي تتـفاوت فيـها الإجتهادات وتتـباين الأنظار 

الفقهية بني مو�شع وم�شيق وم�شدد وخمفف واآخذ بالعزميـة ومرخ�ض، ومـا قد يتبع ب�شـاأنها 

ري بني اآراء الفقـهاء يف غري تلفيق اأو تتبع للرخ�ض وما ي�شتلزمه ذلك من �شوابط  من التخنّ

�شـرعية من اأهمـها :

- اأن ل يكون القول باجلواز من الآراء ال�شـاذة املهجورة.

- اأن ل يعار�ض اأ�شاًل ول يكون خمـالفاً ملقا�شد ال�شـريعة وقواعدها الكلية املتفق عليها مثل (راعـاة 

تغري الأعراف فيما بنى من الأحكـام ال�شـرعية عليـها . ل ينكر تغري الأحكـام بتغري الأزمان)

- اأن يحقق اجلواز م�شلحة �شـرعية معتربة �شرعاً.

ي�شدر  فهذه  بيـان حكمها  ال�شـابقني يف  اأمـا الق�شايا امل�شتجدة التي ل ن�ض فيها للفقهاء   •
اجتهاد جماعى يف �شاأنها بالإقرار اأو الإلغاء اأو التعديل.

- لئحة الهيئة ال�شـرعية :

• اجتماعاتها واإدارة جل�شـاتها وم�شـئوليات رئي�شها.
• القواعد التي حتكم جدول اأعمال الجتماع واإجراءاته.

• طريقة الت�شويت واأخذ القـرارات بني اأع�شـاء الهيئة ونهجها يف العمل.
• اأمانة الهيئة ال�شـرعية واخت�شا�شاتها.

• تقـرير الهيئة ال�شـرعية وحمتوياته ومواعيده واجلهات التي يقدم لـها.
• ح�شور اجتماعات جمل�ض الإدارة واجلمعية العمومية للم�شـاهمني.
• حق طلب اإدراج اأي مو�شوع يف جدول اجتماع اجلمعية العمومية.

• �شرورة عر�ض القرارات ال�شتثمارية والت�شغيلية على الهيئة ال�شـرعية قبل دخولـها مرحلة 
التنفيذ العملي.

• قواعد ح�شم الختالفات بني اأع�شـاء الهيئة.
ري..... • قواعد منهجية التعامل مع املخـالفات ال�شـرعية : (منهجية الرتجيح – منهجية التخنّ

اإلخ).

• م�شـئولية الهيئة ال�شـرعية عن ت�شرفاتـها : (امل�شـئولية الإدارية – امل�شـئولية الق�شائية).
• دور الهيئة ال�شـرعية يف قيادة التغيري داخل املوؤ�ش�شـة وتطوير الأداء وتنميط الت�شغيل وعلى 

وجه اخل�شو�ض:

• التدريب الالزم للعـاملني.
• الإجابة على ت�شـاوؤلت و ا�شتف�شارات املتعـاملني مع املوؤ�ش�شـة.

• عقد امللتقيـات والندوات.
ـال متثل واجبات نظامية اأو قانونية .  - اآثار نظـام الرقـابة ال�شـرعية الفعنّ

- يجب اأن يحققها التقنني املن�شود مثل : 

• �شالمة التطبيق ودعم الثقة يف املوؤ�ش�شات املالية ون�شاطاتها . 
• ت�شميم منوذج ت�شغيلي . 

• تذليل العقبات وال�شعوبات العملية املختلفة . 
• بلورة الأحكام الفقهية ب�شورة تخدم املمار�شة العملية وبالذات فيما يتعلق بامل�شائل امل�شتجدة 

وامل�شتحدثة يف عمل املوؤ�ش�شات املالية . 
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• بلورة النموذج الأمثل للم�شرفية الإ�شالمية .
• اإبراز مالمح برنامج الإ�شالح القت�شادي ال�شرعي . 

