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 الشكر والتقدیر

الحمـد هللا علـى مـا . هادیـًا وبشـیراً  -صـلى اهللا علیـه وسـلم –الحمد هللا الذي بعـث فینـا محمـدًا 

  .عمه ظاهرٍة وباطنة، فلك الحمد یا رِب كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانكأسبغ علینا من ن

لتفضـله باإلشـراف األسـتاذ الـدكتور ولیـد عوجـان  أتقدم بجزیل الشكر والعرفان ألستاذي الفاضـل 

رشـاد، ولمــا منحنـي مـن علمــه ووقتـه طــوال إعـداد هــذه  علـى هـذه الرســالة، ومـا بذلــه معـي مـن جهــد وإ

  .ت كما هي علیه، فله مني كل الشكر والتقدیر واالحترامالرسالة حتى بد

كما أتقدم بالشكر الجزیل والعرفان للسـادة األفاضـل أعضـاء لجنـة المناقشـة المـوقرین األسـتاذ   

الـــدكتور فـــائق الشـــماع والـــدكتور مؤیـــد عبیـــدات لمـــا أبـــدوه مـــن مقترحـــات قیمـــة تهـــدف إلـــى تصـــویب 

  .الرسالة واالرتقاء بها

ل لي مهمتي في إنجاز هذه الرسالة وكذلك لكل من   ّ   .سه

  جزاكم اهللا جمیعًا عني كل خیر وسدد على طریق الحق خطاكم



 ه 
 

  اإلهداء

  إلى زوجتي الحبیبة التي أفنت حیاتها وقدمت كل ما تملك من أجلي، وأنارت أمام 

لى ابنتي حال وغالیة   عیني شموع األمل وإ

لى أبي والدتي وأخي ومعلمي وسندي بالحیاة ال شیخ صبحي جعلك اهللا لي نهرًا من العطاء ال وإ

  .ینضب وأدام علیك موفور الصحة والعافیة 

لى نسائبي وعائلة أبو فارس الكریمة وأم فارس التي أنارت حیاتي بوجودها   وإ

لى جمیع من ساندني أهدي رسالتي هذه رمزًا للمحبة والوفاء واعترافًا مني  لى أصدقائي وزمالئي وإ وإ

  .بفضلهم  علّي 

  مع المحبة واالحترام والعرفان
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 اإلسالمیة دراسة مقارنة البنوكالرقابة الشرعیة ورقابة البنك المركزي على 

  إعداد 

  حسام صبحي المغربي

 :إشراف

  األستاذ الدكتور 

  ولید عوجان

  الملخص

اإلسالمیة  البنوكلمركزي على هدفت الدراسة التعرف على الرقابة الشرعیة ورقابة البنك ا

  .دراسة مقارنة

عدم وضوح الرقابة التي یمارها البنك المركزي على البنوك یكمن جوهر المشكلة في 

  . االسالمیة

وقــد تــم تنــاول الدراســة مــن خــالل المقدمــة ومشــكلة وأهمیــة وأهــداف الدراســة، والفصــل األول 

. ماهیـة البنـوك اإلسـالمیة ونشـأتها: بحـث األولمفهوم البنوك اإلسـالمیة مـن خـالل مبحثـین تنـاول الم

ثـــم .أمـــا المبحـــث الثـــاني فتنـــاول  دواعـــي وموجبـــات خضـــوع البنـــوك اإلســـالمیة لرقابـــة البنـــك المركـــزي

الفصل الثاني بعنوان رقابـة البنـك المركـزي علـى البنـوك االسـالمیة مـن خـالل مبحثـین تنـاول المبحـث 

أســالیب الرقابــة التــي یقــوم بهــا البنــك : اول المبحــث الثــانيوتنــ. تعــرف البنــك المركــزي ووظائفــه: األول

ثــم الفصــل الثالــث بعنــوان الرقابــة الشــرعیة علــى البنــوك اإلســالمیة . المركــزي علــى البنــوك االســالمیة

مــن خــالل مبحثــین تنــاول المبحــث األول مفهــوم الرقابــة الشــرعیة وأهمیتهــا أمــا المبحــث الثــاني فتنــاول 
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اإلســالمیة تــم الخاتمــة  البنــوكمــت علیهــا هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة فــي األســس والمبــادئ التــي قا

  .والنتائج والتوصیات

تعد الرقابة إحدى الوظائف الهادفة إلى متابعة اإلدارة لكیفیة تحمل  :وكان من أبرز النتائج

ضمان مسؤولیاتها والتأكد من فاعلیتها، من حیث تنظیم إجراءات العمل وطرقه وسلوك العاملین ل

  .سالمة األداء وكفاءته من الناحیتین اإلداریة والمالیة

وقد أوصى الباحث بضرورة تعامل البنوك اإلسالمیة مع المتغیرات االقتصادیة المختلفة 

  .كاألزمة المالیة العالمیة بما یكفل قیام هذه البنوك بدورها في دعم االقتصاد
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Abstract 

The study aimed to knowing the legal monitoring and the central 

Bank monitoring on the islamic banks(compar-ative study). 

The significance of the problem resides in the un_clear monitoring 

practiced by the central bank over the Islamic banks. 

The study has been addressed through introducyion, 

problm.lmportance and the stndy objectives. The first chapter about the 

concept the Islamic banks through two topics: the first topic has addressed 

the nature and the evolution of the Islamic banks. 

While the second chapter has addressed the reasons and the demands 

to make the Islamic banks subject to the central bank's monitoring, then the 

second chapter entitle the monitoring methods undertaken by the central 

bank an the Islamic banks. Then the third chapter entitle the legal 

monitoring on the Islamic banks through two topics, the first topic has 

addressed the concept the legal monitoring and its importance, and the 

second topic was about the basics and the principles upon which the fatwa 

authority and the legal monitoring were established in the Islamic banks. 



 ك 
 

Them the conclusion, the results and the recommendations. 

One of the promoting results was: 

Monitoring considers one of functions that aimed at following up the 

management regarding how it holds its responsibilities and to confer, its 

effectiveness regarding organizing the works procedures, these methods 

and the employee's behavior to guarantee the appropriate performance and 

its efficacy from the managerial and financial. 
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  مقدمة الدراسة

   : تمهید: أوال 

.صدق اهللا العظیم)" واحل اهللا البیع وحرم الربا : (" قال تعالى   

اس ة في حیاة النتعتبر البنوك اإلسالمیة ثمره من ثمار التطبیق العملي للشریعة اإلسالمی

المدخرة التي لم یضعها أصحابها في البنوك الربویة خوفا من حیث استطاعت أن تجلب األموال 

  .وتعمل بها وتستثمرها في المشاریع, الحرام 

ولكون هذه البنوك تتعامل بأموال الناس وموجودة في دولة لها نظام مصرفي خاص كان 

ولها , تلك الدولة ولكن لكونها ال تتعامل مع الربا ل البد أن تكون خاضعة لسلطه البنك المركزي

  .مع البنك المركزي عالقتهاطرق استثمار خاصة بها كان لها وضع خاص بها في 

لذلك كان موضوع عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمیة من المواضیع الحساسة إضافة 

األول اإلسالمي ال یتعامل مع الربا  إلى أن رقابة البنك المركزي على نوعین من البنوك متناقضین،

  .مطلقا، والبنك اآلخر ربوي قائم على الربا والفوائد محرمة شرعا

اإلسالمیة وعالقتها بالتنمیة المتكاملة جانبا هاما في منظومة االقتصاد  البنوكوتتمثل  

ق هدفین ي تتمثل في تحقیالبنكاإلسالمي وتطبیقاته المعاصرة وذلك على أساس أن أهمیة العمل 

  :رئیسیین هما 

ي في األموال البنكهو الهدف الوقائي الذي یتمثل في رد االدعاء القائل بان العمل : أوال 

  . ال یكون إال من خالل المنهج ألربوي المرتكز على أساس الفائدة في األخذ والعطاء 

ة على كل هو الهدف البنائي والذي یتمثل في توضیح الطرق لحشد الموارد المتاح: ثانیا 

صعید من اجل العمل لصالح التنمیة الشاملة في البالد اإلسالمیة وفقا للظروف واالحتیاجات 

  . المختلفة 
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وان كان الهدف األول قد تحقق جزئیا بفضل قیام الكثیر من البنوك اإلسالمیة عن طریق 

  . ة إلى الجهد والعمل فان الهدف الثاني ما یزال بحاج, االلتزام بما أمر اهللا به من اجتناب الربا 

بل أن , اإلسالمیة لكي تبقى كمؤسسات هامشیة فحسب  البنوكفلیست القضیة في إنشاء 

  : وما دعاني من الكتابة في هذا الموضوع . تقوم بدورها في تحقیق التنمیة الشاملة 

المركزي حداثة البنوك اإلسالمیة وعدم وضوح الرؤیا بعد ورسم الخطوط للعالقة ما بین البنك   -

. والبنوك اإلسالمیة بشكل خاص   

:مشكلة الدارسة : ثانیا   

نظرًا لما لضوابط الرقابیة في البنك المركزي من أثر كبیر في تقلیل التهدیدات والمخاطر، 

جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى إدراك البنوك اإلسالمیة ألهمیة الضوابط الرقابیة التي یمارسها 

  .على البنوك االسالمیةالبنك المركزي األردني 

: أسئلة الدراسة وفرضیاتها : ثالثا   

باألسالیب نفسها دون تمییز؟  التجاریةهل البنوك المركزیة تتعامل مع البنوك اإلسالمیة والبنوك  -1  

هل هنالك ضرورة لرقابة البنك المركزي على البنوك اإلسالمیة ؟ -2  

هل تتغیر الرقابة على البنوك أم ال ؟, ولة ما ي بالكامل في دالبنكفي حالة تطبیق النظام  -3  

هل تمثل البنوك اإلسالمیة شكال جدیدا من أشكال البنوك التقلیدیة المعروفة أم هي نمط جدید  -4

 مغایر في أصولة وفروعه ؟

لشرع اهللا وأحكامه ؟  ةكیف یستجیب البنك اإلسالمي ألوامر البنك المركزي دون مخالف -5  
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: الدراسة أهداف :  رابعا   

: تهدف هذه الدارسة إلى ما یلي   

. والخدمات التي یقدمها , التعرف على أهداف البنوك اإلسالمیة   - 1  

. علیهورقابة البنك المركزي  البنوك اإلسالمیةالتعرف على طبیعة العالقة بین   - 2  

. ومساعدتها والتنسیق فیما بینها  البنوكدعم  - 3  

. یة البنكبالقوانین والتشریعات  لبنوكااالطمئنان إلى التزام  - 4  

: أهمیة الدراسة : خامسا  

أهمیة نظریة والتي تحتوي , بالطبع تتضمن هذه الدارسة أهمیة علمیة تتكون من جانبین هما 

والجانب األخر وهي األهمیة العلمیة التي , على مفهوم البنوك اإلسالمیة وعالقته  بالبنك المركزي 

التي یلتزم بها البنك المركزي وتلتزم بها البنوك اإلسالمیة والبنوك  الرقابیة الضوابطتحتوي   على 

