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التعليم االلكتروني

الرقابة الشرعية في المصارف االسالمية
االهداف التعليمية
سنتعرف الى االتي:
 -1ماهو مفهوم الرقابة الشرعية.
 -2ما هي مكونات الرقابة الشرعية.
 -3لماذا الرقابة الشرعية مهمة ؟
 -5كيف تتم الرقابة الشرعية؟

Free

مفهوم الرقابة الشرعية
هي عبارة عن وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقق اأألهداف بكفائة
وفاعلية في الوقت المحدد.
عرفت الرقابة الشرعية بأنها :التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية
االسالمية ألحكام الشريعة االسالمية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات

المعتمدة من جهة الفتوى.

مكونات الرقابة الشرعية
تتكون الرقابة الشرعية في المصارف االسالمية من هيئتين ،هما :هيئة الفتوى والتي تنى أساسا بإصدار
الفتاوى ،وتقوم بالىاحية الىظرية ،وهيئة التدقيق الشرعي التي تنى أساسا بالىاحية النملية من خلل متابنة
تىفيذ فتاوى هيئة الفتوى.
أن دور هيئة الفتوى في منظم المصارف االسالمية ال يتندى دور األفتاء من الىظر إل القيام بالرقابة
الفعلية على أعمال المصارف ،وهل طبقت الفتوى كما صدرت من الهيئة؟ وهل يعرض على الهيئة كل
ما يقوم به المصرف؟ لذا فىحن بحاجة إل هيئة التدقيق التي تقوم بمتابنة تىفيذ الفتاوى وعرض جميع
أعمال المصرف عل هيئة

الفتوى.

مكونات الرقابة الشرعية
و مع تطور وىمو المصارف األسالمية وتزايد أعمالها وتشنب أىشطتها المصرفية و األستثمارية،
أصبح من غير اليسير عل هيئة الفتوى والتي غالبا ما تكون غير متفرغة لألطالع عل جميع
االعمال و الىشاطات ،وتقوم بىفسها بمتابنة مجريات التىفيذ ومدى التزام إدارة المصرف بتوجيهاتها
وق ارراتها هيئة التدقيق الشرعي .البد من وجود ثالثة هيئات للرقابة الشرعية وهي كاالتي
 -1الهيئة العليا للرقابة :وهي عل مستوى المصارف أألسالمية كافة.
 -2هيئة الفتوى :وهي عل مستوى كل مصرف عل حدة ،وتقوم بالىاحية الىظرية وايجاد البدائل
الشرعية والحلول النملية لمشاكل المصارف أالسالمية.

 -3هيئة التدقيق الشرعي :وهي عل مستوى كل مصرف وتقوم بالىاحية النملية ،أي التأكد من
التزام إدارة المصرف بالحدود المرسومة لها من الىاحية الشرعية والتزامها بتوجيهات هيئة الفتوى والفتو
ى الصادرة مىها.

أهمية الرقابة الشرعية
-1الجهة التي تراقب وترصد إسير عمل المصارف اإلسلمية والتزامها وتطبيقها في مناملتها للحكام الشرعية
 -2عدم الحاطة بقواعد المنامالت اإلسلمية من قبل جميع الناملين في المصارف اإلسالمية،

 -3عدم وجود احكام شرعية في المصادر الفقهيه حول الخدمات الجديدة من بطاقات ائتماىية والكتروىية
وتجارة الكتروىية وعمالت الكتروىية،
 -4فالناملون في الىشاط اإلستثماري يجب أن يكوىوا عل اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ ألىهم دائما
بحاجة إل الفتوى فيما يتنلق بالنمليات المصرفية كاالستثمار والتمويل،
 -5وجود الرقابة الشرعية في المصرف ينطي المصرف الصبغة الشرعية،
 -6ظهور كياىاات مالية واإستثمارية غير جادة تىص ىظمها اإلساإسية وقواىين إىشائها عل أىها تنمل وفقا
ألحكام الشرينة ،دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك.

انواع الرقابة الشرعية
تتشابه المصارف االسالمية مع المصارف التقليدية في عملية تنفيذ الرقابة ،اذ تتفق على تطبيق الرقابة في
العمليات المصرفية اما في المصارف االسالمية فهي اضافة الى الرقابة التقليدية هناك الرقابة الشرعية والتي
تعد مهمة جدا اذ ان الرقابة تتم على ثالثة اوجه وكما في االتي
الرقابة الوقائية (قبل التنفيذ) مراعاة الجوانب الشرعية قبل بدء المشروع ( الحالل والحرام لراس المال ول
لمشروع نفسه).
الرقابة العالجية (أثناء التنفيذ) أثناء سير المصرف في أعماله المصرفية واإلستثمارية قد يقع في أخطاء
شرعية.

الرقابة التكميلية (بعد التنفيذ) وهذا أألمر يتطلب من الهيئة المراجعة المستمرة لعمل المصرف ومعرفة
التغذية المرجعة للعمل المصرف.
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