• حتقيق ال�شفافية وامل�شداقية . 
• حتديد اأ�ش�ض امل�شئولية ال�شرعية على م�شتوى الهيئة ال�شرعية وعلى م�شتوى املوؤ�ش�شة املالية . 

• الإ�شهام يف اإحداث تغيري حقيقي وحتديد حماوره واأولوياته. 

- الفوائد املتحققة من هذا الت�شور 

ل �شك اأن الفوائد التي �شوف تتحقق يف حال مت تقنني الرقابة والتدقيق ال�شرعي على املوؤ�ش�شات 

املالية الإ�شالمية كثرية ل ميكن ح�شرها ولكن على �شبيل املثال فاإن من اأهم الفوائد ما يلي :

ال�شرعية درجة متقدمة يف تطوره والإلزام واللتزام فيه ي�شكل  التدقيق والرقابة  - ميثل تقنني 

مرجعية نظامية وقانونية.

- تنظم م�شائله وحتدد القدر املتفق عليه فيه مبا يحقق الإ�شتقرار والعدالة يف التطبيق .

- يو�شح طريقة املمار�شات العملية بني اجلهات املعنية ذات العالقة وكذلك املتعاملني معها .

- يوفر امل�شاواة املن�شودة يف ال�شرع اأمام القانون اإذ يو�شح القانون / التقنني احلقوق واللتزامات 

املتبادلة وهو اأمر يخ�ض عليه ال�شرع .

امل�شرفية  وال�شناعة  الإ�شالمية  امل�شرفية  لل�شناعة  ال�شرعي  والتدقيق  الرقابة  مالمح  اإبراز   -

العاملية.

العوملة  فيه  �شادت  التقنني يف زمن  تفر�ض الجتاه نحو  اأ�شبحت  الراجحة  ال�شرعية  امل�شلحة   -

كتنظيم قانوين عاملي جديد يتخطى احلدود بنظمه وموؤ�ش�شاته.

- تقنني اأعمال الرقابة والتدقيق ال�شرعي كمرجعية �شرعية ومعلم من معامل الُهوينّ�شة الإ�شالمية  

- حتقيق امل�شروعية مبعنى �شرعية الأعمال والت�شرفات التى تقوم بها املوؤ�ش�شة .

- اجلمع بني الوقاية والعالج عند تقنني الرقابة والتدقيق ال�شرعي، وقائية ملا متلكه الهيئة من 

�شلطة التوجيه امل�شبق ال�شفوي والكتابي عن طريق املن�شورات والتعليمات، وعالجية ملا متلكه 

الهيئة من �شلطة التعقيب الالحق على عمل املوؤ�ش�شة وت�شحيحها.

الت�شرفات، ومن جانب  املعامالت و�شائر  ببيان م�شالح  الوجود  املال من جانب  - احلفاظ على 

العدم ببيان املخالفات لدرء الختالل الواقع اأو املتوقع فيها. 

- التاأكد من اأن الأن�شطة التى تقوم بها املوؤ�ش�شة ل تخالف ال�شريعة ويتطلب حتقيق هذا الهدف اأن 

يكون تطبيق اأحكام ال�شريعة ملزم للموؤ�ش�شة.

- التاأكد من التزام املوؤ�ش�شة باأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية ح�شبما جاء يف الفتاوى والقرارات 

والإر�شادات ال�شادرة عن هيئة  الرقابة ال�شرعية للموؤ�ش�شة املالية املعنية.

اجلانب الرابع :

اأهم املو�شوعات والنقاط التي يجب اأن ي�شملها القانون املنظم للرقابة والتدقيق ال�شرعي (12)

ل بد لأي م�شروع قانون اأن ين�ض على نقاط اأ�شا�شية تكون يف �شدر القانون ومواده تغطي جميع 

جوانبه املتعلقة به ، وتو�شح �شري عمله مبا يحقق الهدف الذي من اأجله ُقنن وميكن اأن نلخ�شها 

على �شبيل املثال ل احل�شر وهي كالآتي :

• التفتي�ض والتدقيق واملراجعة .