  .الربویة 

: حدود الدراسة : سادسا   

.2014تجرى الدراسة في العام : الحدود الزمانیة -   

.تجرى الدراسة على البنك المركزي االردني والبنوك االسالمیة: الحدود المكانیة  

  :مصطلحات الدراسة : سابعا 

یـــة والمالیـــة والتمویــــل البنكهـــي مؤسســـات مالیـــة إســـالمیة تقـــوم بـــأداء الخـــدمات (البنـــوك اإلســـالمیة  -

ـــــالربح والخســــــــارة ضــــــــمن قواعــــــــد وأحكــــــــام الشــــــــریعة اإلســــــــالمیة اللــــــــوزي ( )واالســـــــتثمار والمشــــــــاركة بـــ

  .)1997وآخرون،

یــة فــي البنكامالت هــو مؤسســة مالیــة  مصــرفیة تتــولى مهمــة إصــدار النقــد والمعــ( البنــك المركــزي   -

  .)2002شد،ار ( )الدولة وتشرف وتراقب سلوك البنوك التجاریة في تنفیذ سیاسة االقتصاد في الدولة
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة ومنهجیتها: ثامناً 

  :اإلطار النظري

 :سأقوم بتقسیم هذه الدراسة بحسب الفصول اآلتیة

، وألهــداف الدراســة، كــرة الدراســة وألهمیــة الدراســةوســأتعرض فیــه إلــى ملخــص عــن ف: الفصــل األول

  .ومنهجیة الدراسة، والى مصطلحات الدراسة، لفرضیات الدراسة وأسئلتها إلى حدود الدراسةاو 

.مفهوم البنوك اإلسالمیة  وخصائصه:  الفصل الثاني   

لبنوك اإلسالمیة الرقابة القانونیة على البنوك اإلسالمیة والرقابة الشرعیة على ا:  الفصل الثالث   

.عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمیة  : الفصل الرابع   

ــــائج التــــي توصــــلت إلیهــــا والــــى توصــــیاتي  حــــول مشــــكلة الدراســــة  :الخاتمــــة  ــتعراض للنت وفیهــــا اســ

  .وفرضیاتها وأسئلتها

  :الدراسات السابقة 

ابـة الداخلیـة فـي البنـوك ، أثـر نظـم المعلومـات المحاسـبیة علـى فاعلیـة الرق2006دراسة القضاة، 

هـــدفت الدراســـة إلـــى بیـــان أثـــر نظـــم المعلومـــات المحاســـبیة علـــى فاعلیـــة الرقابـــة : التجاریـــة األردنیـــة

الداخلیــة فــي البنــوك التجاریـــة األردنیــة وذلــك مـــن خــالل بیــان أثــر نظـــم المعلومــات المحاســبیة علـــى 

وكــان األفـراد العـاملین فــي ، بط الـداخليفاعلیـة الرقابـة المحاسـبیة والرقابــة اإلداریـة وعلـى فاعلیــة الضـ

دائــرة الرقابــة الداخلیــة فــي البنــوك التجاریــة األردنیــة مجتمــع الدراســة، واعتمــد الباحــث علــى االســتبانة 

وعـدد مـن األسـالیب اإلحصـائیة مـن خـالل اإلحصـاء ) SPSS(المحكمة تم تحلیـل بیاناتهـا باسـتخدام 

المحاسـبیة تـؤثر علـى فاعلیـة الرقابـة المحاسـبیة، وأن  ونتج عن الدراسة أن نظم المعلومـات، الوصفي

هنالــك أثــر إیجــابي لـــنظم المعلومــات المحاســبیة علــى فاعلیـــة الرقابــة اإلداریــة، وأن المعلومــات التـــي 
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توفرهــا نظــم المعلومــات المحاســبیة ســاعد فــي مراقبــة عملیــة االلتــزام بالسیاســات اإلداریــة، وأن هنالــك 

  .المحاسبیة على فاعلیة الضبط الداخلي أثر إیجابي لنظم المعلومات

هـــدفت : ، تقیـــیم أنظمـــة الرقابـــة الداخلیـــة فـــي الجامعـــات الخاصـــة األردنیـــة2001دراســـة زیـــدان، 

الدراسة إلى تقییم أنظمة الرقابة الداخلیـة فـي الجامعـات الخاصـة، ودراسـة أثـر عمـل مـدقق الحسـابات 

ة العالقة بـین حجـم الجامعـة وفاعلیـة نظـام الرقابـة الخارجي على فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة، ودراس

وكــان مجتمــع وعینــة الدراســة فــي الجامعــات الخاصــة فــي األردن حیــث تــم اختیــار المــدقق ، الداخلیــة

ـــداخلي ورئـــیس الحســـابات والمـــدیر المـــالي فـــي كـــل جامعـــة، واســـتخدام الوصـــفي التحلیلـــي بنـــوعین  ال

یــق تصــمیم اســتبانة، وقــد بینــت نتــائج هــذه الدراســة وجــود البیانــات الثانویــة والبیانــات األولیــة عــن طر 

عالقــة إیجابیــة بــین حجــم الجامعــة وفاعلیــة الرقابــة الداخلیــة، كمــا كشــفت الدراســة عــن أن الجامعــات 

الخاصـــة تهـــتم بالدرجـــة األولـــى بـــاإلجراءات الدراســـة أن ثلثـــي الجامعـــات الخاصـــة یوجـــد فیهـــا أقســـام 

ة إیجابیــة ضــعیفة بــین مســتوى اهتمــام المــدقق الخــارجي ودرجــة للتــدقیق الــداخلي، وبینــت وجــود عالقــ

فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة،وأوصـى الباحـث بتطـویر أنظمـة الرقابـة الداخلیـة فـي الجامعـات الخاصـة 

ـــا أوصــــى بإیجــــاد معــــاییر محلیــــة للتــــدقیق تســــتخدمها الشــــركات بصــــفة عامــــة  ــــادة فاعلیتهــــا، كمـ وزی

  .متها الرقابیةاصة عند تقییم أنظوالجامعات الخ

تحلیـــل العوامـــل المـــؤثرة علـــى كفـــاءة وفعالیـــة نظـــم المعلومـــات : ، دراســـة بعنـــوان2000خطـــاب، 

هدفت هـذه الدراسـة إلـى دراسـة العوامـل المـؤثرة علـى كفـاءة : المحاسبیة في البنوك التجاریة األردنیة

ول الباحـث كـل مـن العوامـل وقـد تنـا. وفاعلیة نظام المعلومات المحاسبیة في البنوك التجاریة األردنیة

البیئیة والتنظیمیة والسـلوكیة لمسـتخدمي المعلومـات واألجهـزة الحاسـوبیة والبرمجیـات ونمـاذج القـرارات 

قـام الباحـث ، اإلداریة وقـام بدراسـة أثـر تلـك العوامـل علـى كفـاءة نظـم المعلومـات المحاسـبیة وفعالیتهـا

ن اإلدارة المالیــة والعــاملین فیهــا البنــوك التجاریــة بتوزیـع اســتبیان علــى مجتمــع الدراســة والــذي تكـون مــ
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وأهم ما توصلت إلیه الدراسـة إلـى أن هنـاك تـأثیرًا للعوامـل البیئیـة علـى كفـاءة وفاعلیـة نظـام ، األردنیة

المعلومات المحاسـبیة فـي البنـوك التجاریـة األردنیـة، وكـذلك هنـاك تـأثیرًا للعوامـل التنظیمیـة والسـلوكیة 

إال أن تلــك النتـــائج أشــارت إلـــى أن التــأثیر الكبیـــر كــان ألجهـــزة وبــرامج الحاســـوب علــى تلــك الـــنظم، 

  .المستخدمة

 Information Technology and Internal":بعنـوان) Philae Philae, 2009(دراسـة 

Controls" ــة ــة الداخلی ــا المعلومــات والرقاب ــین تكنولوجی لقــد أشــارت هــذه الدراســة إلــى أن  :العالقــة ب

نولوجیــا المعلومــات أصــبح بشــكل واضــح فــي جمیــع أنحــاء المجتمــع وذلــك لمزایــاه المختلفــة، اســتخدام تك

  .وكذلك فإن جمیع بیئات األعمال الیوم قد أدخلت التطور التكنولوجي من أجل القیام باألعمال الیومیة

ونتیجــــة لمــــا یصــــحب هــــذا التطــــور التكنولــــوجي ونظــــرًا ألهمیتــــه كــــان مــــن الضــــروري تعزیــــز أمـــــن 

وقــــد خرجــــت هــــذه الدراســــة إلــــى أن تكنولوجیــــا المعلومــــات عــــامًال مهــــم ورئیســــي ألمــــن ، مــــاتالمعلو 

وتتمیــز دراســتي عـــن الدراســات الســابقة بأنهـــا ، المعلومــات مــع مــا یصـــحبها مــن رقابــة داخلیـــة وقویــة

 ومفهـوم الرقابـة القانونیـة مـع البنـك المركـزي، ستتناول تعریف البنوك اإلسالمیة والتطور التـاریخي لهـا

  . والرقابة الشرعیة على البنوك اإلسالمیة

  :منهجیة البحث 

ســأقوم فــي هــذه الدراســة باالعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي بیــان مفهــوم الرقابــة الشــرعیة 

زالــــة الغمــــوض الــــذي یحــــیط بموضــــوع الدراســــة , اإلســــالمیة  البنــــوكورقابــــة البنــــك المركــــزي علــــى  وإ

 1971لســنه ) 23(لمختلفــة ومنهــا قــانون البنــك المركــزي األردنــي رقــم واالســتعانة بالمصــادر العلمیــة ا

  . وقوانین البنوك االسالمیة والقوانین المقارنة وتعدیالته
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  الفصل األول

  مفهوم البنوك اإلسالمیة

  :تمهید

یقـــع البنـــك المركـــزي األردنـــي علـــى رأس الجهـــاز البنكـــي األردنـــي وهـــو الســـلطة النقدیـــة فـــي 

بنــوك فـــي أي مجتمــع الـــدور األهـــم فــي تنمیـــة االقتصــاد وقـــد تطــور عمـــل البنـــوك المملكــة، وتلعـــب ال

تطورًا ملحوظا في العقـود األخیـرة مـن القـرن العشـرین، وأصـبح لهـا دور هـام فـي النهضـة االقتصـادیة 

مـــن خــــالل تــــوفیر التمویــــل الــــالزم لألنشـــطة االقتصــــادیة التجاریــــة والخدمیــــة والصــــناعیة والزراعیــــة، 

لـــى البنـــوك فـــي النهـــوض باقتصـــادیات الـــبالد، وحتـــى علـــى مســـتوى تمویـــل األفـــراد وأصـــبح یعتمـــد ع

، وحاجــاتهم غیــر االعتیادیــة مــن خــالل القــروض القــروضلتغطیــة احتیاجــاتهم االعتیادیــة مــن خــالل 

  .1قصیرة وطویلة األجل

وتقــوم فلســفة عمــل البنــوك التجاریــة علــى التعامــل بالفائــدة أخــذًا وعطــاًء، فهــي تتقاضــى مــن   

، تــزداد قیمتهــا بزیـادة مــدة اإلقــراض أو ا لمقترضـین، وتــدفع للمـودعین فائــدة محــددة متفـق علیهــا مسـبقًا

وقد جـاء الـدین اإلسـالمي الحنیـف، لیحـرم علینـا التعامـل بالربـا ویأمرنـا باالبتعـاد عنـه، فجـاء  .اإلیداع

ي تحــرم الربــا وتحــذرنا فــي القــرآن الكــریم، المصــدر الــرئیس للتشــریع اإلســالمي، العدیــد مــن اآلیــات التــ

َدَقاِت  {: من التعامل به ومن ذلك قوله تعالى ِبي الصَّ رْ ُ ی ا وَ بَ َحُق اللَّهُ الرِّ مْ   .)2( } یَ

ولتــوفیر التعامــل المــالي بعیــدًا عــن شــبهة الربــا، بــدء التفكیــر فــي إیجــاد بنــوك إســالمیة تعمــل   

ولتكــون بــدیًال عــن البنــوك التجاریــة الخســارة الحــالل وفــق أحكــام الشــریعة اإلســالمیة / بمفهــوم الــربح 

الربویة، فجاءت الفلسفة االستثماریة للبنـوك اإلسـالمیة مغـایرة تمامـًا لفلسـفة عمـل البنـوك التجاریـة فـي 

                                                
  .12دار الفكر للطباع والنشر، ص: إدارة البنوك، عمان). 1997(اللوزي، سلیمان، وآخرون  1
 .276سورة البقرة، اآلیة  2



8 
 

ـــبالد العربیـــة  التجاریـــةوعلـــى الـــرغم مـــن زیـــادة أعـــداد البنـــوك .1تعاملهـــا مـــع العمـــالء وانتشـــارها فـــي ال

علـى الوصـول إلـى نسـبة مقبولـة مـن الجمهـور للتعامـل معهـا،  واإلسالمیة، إال أنها مازالت غیـر قـادرة

، أو لموقـف دینـي تجـاه المعـامالت التـي تمارسـها بإدراك عملیـات البنـوكوذلك ألسباب مختلفة تتعلق 

  .2البنوك والتي ترتبط بمفهوم الفائدة الذي یعد محرمًا من الناحیة الشرعیة

تباشـر األعمـال البنكیـة مـع التزامهـا باجتنـاب ویقصد بالبنوك اإلسالمیة تلك المؤسسات التـي   

التعامــل بالفوائــد الربویــة أخــذًا وعطــاًء بوصــفه تعــامًال محرمــًا شــرعًا وباجتنــاب أي عمــل آخــر مخــالف 

لألحكــام الشــرعیة اإلســالمیة وذلــك بهــدف المحافظــة علــى القــیم واألخــالق اإلســالمیة وتحقیــق أقصــى 

أمـا البنـوك المرخصـة فـي .3یبة كریمة لألمة اإلسالمیةمعدل عائد اقتصادي اجتماعي یضمن حیاة ط

، وتســعة بنــوك غیــر أردنیــة، (األردن فیبلــغ عــددها أربعــة وعشــرون بنكــًا تجاریــًا  اثنــا عشــر بنكــًا أردنیــًا

وتمــارس هــذه البنــوك عملهــا البنكــي وذلــك فــي ســبیل النهــوض باقتصــادیات . 4)وثالثــة بنــوك إســالمیة

كیة التي تقـوم بهـا مـن خـالل تمویـل االسـتثمارات المختلفـة والتـي تـؤدي البالد، من خالل األعمال البن

  .5إلى نمو الحركة التجاریة والمالیة

  :ولمزید من التفاصیل سیتم تناول الفصل من خالل المبحثین التالیین

  .ماهیة البنوك اإلسالمیة ونشأتها: المبحث األول

  .یة لرقابة البنك المركزيدواعي وموجبات خضوع البنوك اإلسالم: المبحث الثاني
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  .9النقود والبنوك، وزارة التعلیم العالي، الموصل، العراق، ص). 1989(الشمري، ناظم  5
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 المبحث األول

  البنوك اإلسالمیة  نشأة

یـــة أدت إلـــى لعـــب هـــذه المؤسســـات دورًا هامـــًا فـــي عـــرض البنكإن نشـــأة وتطـــور المؤسســـات 

النقــد، وبالتــالي فــي التضــخم، ممــا دفــع الحكومــات إلــى التــدخل فــي أعمــال هــذه المؤسســات للســیطرة 

وتقــوم الدولــة بــذلك مــن خــالل البنــك المركــزي الــذي . تصــادعلــى عــرض النقــد للتــأثیر فــي حالــة االق

یســتخدم عــددًا مــن األدوات فــي هــذه العملیــة ألهمیــة هــذه البنــوك فــي االقتصــاد، ممــا دفــع الحكومــات 

ي لحمایة أموال المـودعین الـذي یسـتخدم عـددا مـن األدوات فـي البنكأیضا لوضع قوانین تنظم العمل 

ك المركزیـة تلعــب دور المراقـب علــى البنــوك مـن خــالل الســلطات فأصــبحت البنــو . هـذه العملیــة أیضـا

  .التي منحها إیاها القانون

التطــورات خـالل العقــد األخیــر مــن  وقـد شــهد القطــاع المـالي علــى مســتوى العــالم العدیـد مــن

یــة، واســتحداث أدوات مالیــة البنكالصـناعة  القـرن العشــرین، تمثلــت فـي التقــدم التكنولــوجي الهائـل فــي

وعلـى الـرغم مـن هـذه التطـورات . بعضـها بصـورة غیـر مسـبوقة وانفتـاح األسـواق المالیـة علـى جدیـدة،

األزمات التـي شـهدها القطـاع المـالي سـواء فـي الـدول النامیـة أو المتقدمـة  االیجابیة، فإن هناك بعض

نــه أن التـأثیر ســلبیًا علـى اقتصــادیات تلــك الـدول، والمتتبــع لتطــورات االقتصـاد العــالمي یمك أدت إلـى

مشــتركا  یالحــظ أن معظــم الــدول التــي شــهدت أزمــات مالیــة واقتصــادیة كانــت مشــاكل البنــوك قاســما

  .)1(الناتجة عن االئتمان یة وعلى رأسها المخاطرالبنكفیها، وارجع الخبراء ذلك إلى تزاید المخاطر 

دمــة األزمــات ظهــرت الحاجــة إلــى الحوكمــة فــي العدیــد مــن االقتصــادیات المتق ونتیجــة لهــذه

 العقـود القلیلـة الماضـیة خاصـة فـي أعقـاب االنهیـارات االقتصـادیة واألزمـات المالیـة والناشـئة خـالل

القـــرن  التـــي شـــهدها عـــدد مـــن دول شـــرق آســـیا وأمریكـــا الالتینیـــة وروســـیا، ســـنوات التســـعینات مـــن
                                                

الدار الجامعیة،  ،"البنوكالحوكمة في  تطبیقات) التجارب-المبادئ-المفاهیم(حوكمة الشركات "). 2007(حماد، طارق عبد العال ) 1(
  23ص  القاهرة،
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مفـرط مـن اإلقـراض ال العشرین، وكذلك ما شهده االقتصاد األمریكي مـؤخرا مـن انهیـارات مالیـة بسـبب

یلتقــي البنــك اإلســالمي مــع أمثالــه مــن المؤسســات المالیــة والتجاریــة التــي تتعامــل ، و )1(طــرف البنــوك

ضمن أحكام الشریعة اإلسالمیة في السعي نحو تحقیق الكسـب المـادي وزیـادة ثـروات المُّـالك، وذلـك 

فـة وأسـرع وقـت وأقـل باستخدام موارده المتاحة لالستخدام األمثـل لتحقیـق أقصـى عائـد ممكـن بأقـل تكل

  .مخاطرة

حســابات (كمـا یلتقـي البنــك اإلسـالمي مــع البنـك التقلیــدي أیضـًا فــي اسـتثمار الودائــع الجاریـة   

مقابـل تعهـد بردهـا ) والبنـك مفـوض باسـتخدامها(من أصحابها باستخدام عبارات ذات داللة ) االئتمان

الخــــراج (لى اهللا علیــــه وســــلم عنــــد الطلــــب ولــــه الغــــنم وعلیــــه الغــــرم وهــــذا یتفــــق وحــــدیث الرســــول صــــ

والبنك اإلسالمي هو منظمة إسالمیة تعمل في مجال األعمـال بهـدف بنـاء الفـرد المسـلم ، 2)بالضمان

تاحــة الفــرص الموافقــة لهــا، للنهــوض علــى أســس إســالمیة تلتــزم بقاعــدة  والمجتمــع المســلم، وتنمیتهــا وإ

  .3الحالل والحرام

  :ع من خالل المطالب التالیةولمزید من التفاصیل سیتم تناول الموضو 

  .تعریف البنوك اإلسالمیة: المطلب األول

  .خصائص وأنواع البنوك اإلسالمیة: المطلب الثاني

  .أهداف وخدمات البنوك اإلسالمیة: المطلب الثالث

                                                
  .24المرجع السابق، ص ،"حماد، طارق عبد العال، ) 1(
و بـن الجـارود ) 3/284(داود فـي السـنن  و أبـي )271(و في اختالف الحـدیث ) 189(الشافعي في مسنده : مسلم بن خالد الزنجي عند  2

و الحـاكم ) 11/298(و بـن حبـان فـي صـحیحه ) 8/82(و أبـي یعلـى فـي مسـنده  (3/404(و أبي عوانـة فـي صـحیحه ) 159(في المنتقى 
و ) 18/206(فـي التمهیـد  و بـن عبـد البـر) 4/21(و الطحـاوي فـي شـرح المعـاني ) 3/53(و الـدارقطني فـي سـننه  (18-2) فـي المسـتدرك

  . (14/123) النبالء و في سیر أعالم) 747-2(و الذهبي في تذكرة الحفاظ ) 18/207(
، البنــوك اإلســـالمیة المــنهج والتطبیـــق، بنــك فیصــل اإلســـالمي المصــري، جامعـــة أم درمــان، الســـودان، )1988(طایــل، مصــطفى كمـــال  3

 .54ص
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  المطلب األول

  نوك اإلسالمیةتعریف الب

وك تتواجــد فــي بیئــة تخضــع البنــوك اإلســالمیة إلــى نــوعین مــن القیــود ، فعــالوة علــى أنهــا بنــ

تنافســـیة مـــع بنـــوك تجاریـــة ربویـــة إال أنهـــا مضـــطرة إلـــى تطبیـــق معـــاییر الشـــریعة اإلســـالمیة الحنیـــف 

، فهــي غیــر قــادرة )prohibited-based industry(لیطلــق علیهــا الــبعض اســم الصــناعة المقیــدة 

بها حـاالت مـن عـدم عملیات بنكیـة یشـو (على التعامل بأسعار الفائدة بأي شكل من اإلشكال، والغرر 

ویقصـــد بهـــا االتجـــار فـــي الســــلع ( مثـــل االتجـــار فـــي المشـــتقات speculationالتأكـــد أو المضـــاربة 

، وممنـــوع علیهـــا قبـــول ودائـــع أو إعطـــاء قـــروض لمؤسســـات Derivatives )الســـوقیة علـــى أنواعهـــا