12- ملن اأراد التو�شع يف املو�شوع فيمكن الرجوع لبحثي اأ.د. عبداحلميد حممود البعلي – تقنني اأعمال الهيئات ال�شرعية ) معامله واآلياته 

( ومالمح م�شروع تقنني فقه املعامالت املالية املعا�شرة مع منوذج تطبيقي
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كل �شهر اأو  • التقارير (مكتوبة – �شفوية – طويلة اأو ق�شرية – دورية – كل يوم – كل اأ�شبوع – 
املو�شوعة  للمعايري  العمل وموافقته  يراقب �شري  �شنوية) من خاللها  اأو  �شنوية   ½ اأو   – ثالثة 

كمقيا�ض لالأداء.

• ال�شحب والإلغاء للقرارات والأعمال غري امل�شروعة.
• الرقابة القبلية (ال�شابقة) وهى ما ت�شدره الهيئة ال�شرعية م�شبقا من الأنظمة والتعليمات املكتوبة 
ال�شرعية  بالأحكام  اللتزام  من  والتاأكد  الآداء  ح�شن  �شالمة  �شمان  بهدف  وذلك  ال�شفوية  اأو 

وتعليمات الهيئة ال�شرعية يف اإ�شدار القرارات وتنفيذ الإجراءات.

• الرقابة اأثناء العمل: تعنى املتابعة امليدانية على �شري العمليات ولها اأهمية ق�شوى حيث توقف اخللل 
ومتنع النحراف وتزيد العاملني قناعة بوجوب الهتمام بالعمل وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

- الرقابة البعدية / الالحقة : بعد اإ�شدار التعليمات وبعد الزيارة امليدانية من اأجهزة  الهيئة وهى 

ذات طابع تقوميى اأو ت�شحيحي.

- خمطط وا�شح ومنطقى للوظائف التنظيمية يحدد بو�شوح �شلطة وم�شئوليات كل موؤ�ش�شة وكل 

ل وظائف ال�شتثمار والتمويل. م�شتخدم فيها ويف�شنّ

- اإجراءات منطقية ت�شمح بت�شجيل نتائجها على ال�شعيد املاىل.

- قواعد عملية لالإدارة ت�شمح لكل �شخ�ض يف الهيكلية التنظيمية بالقيام بوظائفه وواجباته.

- موظفون من كل امل�شتويات ميلكون املقدرة واخلربة الالزمة للقيام بوظائفهم بطريقة مقبولة.

- قواعد للتوعية والآداء حمددة جيدا و يتوجب على املوظفني التقيد بها.

- وجوب اأخذ راأى الهيئة مقدما وعندئذ يجب على املوؤ�ش�شة اأن تقوم بذلك قبل الت�شرف واإل كان 

قرارها معيبا �شرعا. بل اإن هذا العيب ي�شلح كاأ�شا�ض للمطالبة بالتعوي�ض.

للن�شو�ض  املبا�شرة  املخالفة  م�شبقاً،   / مقدما  ال�شرعية  الهيئة  راأى  لأخذ  املوؤ�ش�شة  خمالفة   -

ال�شرعية، اأو اخلطاأ يف تف�شري الن�ض ال�شرعي ويف تاأويله ، اأو اخلطاأ يف تطبيق احلكم ال�شرعي

- اجلزاء على خمالفة مبداأ امل�شروعية - املخالفة انحراف بالعمل ومف�شدة له يرتتب عليها ف�شاد 

لدرجة  اآثاره وفقاً  ويتفاوت يف ج�شامته ويف  نفاذه  به وعدم  الأخذ  اأو بطالنه وعدم  الت�شرف 

املخالفة.

البدائل الواجب اتباعها يف حالة عدم وجود قوانني اأو لوائح تنظم عمل التدقيق ال�شرعي:

ا�شتثمارها ومنح  تنظم عملها وطريقة  اأنظمة وقوانني  لها من  الإ�شالمية لبد  املالية  املوؤ�ش�شات 

الرتخي�ض لها عرب املنافذ القانونية املعمول بها يف بلد املن�شاأ على اختالف بني بلد واآخر.

ب�شكل ما - ول ميكن لها ممار�شة  اإل اأن هناك قواعد اأ�شا�شية جتمع بني الكل لتوحد عملها – 

ن�شاطها اإل عن طريق الرتخي�ض لها وفق بع�ض املتطلبات والتي منها :

• املوافقة من قبل اجلهات الر�شمية احلكومية يف البلد �شواء عن طريق وزارة التجارة وال�شناعة 
اأو من قبل البنك املركزي واجلهات ال�شرافية ذات العالقة لل�شماح لها مبمار�شة ن�شاطها املايل .

- وجود نظام اأ�شا�شي ل يتم الرتخي�ض لأي موؤ�ش�شة مالية اإل بوجوده ويتم توثيقه واملوافقة عليه 

من قبل اجلهات املخت�شة للرتخي�ض.

الإدارات  �شري  طريقة  تو�شح  وتعاميم  وار�شادات  واجراءات  عملها  تنظم  داخلية  لوائح  وجود   -

والعالقة فيما بينهما فبدونه ل ميكن لأي موؤ�ش�شة مالية اأن تزاول عملها ون�شاطها يف اأي بلد ما.

- اإلزام معظم الأنظمة يف كثري من البلدان التي تعمل بها هذه املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية بتعيني 

هيئة �شرعية ت�شرف على عملها وتوافق على م�شروعية اأن�شطتها وفق اأحكام ومبادئ ال�شريعة 
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الإ�شالمية فتفتي لها وتراقب عملها وت�شع لئحة داخلية لها حتدد �شالحيتها وطريقة عملها 

واخت�شا�شاتها وما اإىل ذلك من الأمور مبا يف ذلك مراجعة ومراقبة عمل املوؤ�ش�شة من خاللها 

اأو من خالل اإدارة م�شتقلة للتدقيق ال�شرعي الداخلي.

على  العمل  الداخلي  ال�شرعي  التدقيق  واإدارة  ال�شرعية  للهيئة  فيمكن  ذلك  اإىل  فبالإ�شافة  لذا 

حتقيق البديل عند عدم وجود القوانني وهي على �شبيل املثال ل احل�شر ما يلي: 

- ارتباط الرقابة ال�شرعية باأهداف املوؤ�ش�شة املالية ح�شب ما ن�ض عليه يف عقد التاأ�شي�ض والنظام 

الأ�شا�شي .

- الإهتمام باجلانب الوظيفي للرقابة الذي يركز على الأهداف التى ت�شعى املوؤ�ش�شة اإىل حتقيقها.

- الإهتمام بالرقابة من حيث كونها اإجراءات والتي تركز على اخلطوات التى يتعني اإجراوؤها للقيام 

بعملية الرقابة.

وجمع  واملتابعة  والفح�ض  والتدقيق  املراجعة  وتتوىل  بالرقابة  تقوم  التى  بالأجهزة  الإهتمام   -

املعلومات وحتليل النتائج.

- قيا�ض اأداء العاملني وت�شحيحه (13) 

- التاأكد من اأن الأهداف تتحقق بكفاية واإتقان و�شرعة (14) 

املتحققة  النتائج  بني  النحرافات  اأ�شباب  ومعرفة  املو�شوعة  للخطط  وفقا  الإجناز  مراجعة   -

والنتائج املطلوبة.

- متابعة تنفيذ العمليات وتقومي العمل .