  .1أعمال متخصصة في صناعة الكحول أو المقامرة

ى التعامـــل بأســـعار الفائـــدة  نتیجـــة حكـــم عـــدم جـــواز،  تقـــود عـــدم قـــدرة البنـــوك اإلســـالمیة علـــ

إلــى أي شــكل مــن  سوشــبهة وجــود ظلــم، أو عــدم تحقیــق عدالــة فــي الحصــول علــى فوائــد دون المكــو 

  .أشكال أخطار الحیازة

وبشكل عام، استطاعت البنوك اإلسـالمیة التطـور والنمـو بخطـى متسـارعة بفضـل مجموعـة  

ك بالشـریعة اإلسـالمیة وقـدرتها علـى المسـاهمة فـي سیاسـات من العناصر أهمها حرصـها علـى التمسـ

اإلصــالح االقتصــادي التــي شــهدتها منــاطق تواجــدها، ونتیجــة لمــا شــهدته األســواق المحلیــة والعالمیــة 

زاحة القیود حول انتقال رؤوس األموال، وزیادة التوجه نحو الخصخصة   .من تحرر وإ

التنافسـیة العالمیـة مـن قبـل البنـوك التجاریـة  وبسـبب تواجـد هـذه البنـوك فـي بیئـة تمتـاز بدرجـة

مضافا إلیها مجموعة القیود المفروضة مـن الشـریعة اإلسـالمیة كـان لزامـا علیهـا حتـى تسـتطیع البقـاء 

أن تطــور مجموعــة مــن المنتجــات البنكیــة وتقــدم الخــدمات األفضــل مــن وجهــة نظــر المتعــاملین مــع 
                                                

1 Khan, A.K. And Khanna, T. (2010), “Is Faith A Luxury For The Rich? Examining the Influence of 
Religious Beliefs On Individual Financial Choices”, Available At: Http://People.Hbs.Edu/Jsiegel/ 
Khankhanna201004.Pdf 



12 
 

 2000سـنویا منـذ سـنة  %20بنسبة مسـتمرة تزیـد عـن نموا  البنوك، واستطاعت هذه البنوك أن تحقق

والخســارة الحـالل وفـق أحكــام / و تحقیـق التعامـل المـالي بعیــدا عـن شـبهة الربــا والعمـل بمفهـوم الـربح 

الشــریعة اإلســالمیة والنجــاح فــي منافســة البنــوك التجاریــة ، وان تتبــع فلســفة اســتثماریة مغــایرة لفلســفة 

  .1ها مع العمالءعمل البنوك التجاریة في تعامل

، لــم یكــن باســتطاعة هــذه البنــوك النجــاح دون وجــود رغبــة واهتمــام لــدى األفــراد أمــا تاریخیــاً 

ومؤسسات األعمـال فـي التعامـل وفـق الفلسـفة الدینیـة، فظهـرت أنهـا مـن أكثـر الصـناعات نمـوا نتیجـة 

علـى حـد سـواء، ومـن  قبولها كنظام یمثل فلسفة بنكیة غیر تقلیدیه من قبل المسلمین وغیـر المسـلمین

 120تریلیــون دوالر وان تحقــق عوائــد أكثــر مــن  1.6المتوقــع أن تصــل قیمــة موجوداتهــا إلــى حــوالي 

نتیجة لما حققته البنوك اإلسـالمیة مـن نجاحـات جعلهـا تبـدو شـیئا . 2014ملیار دوالر مع نهایة عام 

لعمـالء بـل أصـبح نظامـا مختلفا ومغـایرا عـن كونهـا نظامـا مقیـدا یعمـل لصـالح مجموعـة خاصـة مـن ا

  .)2014تقریر البنك المركزي االردني، ( یصلح لكل المتعاملین

  :ولمزید من التفاصیل سیتم تناول الموضوع من خالل الفرعین التالیین

  .تعریف البنوك اإلسالمیة: الفرع األول

  .نشأة البنوك اإلسالمیة: الفرع الثاني

                                                
، 6فع التعامـل مـع البنـوك التجاریـة واإلسـالمیة، مجلـة البصـائر، جامعـة البتـراء، المجلـددراسة میدانیة مقارنة لـدوا). 2002(سالمة، راشد  1

  .234، ص 2العدد
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  الفرع األول

  تعریف البنوك اإلسالمیة

اتفاقیـة إنشـاء االتحـاد الـدولي للبنـوك اإلسـالمیة فـي الفقـرة األولـى مـن المـادة الخامسـة  عرفت

یقصــد بــالبنوك اإلســالمیة فــي هــذا النظــام، تلــك البنــوك أو المؤسســات التــي «: البنــوك اإلســالمیة بـــ 

 یــنص قــانون إنشــائها ونظامهــا األساســي صــراحة علــى االلتــزام بمبــادئ الشــریعة، وعلــى عــدم التعامــل

وقــد یطلــق الــبعض علــى البنــوك اإلســالمیة اســم البنــوك الالربویــة أو البنــوك .1»بالفائــدة أخــذًا وعطــاًء 

: التي ال تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على أساس مبدأ المشاركة، فیعرفـه أبـو قحـف علـى أنـه

إلسـالمیة، فهـو بنـك مؤسسة مالیة إسالمیة ذات رسالة اقتصادیة واجتماعیة تعمل في ظل التعـالیم ا«

صــاحب رســالة ولـــیس مجــرد تـــاجر، بنــك یبحـــث عــن المشــروعات األكثـــر نفعــا ولـــیس مجــرد األكثـــر 

نمـا المسـاهمة فـي بنـاء مجتمـع  ربحا، البنك اإلسالمي ال یهـدف لمجـرد تطبیـق نظـام بنكـي إسـالمي وإ

  .2»إسالمي كامل على أسس عقائدیة وأخالقیة واقتصادیة أي أنه غیرة على دین اهللا

عبــد "لـــ" اقتصــادیات النقــود والبنكیــة والتجــارة الدولیــة"وقــد جــاء تعریــف البنــك اإلســالمي فــي 

مؤسسـة بنكیـة هـدفها تجمیـع األمـوال والمـدخرات مـن «: علـى أنـه" النعیم محمد مبارك ومحمود یـونس

تصـادي ثم العمل على توظیفهـا فـي مجـاالت النشـاط االق) الفائدة(كل من ال یرغب في التعامل بالربا 

یــة المتنوعــة للعمــالء بمــا یتفــق مــع الشــریعة اإلســالمیة ویحقــق البنكالمختلفــة وكــذلك تــوفیر الخــدمات 

  .3»دعم أهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمع

ـــدكتور النجـــار أن البنـــوك اإلســـالمیة  عبـــارة عـــن وعـــاء یمتـــزج فیـــه فكـــر اســـتثماري "ویـــرى ال

ربـح حــالل، لتخــرج منـه قنــوات تجســد األسـس الجوهریــة لالقتصــاد اقتصـادي ســلیم ومـال، یبحــث عــن 

                                                
  .10، مطابع االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة، مصر الجدیدة، القاهرة، ص)1977(اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة : انظر -1
  .54-53، إدارة البنوك، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ص)1989(سلطان، محمد سعید وآخرون  -2
  .173، اقتصادیات النقود والصیرفة والتجارة الدولیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ص)1996(مبارك، عبد المنعم، ویونس، محمد محمود   -3
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اإلسالمي، وتنقل مبادئه من النظریة إلى التطبیـق، ومـن التصـور إلـى الواقـع المحسـوس، فهـو یجـذب 

یجـــدون فـــي  .ترأس المـــال الـــذي یمكـــن أن یكـــون عـــاطال لیخـــرج أصـــحابه مـــن التعامـــل بـــه مـــع بیـــو 

  .1صدورهم حرجا من التعامل معها

، إال أنــه ال بــد مــن إّن ح صــر االقتصــاد اإلســالمي فــي البنــوك اإلســالمیة یعــد مفهومــًا ضــیقًا

االعتراف بأّن حركة البنوك اإلسالمیة تمثل أهم وأكبر إنجازات االقتصـاد اإلسـالمي ویرجـع ذلـك إلـى 

  :ثالثة أسباب رئیسة

مســـاراته  أّن البنـــوك فـــي حـــّد ذاتهـــا عصـــب النشـــاط االقتصـــادي عالمیـــا والمـــتحكم فـــي: أوال

  .وتوجهاته

أن البنـوك اإلسـالمیة تكـاد تكـون النمــوذج الوحیـد مـن بـین نمـاذج االقتصـاد اإلســالمي : ثانیـا

  .الذي وجد طریقه للتطبیق والذي تمتع بدرجة من االعتراف مكنته من الوجود واالستمرار

ــــا ــــي ومؤ مفاســــتطاعت البنــــوك اإلســــالمیة أن تكــــون نموذجــــًا : ثالث ــــدًا لالقتصــــاد المحل شــــرًا ی

  .2للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبیق مكونات االقتصاد اإلسالمي

كــز فلســفة البنـــوك اإلســالمیة علــى عـــدم التعامــل بالربـــا أخــذا وعطــاء، فهـــي تقــوم بقبـــول توتر 

الودائــع المعروفــة فــي البنــوك التقلیدیــة دون اســتخدام ســعر الفائــدة كعامــل تعــویض للمــودعین، فتقــوم 

  .3الت التي تجیزها الشریعة اإلسالمیة واألسالیب المشروعة أیضابتوظیفها في المجا

وبذلك أثبتت البنوك اإلسـالمیة قـدرتها علـى تحقیـق أربـاح أعلـى مقارنـة بـالبنوك التقلیدیـة ممـا 

  .4دفع العدید من المستثمرین االتجاه نحوها واالبتعاد عن شبهات الحالل والحرام

                                                
  .164نوفمبر ص -، أكتوبر24ي، مجلة المسلم المعاصر، عالبنوك اإلسالمیة وأثرها في تطویر االقتصاد اإلسالم) 1980(النجار، أحمد  -1
، جـدة، السـعودیة، محاضــرة 97تطـور العمـل البنكـي اإلسـالمي، مشـاكل وآفـاق، المعهـد اإلسـالمي للبحـوث والتـدریب، أكتـوبر ) 2000(كامـل، صـالح  -2

  . 4ص.بنوك اإلسالمیةالشیخ صالح كامل في حفل تكریمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك اإلسالمي للتنمیة في ال
  .197،ص1إدارة البنوك، مدخل كمي واستراتیجي معاصر، دار وائل للنشر،عمان،ط)  2000(الحسیني،فالح حسن،والدوري، مؤید عبد الرحمن -3
 23/11/2014تاریخ الدخول   www. Alwatan.Com. Sa، 1دحالن، عبد اهللا صادق، البنوك اإلسالمیة ، ص -4
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 الفرع الثاني

 نشأة البنوك اإلسالمیة

في صدر الدولة اإلسالمیة كان بیت المال یقوم بمتطلبات التمویل الالزم للمجتمـع فجـاء فـي 

فاستقرضــته مــن ) رضــي اهللا عنــه(تـاریخ الطبــري، أن هنــد بنــت عتبـة، قامــت إلــى عمــر ابــن الخطـاب 