- فح�ض العقود والتفاقيات وال�شيا�شات واملنتجات واملعامالت وعقود التاأ�شي�ض والنظم الأ�شا�شية 

والقوائم املالية وتقارير املراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتي�ض والتعاميم.

ال�شوابط  وو�شع  العمل  م�شرية  لت�شحيح  الالزمة  والإجراءات  والإر�شادات  القرارات  واإ�شدار   -

والقواعد الالزمة لالأن�شطة كافة.

- واإبداء الراأى وامل�شورة واملناق�شة واملعاونة يف حت�شني الأداء واأولويات ال�شتثمار وكيفية توزيع 

الزكاة.

- ومتابعة ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من اأى حمظور �شرعى. 

- و�شع مناذج العقود واخلدمات وتعديلها وتطويرها عند القت�شاء.

- بحث وحترى اأ�شباب الق�شور يف العمل والإنتاج والك�شف عن العيوب ال�شرعية يف النظم الإدارية 

والفنية واملالية واقرتاح و�شائل عالجها.

- متابعة التنفيذ والتاأكد من اأن القرارات واللوائح والأنظمة ال�شارية وافية لتحقيق املق�شد ال�شرعى 

يف حفظ املال.

- الك�شف عن املخالفات ال�شرعية التي تقع من العاملني اأثناء مبا�شرتهم لواجباتهم الوظيفية.

بحث �شكاوى املواطنني وما تن�شره و�شائل الإعالم. 

13  - حممود ع�شاف – اأ�شول الإدارة – مكتبة لطفي �ض 558

14 - د. عبد الكرمي دروي�ض و ليلى تكال – اأ�شول الإدارة العامة �ض 508- مكتبة الجنلو امل�شرية
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يرى الباحث من خالل ممار�شته املتوا�شعة يف الرقابة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي على املوؤ�ش�شات 

املالية الإ�شالمية بع�ض التو�شيات والنتائج يف الورقة املقدمة للموؤمتر الرابع للمدققني ال�شرعيني 

بعنوان “مدى احلاجة اإىل تقنني التدقيق والرقابة ال�شرعية على املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية“ على 

النحو التايل:

1. �شرورة الإرتقاء بالتدقيق والرقابة ال�شرعية اإىل م�شتوى التقنني يف الدول التي تتمتع بقانون 

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية والدول التي تتمركز فيها املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

2. تكوين جلنة خمت�شة يف �شناعة القوانني بحيث ت�شم يف ع�شويتها خرباء يف �شناعة ال�شريفة 

الإ�شالمية والتدقيق والرقابة ال�شرعية لتقدمي م�شروع متهيدي لتقنني التدقيق والرقابة ال�شرعية 

يف �شور مواد قانونية مرتبة مرقمة على غرار القوانني احلديثة يتم طرحها على الدول الأع�شاء 

من قبل البنوك املركزية يف هيئة املراجعة واملحا�شبة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية لقدميها عرب 

اجلهات الت�شريعية لدرا�شتها واإقرارها.

ملوؤمتر  املنظمة  قبل اجلهة  اإعداده من  يتم  ال�شرعية منوذجي،  والرقابة  للتدقيق  دليل  اإعداد   .3

املالية  املوؤ�ش�شات  عمل  ينظم  قانون  متلك  ل  التي  للدول  كبديل  لتقدميه  ال�شرعيني  املدققني 

الإ�شالمية ي�شاعدها يف الإلتزام باأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

4. تبني قانون امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية الذي مت طرحه من قبل املجل�ض العام للبنوك 

الإ�شالمية يف احد املوؤمترات واملكون من 57 مادة تقريباً لتقدميه وتعميمه على الدول الأع�شاء 

الإ�شالمية حتى يرى  املالية  للموؤ�ش�شات  املراجعة واملحا�شبة  املركزية يف هيئة  البنوك  من قبل 

النور بعد اجلهد الكبري الذي بذل فيه مع تعديله وتنقيحه واإقراره.

التو�شيات والنتائج