بیــت مــال المســلمین أربعــة آالف درهــم، تتجــر فیهــا، وتضــمنها، فأقرضــها، فخرجــت إلــى بــالد العــراق، 

لــو كــان مـــالي : فقــال لهــا عمــر) الخســارة(رت وباعــت، فلمــا أتــت إلــى المدینــة شــكت الوضـــیعة فاشــت

  .1لتركته ولكنه مال المسلمین

ترجع بدایات المصرفیة اإلسالمیة، بمفهومها الواسع، إلى األیام األولى للتشریع اإلسالمى و 

یقات لبعض المفاهیم الخاصة وقیام الدولة اإلسالمیة، فإن المتأمل للتاریخ اإلسالمى یجد فیه تطب

فقد أدى ازدهار التجارة الداخلیة والخارجیة فى فجر اإلسالم الى ، بالعملیات المصرفیة اإلسالمیة

مثل الودیعة والقرض والمضاربة والحوالة  ،وجود أدوات مالیة ومصرفیة واكبت هذا التطور التجاري

تجار من الحصول على أموالهم من بلد الذى مكن ال: وغیرها، كما عرف نظام الحواالت ،والصرف

 ،)بضم السین(وتسمى هذه العملیة بالسفتجة  ،وجنبهم مخاطر التنقل بها ،غیر تلك التى بها أموالهم

تساع رقعة الخالفة اإلسالمیة،  وتعامل بها التجار بشكل واسع بعد إنتشار الفتوحات اإلسالمیة وإ

أمیر مدینة (باریس أن سیف الدولة الحمدانى  ویؤید ذلك ما ورد في مخطوطة للهمداني بمكتبة

فكانت طریقة الدفع صكوكا  ،دخل سوق بغداد متنكرًا وتعامل فیه) حلب فى القرن الرابع الهجري

مسحوبة على صراف محلى بألف دینار قبلها الصراف ودفع قیمتها وعرف الصراف محرر الصك 

 2.توقیعه من

مین كـان یعمـل علـى تمویـل األفـراد علـى أسـاس من خالل ما ورد نالحظ أن بیت مـال المسـل
                                                

 .1960، تحقیق محمد أبو الفضل، دار المعارف، مصر، 221، ص44ري، جالطبري، تاریخ الطب 1
 .12، ص1995الحموي، یاقوت، تاریخ البلدان، دار الثقافة، بیروت،  2
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وأن القــرض الــذي كــان یمــنح یتضــمن فتــرة ســماح . القــرض الحســن الــذي ال یبنــى علــى أســاس الربــا

تمكــن المقتــرض مــن اســتثمار المــال دون أن یلتــزم المــدین باألقســاط مباشــرة، وهــذا یتضــح مــن قصــة 

منحهــا إیــاه عمــر صــاحبه فتــرة ســماح،  هنــد وخروجهــا إلــى بــالد كلــب للتجــارة، كمــا أن القــرض الــذي

نمـا تتعـداها إلـى فتـرة سـماح أخـرى فـي  ومن المالحظ كذلك أن فترة السـماح لـم تكـن بعـد فتـرة المـنح وإ

إِن{حالة التعثر وعدم القدرة على السداد، وهذا یتفق ونص اآلیة الكریمـة  ـى  وَ َل ٌة ِإ َنِظـرَ ٍة َف َكاَن ُذو ُعْسـرَ

ةٍ  َسرَ یْ   .سر في حالة العسرةأي إعفاء المع 1}مَ

أما في العصر الحـدیث فـإن فكـرت إنشـاء البنـوك اإلسـالمیة قـد ظهـرت فـي حیـز الوجـود فـي 

الباكســتان فــي نهایــة الخمســینیات، عنــدما تــم تأســیس مؤسســة تنقیــل الودائــع وتقــدیمها إلــى المــزارعین 

القـرض، أمـا فـي دون أن یتقاضى أصحاب هذه الودائع أي عائد سوى أجور إداریة تغطـى بهـا تكلفـة 

فقـــد ظهـــرت تجربـــة الریـــف المصـــري وأنشـــأت بنـــوك ادخـــار تعمـــل وفـــق أحكـــام الشـــریعة  1963عـــام 

أمــا فــي بدایــة الســبعینیات فقــد ظهــرت انطالقــة جدیــدة لفكــرة إنشــاء البنــوك اإلســالمیة، ، )2( اإلســالمیة

البنكیـة حسـب أنشئ بنك ناصر االجتماعي، وهو أول بنك یقوم بممارسـة النشـاطات  1971ففي عام 

أقــیم بنكــین إســالمیین همــا بنــك دبــي اإلســالمي والبنــك  1975أحكــام الشــریعة اإلســالمیة، وفــي عــام 

بنــك فیصــل المصــري، : أقــیم ثالثــة بنــوك إســالمیة هــم 1977اإلســالمي للتنمیــة فــي جــدة، وفــي عــام 

، وبعـد 1978م بنك فیصل السوداني، وبیت التمویـل الكـویتي، ثـم تالهـم البنـك اإلسـالمي األردنـي عـا

ذلك أخذت البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة تتزاید بشكل واضح عامًا بعد عام حتى أصـبح عـدد 

  .3البنوك اإلسالمیة في العالم آخذًا بالتزاید المضطرد 

                                                
 .280: سورة البقرة، اآلیة 1
ي في البنكت العمل ي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مستجداالبنكاإلسالمیة ودورها في تعزیز القطاع  البنوك) 2005(العماري، حسن سالم  )2(

  .21، ص 3-2سوریة في ضوء التجارب العربیة والعالمیة، مجموعة دله البركة ،دمشق، 
 .177، 176البنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق، دار أسامة، عمان، ص) 1998(الهیتي، عبد الرزاق  3
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 المطلب الثاني

  خصائص وأنواع البنوك اإلسالمیة 

التقلیدیة، نجد أن هذه  البنوكجارب الالربویة القصیرة بالمقارنة مع ت البنوكمن خالل تجارب    

قد أشرنا ألیها في سرد مراحل نشأة  البنوكتتكون من قسمین أساسیین، كل قسم به أنواع من  البنوك

 .و تطور البنوك اإلسالمیة،إال أننا هنا نورد لها بندا خاصا أكثر تحدید

یفرض علیها التعایش مع البنوك أنشئت بمبادرة فردیة و في محیط  البنوكهذه : الفردیة البنوك :أوالً 

ي الربوي بدول إسالمیة وغیر إسالمیة ولها البنكالربویة،أي تمارس عملها في إطار هیمنة النظام 

 1: ثالثة أنواع

من أهمها مصارف فیصل اإلسالمیة المنتشرة في بعض : إما عن طریق بنك إسالمي مستقل  -1

بضة دولیة متعددة الجنسیات ، من ممیزات هذا الدول ، وكذلك مجموعة دلة البركة وهي شركة قا

  . صورة واضحة وهویة إسالمیة متمیزة -: النوع 

 .تأثیر تجاري واسع وكبیر مع وضوح الرأي لدى الجماهیر -

  . والء وتحفیز أكبر للعاملین نظرا لوضوح الطبیعة الممیزة -

  . إمكانیة جلب رؤوس أموال أجنبیة -

اإلسالمي للتنمیة  بنوك الالربویة االخري واالستفادة من برنامج البنكإمكانیة التعاون مع ال -

   .وبرنامج االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة

 .إمكانیة النمو والتطور على صعید أوسع وسرعة اكبر -

 .ومن أصعب ما یواجه هذا النوع من البنوك إمكانیة الحصول على ترخیص قانوني

                                                
  .54ل اإلسالمي المصري، جامعة أم درمان، السودان، صالبنوك اإلسالمیة المنهج والتطبیق، بنك فیص) 1988(طایل، مصطفى كمال  1
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ظهر هذا النوع جنبا إلى جنب مع النوع األول، : ابع للبنك التقلیديالفرع المستقل إداریا و ت -2

حیث تأثرت البنوك الربویة بعمل البنوك اإلسالمیة وتلبیة لرغبة العمالء اجتناب التعامل الربوي، 

  1 . كما هو الحال في فروع المعامالت اإلسالمیة لبنك مصر مثال

د غیر إسالمیة تبنت هذه الممارسات من بینها لیس هذا فقط بل حتى بنوك مسجلة وعاملة في بال

التي تتواجد في الدانمرك ولكسمبورغ ، وللفرع كیان مستقل ذاتي من الناحیة المالیة واإلداریة 

والمحاسبیة ومقر خاص بالرغم من ارتباطه القانوني بالبنك التقلیدي ، وهو كالبنك المستقل ، قد 

 . یجد صعوبة في الترخیص القانوني

یختلف هذا النوع عن سابقیه في كونه الیملك مقرا خاصا : فتح شبابیك أو نوافذ إسالمیة   -3

مستقال عن البنك التقلیدي كما تستفید من نفس الوسائل المالیة والمادیة المتوفرة لهذا البنك ، وتعد 

من  ، ظهرت، غیر أن له سلبیاتالقانوني لتأسیسه سهل نسبیاتكلفة إنشائه متواضعة والترخیص 

  :خالل واقع العمل في البنوك

عدم التمییز الواضح بین المعامالت الربویة والالربویة، مما قد یؤدي إلى شبهات تؤثر  -

  2 . بصورة سلبیة على تعامالت الجمهور

یة البنكي اإلسالمي للقیام بالخدمات البنكعدم تخصیص عاملین متمكنین من العمل  -

  . للمعامالت اإلسالمیةالالربویة ، مما قد یؤثر على السیر 

ي البنكبمبادرات حكومیة بغرض أعادة هیكلة النظام  البنوكأنشئت هذه : الحكومیة البنوك  -ثانیاً 

ي اإلسالمي ، حیث ظهر قانون البنوك البنكفي إطار أسلمته ، وهو نظام شمولي ملزم للعمل 

م ، وغیرها 1983ة بتركیا سنة م ، وقانون بیوت التمویل الخاص1982اإلسالمیة بمالیزیا في نهایة 

من القوانین األخرى نتیجة اهتمام البنوك المركزیة العربیة بالتجربة اإلسالمیة وسعیها إلصدار 
                                                

  .54-53إدارة البنوك، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ص) 1989(سلطان، محمد سعید  -1
  .173اقتصادیات النقود والصیرفة والتجارة الدولیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ص) 1996(مبارك، عبد المنعم محمد ، یونس، محمود  -2
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والبنوك اإلسالمیة كغیرها . تشریعات لها ومتابعة الرقابة علیها بعد أن كانت تؤسس بقوانین خاصة 

ملوكة للدولة أو األفراد أو القطاعین الخاص من البنوك التقلیدیة تعمل كوسیط تمویل سواء كانت م

والعام معا ، فهي ملتزمة بالنظام وخاضعة لتوجیه السلطة النقدیة في تخطیط االئتمان والتوزیع 

القطاعي لالستثمار ، وتحدید هامش الربح ونسبة المشاركة ، والتعامل مع الدولة في حمایة اقتصاد 

   . البلد وقوة النقود وسعر الصرف

لبنوك اإلسالمیة دور هام في اقتصاد الدولة لكونه جهازا فعاال فیه، یعمل بكفاءة إن ل

یة واالستثماریة غیر اإلسالمیة، ویساهم في دفع عجلة البنكویمكنه بذلك من منافسة المؤسسات 

التنمیة االقتصادیة إلى جانب ما یحققه على المستوى االجتماعي في تنمیة التعاون والتكافل 

ین أفراد المجتمع، مودعین ومستثمرین وعاملین في البنك، حیث أن البنك اإلسالمي من واإلخاء ب

  .)1(أدوات تطبیق مبدأ التكافل االجتماعي في النظام اإلسالمي في العصر الحالي

  :ولهذا فإن أي نظام مصرفي إسالمي یجب أن یتكون من ثالثة عناصر أساسیة

  .عمق للنظام عدد كبیر من األطراف المشاركة لتوفیر-أ

  .تنوع واسع من األجهزة وذلك لمقابلة مختلف احتیاجات عمالء المؤسسات المالیة- ب

  .)2(المؤسسات باألجهزة–سوق تبادل مصرفي إسالمي یربط بین األطراف -ج

  :ویرتكز على الركائز األساسیة التالیة

  .كون حالالیأن مصدر المال وتوظیفه ال بد أن -

  .أن یكون بعیدا عن شبهة الرباأن توظیف المال ال بد -

  .أن توزیع العوائد یتم بین أرباب المال والقائمین على إدارته وتوظیفه-

  .أن للمحتاجین حقا في أصول القادرین عن طریق فریضة الزكاة-
                                                

  .368-367االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص) 1991(مشهور، أمیرة عبد اللطیف  )1(
  .27، ص33، س365ي اإلسالمي، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، عالبنكتطور النظام ) 1995(الطنطاوي، أسامة   )2(
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  .أن الرقابة الشرعیة هي أساس المراجعة والرقابة في عمل البنوك اإلسالمیة-

  .)1(لجانبین الروحي واألخالقيعدم الفصل بین الجانب المادي وا-

ومما سبق ذكره نستخلص أّن سیاسة البنك اإلسالمي توضح على ثالثة أسس كما جاء 

  ":البنك الالربوي في اإلسالم"بذلك محمد باقر الصدر في 

  .أن ال تخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة: أوال

معاش بوصفه مؤسسة أن یكون قادرا على الحركة والنجاح ضمن إطار الواقع ال: ثانیا

  .تجاریة تتوخى الربح

أن تمكنه صبغة اإلسالمیة من النجاح بوصفه بنكا ومن ممارسة الدور الذي تتطلبه : ثالثا

الحیاة االقتصادیة والصناعیة والتجاریة من البنوك، وما تتطلبه ظروف االقتصاد اإلسالمي النامي 

  .)2(والصناعة الناشئة

  :ن نلخص خصائص البنوك اإلسالمیة في النقاط التالیةوعلى ضوء ما سبق ذكره یمكن أ

البنوك اإلسالمیة هي جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي : الطابع العقائدي: أوال

الروحیة والخلقیة واالجتماعیة والسیاسیة (باعتباره أن الدین اإلسالمي جاء منظما لجمیع حیاة البشر 

ة للمبادئ والقیم اإلسالمیة والتي تقوم على أساس أن تخضع البنوك اإلسالمی كما) واالقتصادیة

المال مال اهللا سبحانه وتعالى وأن اإلنسان مستخلف فیه وسیحاسب علیه في اآلخرة كما قال 

ِفیَن ِفیهِ :(سبحانه وتعالى ْستَْخَل ُكمْ مُ َل ِفقُوا ِممَّا َجعَ َأنْ ضِ : (، وكذلك قوله تعالى))3(وَ فَُكمْ ِفي اْألَرْ ْستَْخلِ یَ  وَ

وَن  ُل َف تَْعمَ نُظرَ َكیْ اُكمْ : (وقوله 4()فَیَ اِل اللَِّه الَِّذي آتَ مْ ِمْن مَ آتُوهُ   .)1()وَ

                                                
  24/11/2014تاریخ الدخول  .4-3، ص  www. Kantakji.orgي، البنكزیز القطاع اإلسالمیة ودورها في تع البنوك)  2000(أبو عبید،  أحمد )1(
البنك الالربوي في اإلسالم، أطروحة للتعویض عن الربا ودراسة لكافة أوجه نشاطات البنوك في ضوء ) 1990(الصدر، محمد باقر  )2(

  .10الفقه اإلسالمي، دار التعاون للمطبوعات، بیروت، ص
  .7: اآلیةسورة الحدید، -)3(
  .129: سورة األعراف، اآلیة-)4(
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ویترتب على هذه الخاصیة أن تتحرى البنوك اإلسالمیة التوجیهات الدینیة من جمیع 

ة من أعمالها، ولتفعیل هذه الخاصیة تقوم البنوك اإلسالمیة بتعیین هیئات للرقابة الشرعیة تضم نخب

علماء الفقه واالقتصاد اإلسالمي وتعرض علیها جمیع أعمالها، وتتولى مسؤولیة مراقبة أعمالها 

لضمان توافقها مع الشریعة اإلسالمیة، وتؤدي هذه المیزة للبنوك اإلسالمیة إلى ارتفاع دورها 

مصالح االجتماعي من خالل التوازن بین مصالحها الخاصة والمصلحة االجتماعیة فهي تراعي ال

  .االجتماعیة ولو أدى ذلك إلى التضحیة ببعض مصالحها الخاصة

  عدم التعامل بالفائدة: ثانیا

ي من إثم الربا، وهذا هو البنكاألساس الذي قامت علیه البنوك اإلسالمیة هو تطهیر العمل 

ر نسبة القرض نظی(الفارق الجوهري بینها وبین البنوك التقلیدیة، التي تعتمد على أسلوب الفائدة 

، وهذا األسلوب هو من الربا الذي حرمته الشریعة اإلسالمیة )محددة من العائد مرتبطة بالزمن

نُوا : (وتوعد سبحانه وتعالى مرتكبیه بالحرب كما یقول في كتابه الكریم تاماً تحریما  ِذیَن آمَ ا الَّ َ ا َأیُّه یَ

ْن كُ  ا ِإ بَ ِقيَ ِمْن الرِّ ا بَ وا مَ َذرُ َ وَ إِْن اتَّقُوا اللَّه ِه وَ ُسوِل رَ ٍب ِمْن اللَِّه وَ َحرْ ْأَذنُوا ِب وا فَ ُل ْفعَ ِإْن َلمْ تَ یَن ، فَ ِمنِ ؤْ نتُمْ مُ

وَن  مُ َال تُْظَل وَن وَ الُِكمْ َال تَْظلِمُ وَ وُس َأمْ ُ ء ُكمْ رُ تُمْ َفَل وتستعیض البنوك اإلسالمیة عن أسلوب . )2()تُبْ

خاطر العملیات االستثماریة بین األطراف الفائدة بأسلوب المشاركة والذي یقوم على توزیع م

  .)3( )الممول وطالب التمویل(

                                                                                                                                          
  .33: سورة النور، اآلیة-)1(
  .279-278: سورة البقرة، اآلیة-)2(
  .23، ص مرجع سابقالعماري، حسن سالم  )3(
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 المطلب الثالث

  أهداف وخدمات البنوك اإلسالمیة

  :  1هناك العدید من األهداف للبنوك اإلسالمیة تتمثل في 

  : األهداف المالیة: أوًال 

  .من خالل جمع مدخرات العمالء: جذب الودائع وتنمیتها -1

   وتوظیفها في المشروعات المختلفة: ألموالاستثمار ا -2

  .من خالل األعمال التي تمارسها البنوك من أجل جمع االرباح: تحقیق األرباح -3

  :  2أهداف خاصة بالمتعاملین: ثانیًا 

للمتعاملین مع البنك اإلسالمي أهدافًا متعددة یجـب أن یحـرص البنـك اإلسـالمي علـى تحقیقهـا  

  : یة وهي على النحو اآلتي البنكییم العمالء لجودة الخدمة والتي تشكل أسسا عند تق

یـة بجـودة عالیـة البنكیقوم نجاح البنك اإلسـالمي علـى تقـدیم الخـدمات : یة البنكتقدیم الخدمات  -1 

یـة المتمیـزة لهـم فـي إطـار أحكـام البنكللمتعاملین ، وقدرته على جـذب العدیـد مـنهم ، وتقـدیم الخـدمات 

دُّ ذلك نجاحا للبنوك اإلسالمیة وهدفًا رئیسًا إلدارتها  الشریعة اإلسالمیة عَ ُ   وی

یقــوم البنــك اإلســالمي باســتثمار أموالــه المودعــة لدیــه مــن خــالل  : تــوفیر التمویــل للمســتثمرین -2 

أفضـــل قنـــوات االســـتثمار المتاحـــة لـــه عـــن طریـــق تـــوفیر التمویـــل الـــالزم للمســـتثمرین، أو عـــن طریـــق 

خــالل شــركات تابعــة متخصصــة، أو القیــام باســتثمار هــذه األمــوال مباشــرة اســتثمار هــذه األمــوال مــن 

  .سواء في األسواق المحلیة، واإلقلیمیة والدولیة

                                                
، جـدة، السـعودیة، محاضـرة ي اإلسالمي، مشاكل وآفاق، المعهد اإلسـالمي للبحـوث والتـدریبالبنكتطور العمل ). 2005(كامل، صـالح  1

 .8الشیخ صالح كامل في حفل تكریمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك اإلسالمي للتنمیة في البنوك اإلسالمیة، ص
، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائقالربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضیاته، الجزء األول  البنكتحول ) 1992(ربیعة، سعود  2

 .21الكویت، ص
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من أبرز عوامل نجاح البنوك مدى ثقة المـودعین بالبنـك، ومـن أعظـم : توفیر األمان للمودعین -3 

  :عوامل الثقة في البنوك

ت ســـحب ودائـــع العمـــالء خصوصـــا الودائـــع تحـــت تـــوفر ســـیولة نقدیـــة دائمـــة لمواجهـــة احتمـــاال - 1

  .الطلب دون الحاجة إلى تسییل أصول ثابتة،

  .توفیر التمویل الالزم للمستثمرین من جهة أخرى - 2

  :أهداف داخلیة : ثالثًا 

  :للبنوك اإلسالمیة العدید من األهداف الداخلیة التي تسعى إلى تحقیقها منها

ك اإلسالمي إلى توفیر العنصر البشري القـادر علـى اسـتثمار یسعى البن: تنمیة الموارد البشریة  -1

یة والعمل المستمر في تنمیـة مهـارات أداء العنصـر البشـري عـن طریـق البنكاألموال ، وامتالك الخبرة 

  .التدریب

حیـث تمثـل عمـاد  البنـوكتهدف المؤسسات بعامة إلى االسـتمرار ،وبخاصـة : تحقیق معدل النمو -2

یــة البــد أن تضــع فــي اعتبارهــا البنكوحتــى تســتمر البنــوك اإلســالمیة فــي الســوق  االقتصــاد ألي دولــة،

  .یة البنكتحقیق معدل النمو ، لیمكنها االستمرار والمنافسة في األسواق 

ـــاً -3 ـــًا واجتماعی ـــوك جغرافی حتـــى تســـتطیع البنـــوك اإلســـالمیة تحقیـــق أهـــدافها الســـابقة : انتشـــار البن

یـة واالســتثماریة للمتعـاملین، البـد مــن انتشـارها، لتـوفیر  الخــدمات كالبنباإلضـافة إلـى تــوفیر الخـدمات 

  .یة في أقرب األماكن لهمالبنك

  :أهداف تنمویة: رابعاً 

یــة فـــي اجتــذاب العمـــالء ســواء أكـــانوا أصــحاب الودائـــع؛ البنكفــي الســـوق  البنـــوكتشــتد المنافســـة بــین 

یـة التـي تتسـم بمجموعـة البنكالت والخـدمات االستثماریة أم المستثمرین، إذ تقدم لهم العدید من التسهی

أهــم هــذه العوامــل تطــویر صـــیغ . مــن العوامــل الكفیلــة بتحقیــق المیــزة التنافســیة أمـــام البنــوك التقلیدیــة
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التمویل المختلفة وتطویر الخدمات البنكیة و ابتكار خـدمات مصـرفیة ال تتعـارض مـع أحكـام الشـریعة 

  .لحالیةیة االبنكاإلسالمیة، وتطویر المنتجات 

للبنك اإلسالمي معامالت مباحة كثیرة، حیث یقوم البنك بجمیع الخـدمات التـي یقرهـا الشـرع، 

  - 1 :وهي خدمات كثیرة ومتنوعة أهمها

وهي عبارة عن ودائع تحت الطلب، یسـتطیع أن یسـحب المـودع مـن حسـابه  :الحسابات الجاریة -1

  .متى شاء وله أن یسحبه بالكامل

، ویعطـــى صــاحبها عـــادةً دفتــر تـــوفیر ولــه الحـــق فـــي  :الودائــع االدخاریـــة وهـــي ودائــع صـــغیرة غالبــًا

  .2سحب بعض أو كل هذه الودیعة في أي وقت شاء

هـي ودائـع طویلـة األجـل، ال یسـترد منهـا شـيء إال بعـد مـدة ربـط متفـق علیهـا مـا  :الودائع ألجـل -2

أصــــحابها علــــى اســــتثمارها  بــــین المــــودع والبنــــك، ویقبــــل البنــــك اإلســــالمي هــــذه الودائــــع ویتفــــق مــــع

م البنـــك باســــتثمار المـــال وكــــیًال أو نائبـــًا عــــن )الغــــنم بـــالغرم(بالمشـــاركة فـــي نــــاتج االســـتثمار  ، ویقــــوّ

أصــحاب هــذه الودائــع یمكــن أن یســتثمر بواســطته أو یدفعــه إلــى مــن یعمــل فیهــا علــى شــروط العقــود 

منهـــا مــا یجمـــع بـــین المضـــاربة التــي یقرهـــا اإلســـالم، فمنهـــا مــا هـــو مضـــاربة ومنهـــا مــا هـــو شـــركة، و 

  . والشركة وغیرها من هذه الشروط

وهي تحویل النقود إلـى مكـان آخـر، كـأن یـدفع شـخص إلـى البنـك مبلغـًا مـن : التحویالت النقدیة -3

المــال فــي الســعودیة مــثًال ویأخــذ هــذا المبلــغ تحــویًال علــى بنــك فــي مصــر علــى ســبیل المثــال، أو أن 

ل للبنك في السعودیة لی   .تم تسلیم المبلغ لشخص آخر في مكان آخرتحوّ

الــذي أودع بــه مبــالغ فــي ) المســحوب علیــه(إلــى البنــك ) الســاحب(وهــي أوامــر دفــع مــن  :الشــیكات

  . مبلغ معین عند اإلطالعآخر الحساب الجاري لیدفع إلى شخص 
                                                

 ..21، ص، مرجع سابق، ربیعة، سعود 1
  .9ص، مرجع سابق، كامل، صالح  2
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األجنبیـة تمارس البنـوك اإلسـالمیة عملیـات بیـع وشـراء العمـالت  :1بیع وشراء العمالت األجنبیة -4

لغــرض تـــوفیر قــدر كـــاٍف منهـــا لمواجهــة حاجـــة العمـــالء وألجــل الحصـــول علـــى ربــح فیمـــا إذا كانـــت 

أســــعار الشــــراء أقــــل مــــن أســــعار البیــــع، مــــادام البنــــك یراعــــي فــــي ذلــــك أحكــــام الشــــریعة فیمــــا یتعلــــق 

م   .بالصرف؛ فال یخالف أحكام الصرف الذي ال شبهة فیه وال یدخل في دائرة الربا المحرّ

یقــوم البنــك اإلســالمي بتحصــیل األوراق  ):الشــیكات الكمبیالــة والســند ألمــر(األوراق التجاریــة  -5

ومـا یأخـذه مـن . التجاریة؛ أي مسـتندات الـدیون التـي یضـعها الـدائنون لـدى البنـك ویفوضـونه بقبضـها

 ولكـن ال یسـتطیع البنـك اإلسـالمي أن.عمولة ومصاریف في هـذا الشـأن مقابـل أجـر علـى هـذا العمـل

یقوم بخصم الكمبیاالت بأن یدفع قیمة الدین المحرر عند تقدیم الكمبیالـة مخصـومًا منـه سـعر الفائـدة 

وفــي هــذا الصـــدد یــذكر الــبعض أن البنـــك . أو مــا یقابلــه عـــن مــدة االنتظــار فـــذلك مــن الربــا المحـــرم

  :2اإلسالمي یستطیع أن یعالج القیام بهذه العملیة على أحد الوجهین التالیین

ع قیمة الكمبیالة لحامله ویتفق مع المـدین علـى أن یكـون المبلـغ الـذي قـام البنـك بسـداده أن یدف  - أ

 .بمثابة تمویل یشارك المدین في ناتجه على شروط أحد العقود الصحیحة في اإلسالم

إذا كــان المســتفید مــن الكمبیالــة عمــیًال فــي البنــك لــه حســابًا جاریــًا فیــه، فــإن البنــك یســتطیع أن   -  ب

مســتفید قیمــة الكمبیالــة كاملــة بغیــر أن یخصــم مــن قیمتهــا مــا تخصــمه البنــوك یصــرف لهــذا ال

الربویــة عــن مــدة االنتظــار ولــیس فــي ذلــك ظلــم أو عیــب علــى البنــك؛ فالبنــك یشــترط الحســاب 

فلمـاذا ال یصــرف كمبیالتـه إال بعــد خصـم فائــدة " فائــدة"الجـاري لهـذا المــودع وال یـؤدى إلیــه أیـة 

  .من قیمتها

                                                
  .4-3أبو عبید، أحمد، البنوك اإلسالمیة ودورها في تعزیز القطاع البنكي، مرجع سابق، ص 1
 .27، أوت  ص33، س365تطور النظام البنكي اإلسالمي، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، ع) 1995(الطنطاوي، أسامة  2
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تتعـدد العملیـات التـي تقـوم بهـا البنـوك فیمـا یتعلـق بـاألوراق المالیـة ویمكـن : 1ق المالیةعملیات األورا

  -:أن نجملها فیما یلي

  .حفظ األوراق المالیة )1(

  ).المالیةاألوراق  كوبوناتبل یتحص(خدمة األوراق المالیة  )2(

 .طرح عملیة االكتتاب في األوراق المالیة )3(

مـن البنـك بـأن یـدفع للمصـدر قیمـة البضـائع المشـحونة  هي عبارة عـن تعهـد: 2العتمادات المستندیة

مقابل تقدیم المستندات التي تثبـت أن الشـحن قـد تـم وبعـد التأكـد مـن مطابقـة هـذه المسـتندات لشـروط 

 .االعتماد

یمكن أن یقوم البنـك اإلسـالمي بإصـدار خطابـات ضـمان لعمالئـه وهـو فـي ذلـك : 3خطابات الضمان

نفیذ االلتزام فـي مواجهـة المسـتفید أو كفـیًال وضـامنًا للعمیـل لـدى الـدائن یعتبر وكیًال عن العمیل في ت

وله أن یأخذ أجرة على ذلك ویسترد ما تكبده من مصاریف ویلزم أن یكـون للعمیـل ودیعـة لـدى البنـك 

  .تغطي قیمة خطابات الضمان بالكامل

  .یرید مقابل أجرة للبنك اإلسالمي أن یقوم بتأجیر الخزائن الحدیدیة لمن: خزائن األمانات

یقـدم البنـك اإلسـالمي أموالـه إلـى الطـالبین بعـد بحـث وتقیـیم المشـروعات التـي : 4التمویل واالسـتثمار

یتقـــدمون بهـــا ومجـــاالت االســـتثمار لیختـــار مـــنهم أكثـــرهم خبـــرة وأوســـعهم معرفـــة فـــي مجـــال اســـتثماره 

لعقـــود التـــي تقرهـــا الشـــریعة وأكثـــر المشـــروعات نفعـــًا للمجتمـــع، فیقـــوم البنـــك بالتمویـــل علـــى شـــروط ا

                                                
  126، ص1993، 1موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانونیة والعملیة، ج) 1993(علم الدین، محیي الدین إسماعیل  1
 .229، ص2005، 1موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر، دار الوفاء، المنصورة، ط) 2005(عویس، عبد الحلیم  2
لفتـاوى الشـرعیة، دار وائـل للنشـر، دراسـة بنكیـة تحلیلیـة مـع ملحـق با–أساسـیات العمـل البنكـي اإلسـالمي ) 2001(صوان، محمود حسـن  3

 .94، ص1عمان، ط.95-94، ص2001، 1عمان، ط
 .3-2العماري، حسن سالم، البنوك اإلسالمیة ودورها في تعزیز القطاع البنكي، مرجع سابق، ص 4
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اإلســالمیة؛ فیـــدفع للعامـــل فـــي المـــال مـــا اتفـــق علیــه ویأخـــذ مـــن الـــربح أو یشـــارك فـــي الخســـارة طبقـــًا 

 .لشروط العقد

قـــد یقـــوم البنـــك اإلســـالمي حســـب تخصصـــه وخبرتـــه بشـــراء بضـــائع : 1أقســـام البضـــائع والخـــدمات

ن یشـتري البضـائع نقـدًا لحسـاب عمالئـه، لعمالئه ویبیعها لهم وتحقیق أرباح من ذلك، فیجوز للبنـك أ

كــأن یشــتري األقمشــة لتجــار األقمشــة والجــرارات الزراعیــة للمــزارعین والســیارات للســائقین ویبیعهــا لهــم 

ن كانــت هــذه األربــاح تقــل عــن ســعر الفائــدة فــي  بالتقســیط بســعر أعلــى محققــًا أرباحــًا قلیلــة معتدلــة وإ

بكثیــر وهــو تقــدیم خــدمات نافعــة لألمــة یحتاجهــا االقتصــاد البنــوك الربویــة ولكــن هنــا یوجــد ربــح أكبــر 

  .القومي وهي أیضًا من متطلبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ــة والدراســات االقتصــادیة یقــوم البنــك اإلســالمي بتقــدیم الخبــرة : أقســام االستشــارات والخبــرات المالی

أجــر، وهــو بــذلك یقــدم خــدمات اقتصــادیة المالیــة والدراســات االقتصــادیة واالستشــارات لعمالئــه مقابــل 

  .مالیة لعمالئه ویرشدهم إلى الطریق الصواب الذي یحقق لهم الفوز والربح في الدنیا واآلخرة

یعتبـر البنـك وكـیًال فـي إدارة الصـنادیق الخاصـة : تحت اشراف البنـكالصنادیق الخاصة والصنادیق 

 .شریعة اإلسالمیةبأجر أو عمولة شریطة أال یخالف ما تقضي به أحكام ال

  :االستثمارات المباشرة التي تجریها البنوك اإلسالمیة

یقـوم البنـك اإلسـالمي بنفسـه بـبعض عملیــات االسـتثمار بشـكل مباشـر، ویمكـن أن تأخـذ هــذه   

  :)2(االستثمارات عدة أشكال منها

دراسـتها إقامة مشروعات اقتصادیة أو خدمیة تراعى أحكام الشریعة اإلسـالمیة فـي أعمالهـا، بعـد  -

بشـــكل جیــــد، والتأكـــد مــــن ربحیتهـــا وجــــدواها االقتصـــادیة أو االجتماعیــــة، ویمكـــن أن تبقــــى هــــذه 

  .المشروعات ملكا للبنك وقد یقوم ببیعها
                                                

  .128صمرجع سابق، علم الدین، محیي الدین إسماعیل  1
 .201في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، صاشبیر، محمد عثمان ، المعامالت المالیة المعاصرة ) 2(
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والمتـاجرة بهـا ببیعهـا للحصـول علـى ربـح أو ... شـراء أصـول أو سـلع معینـة كالعقـارات والسـیارات -

 .تأجیرها

  .الشریعة اإلسالمیةالمساهمة في شركات تعمل وفقا ألحكام  -
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  المبحث الثاني

  وموجبات خضوع البنوك اإلسالمیة لرقابة البنك المركزي وجود دواعي

كــان أول مــن أشــار بضــرورة تأســیس بنــك مركــزي فــي األردن بعثــة البنــك الــدولي التــي زارت 

م األردن لدراســـة أوضـــاعه االقتصـــادیة، ونشـــرت تقریرهـــا عـــن التنمیـــة االقتصـــادیة فـــي األردن، ورغــــ

إشارتها إلى أهمیة وجود بنك مركزي في األردن إال أنها أوصـت بعـدم القیـام بـذلك سـریعًا بسـبب عـدم 

توفر البیئة البنكیة المالئمة والكوادر المدربة وعدم توفر إحصاءات كافیـة ودقیقـة عـن النشـاط البنكـي 

كزي أردنـي فـي اقـرب في األردن، ثم أعلن وزیر المالیة واالقتصاد عزم الحكومة على تأسیس بنك مر 

تـم  1959وقت دون األخذ بعین االعتبار ما أوصى به البنك الدولي من ضـرورة التأجیـل، وفـي عـام 

الـذي نـص علـى أن یؤسـس فـي المملكـة بنـك مركـزي غایاتـه تنظـیم االئتمـان ) 4(إصدار القانون رقـم 

لعـام ) 5(ان، قـانون رقـم والعمل كبنك للحكومة ووكیل عنها، وفي العـام نفسـه تـم إصـدار قانونـان آخـر 

 1959لعـام ) 6(لمراقبة البنوك بحیث أصبحت البنوك تخضع لرقابة البنـك المركـزي، وقـانون  1959

  .)1(لمراقبة العملة األجنبیة

أجرت الحكومة أول تعدیل على قانون البنك المركـزي حیـث منعـت بموجبـه  1960وفي عام   

عفـاء جمیـع أرباحـه مـن الضـرائب والرسـوم، الجمهور من أفراد وشركات التعامل مـع البنـك ا لمركـزي وإ

طلبـت الحكومـة مـن مجلـس النقـد اتخـاذ خطـوات عملیـة الزمـة لإلسـراع فـي تأسـیس  1962وفي عـام 

بنك مركـزي، فاتخـذ المجلـس أول خطـوة لـه بإرسـال سـتة مـن موظفیـه إلـى لنـدن للتـدریب علـى أعمـال 

ب المجلــس فــي لنــدن ونقــل مســؤولیاته وأعمالــه إلــى البنــوك المركزیــة والتجاریــة، كمــا قــام بــإغالق مكتــ

 1963عمـــان، كمـــا قـــرر المجلـــس حـــل لجنـــة االســـتثمار ونقـــل صـــالحیاتها إلـــى عمـــان، وفـــي عـــام 

                                                
  .35ي األردني، مرجع سابق، صالبنكالمالكي، عبداهللا، الموسوعة في تاریخ الجهاز ) 1(
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ألــف دینــار إلقامــة مبنــى جدیــد یكــون مقــرًا للبنــك المركــزي، كمــا  300خصــص المجلــس مــن أرباحــه 

  .)1(موظفًا إلى لندن لغایات التدریب 12أرسل 

أصــدر مجلــس الــوزراء قــرارًا یقضــي بتطبیــق القســم األول مــن قــانون  7/9/1963 وفــي تــاریخ  

البنـك المركـزي والمتعلـق بتكـوین الشخصـیة االعتباریـة المسـتقلة للبنـك، والقسـم الثـاني المتعلـق بتعیــین 

  .)2(المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس اإلدارة وصالحیاته

مالــه حیــث انتقلــت إلیــه جمیــع موجــودات باشــر البنــك المركــزي أع 1/10/1964واعتبــارًا مــن   

ومــوظفي دائـــرة ) موظفــاً  33(مجلــس النقــد األردنــي والتزاماتـــه، كمــا انتقــل إلیـــه مــوظفي مجلــس النقـــد 

، وفــي الوقـت نفسـه قامــت الحكومـة بتحویـل مبلـغ ملیــون دینـار أردنـي إلــى )موظفـاً  19(مراقبـة العملـة 

  .)3(البنك المركزي كرأس مال له

  :لومات سیتم تناول الموضوع من خالل المطلبین التالیینولمزید من المع  

  .عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمیة: المطلب األول

  .بقوانین خاصةالتي تم إنشاؤها عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمیة : المطلب الثاني

                                                
  .195عمان، ص، ، الدار العربیة للنشر والتوزیع1یة، طالبنكإدارة االعمال ) 2000(رمضان، زیاد ) 1(
ي والمـــالي فـــي األردن، منشـــورات لجنـــة تـــاریخ األردن، عمـــان، ص البنكـــللجهـــاز  التطـــور التـــاریخي) 1994(النابلســـي، محمـــد ســـعید ) 2(

  .28-25ص
  40ي األردني، صالبنكالمالكي، عبد اهللا، الموسوعة في تاریخ الجهاز ) 3(
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  المطلب األول

  عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمیة

كتـب لهـا الفشـل فقـد سـّجلت البنكلنظام إن تجارب أسلمة ا ُ ي التي حدثت في بعض البلدان، و إن لـم ی

بعـض الهـزات وأنتجــت بعـض الثغـرات، وذلــك یسـبب ســوء التحضـیر وعـدم اســتیفاء بعـض المتطلبــات 

  :أهمها

  :وتتمثل خاصة في :المتطلبات التنظیمیة: أوال -

مـن الخطـأ اإلنتقـال : "شـابرا یقـول الباحـث ویعتبـر أهـم عامـل لنجـاح العملیـة، :التدرج فـي التطبیـق -

ــــا فــــي العــــالم اإلســــالمي إلــــى النمــــوذج البنكــــمــــن النظــــام النقــــدي و  ي الرأســــمالي التقلیــــدي الســــائد حالیً

ـادل بضــربة واحــدة أو خــالل مــدة قصــیرة جــًدا، فهــذه المحاولــة ربمــا تخنــق النظــام كلــه،  اإلســالمي العـ

ــا لإلقتصــاد، ومــن ثــم اإلســ ا عظیمً الم، فعملیــة اإلنتقــال یتعــین أن تكــون تدریجیــة وعلــى وتســبب ضــررً

مراحــل خــالل مـــدة كافیــة ال تطـــول بــال ســـبب مشــروع، و یجـــب أن تصــاحبها إصـــالحات أخــرى فـــي 

  .1تمعلمجا

ففــي الســودان مــثال، وعنــدما بــدأت عملیــة األســلمة مــع بدایــة الثمانینیــات مــن القــرن الماضــي 

م مجلـس الشـعب بمناسـبة تقـدیم خطـاب الموازنـة العامـة أعلن وزیـر المالیـة والتخطـیط اإلقتصـادي أمـا

م بــأن الدولـــة 1982الســنویة برنامًجــا للتحـــول المتــدرج والمتــأني مـــن النظــام الربـــوي إلــى النظــام لعـــام 

ي اإلســـالمي بالكیفیـــة التـــي ال تحـــدث هـــزة فـــي نظـــام الـــبالد اإلقتصـــادي، إال أن البنكـــســـوف تتبنـــى 

بعض مراحله، مما جعله یالقـي صـعوبات بسـبب ذلـك، باإلضـافة التطبیق یبدو أنه لم یكن كذلك في 

  2.إلى العوامل التي ذكرناها سابقًا

                                                
 .29، ص، مرجع سابقربیعة، سعود 1
 .( أغسطس ه 1402 شوال ، 25 : العدد میة،اإلسال البنوك مجلة ،(الربویة المعامالت من خالیة شبه منطقة السودان: وسى، م یعقوب 2
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لكن فكرة التدرج فـي التطبیـق یجـب أال تفسـر بشـكل خـاطئ أو تُتخـذ كذریعـة لتبریـر نقـص اإلرادة فـي 

ف بدقـة مـع رزن ـا، لـذا یجـب أن یكـون هنـاك مخطـط واضـح و معـرّ امـة التغییر، أو جعـل المسـار مؤقتً

ا لتطبیق التغییرات الضروریة في المیدان، أي برنامج یحتوي على الجوانب التالیة   :)1(واضحة تمامً

ــح كــل مــا یتعلــق بهــا مــن تــواریخ وآلیــات *  وضــع مخطــط تحویــل تفصــیلي مــع مراحــل وســیطیة یوضَّ

  .التطبیق

نــــات األخــــرى إحصــــاء متطلبــــات التحــــول مثــــل القــــوانین، الهیاكــــل المؤسســــاتیة، السیاســــات والمكو * 

  .للمخطط، و توزیعها على مرحلة من الزمن تتالءم مع برنامج مسار التطبیق المرجو

  .تقییم سنوي للتأكد من نجاح و انسجام البرنامج المخطط، الكتشاف وتفادي عوائق محتملة* 

ویعتبـــر أول خطـــوة وأهمهـــا فـــي اســـتیفاء متطلبـــات األســـلمة، حیـــث یجـــب : تــوفیر اإلطـــار القـــانوني -

ار القــوانین التـــي تســهل نشـــأة البنــوك والمؤسســات المالیـــة اإلســالمیة، ویـــرى الباحثــان الجـــارحي إصــد

إقبــال بــأن أول عنصــر فــي هـــذه المرحلــة هــو تســهیل عملیــة تحویـــل كــل البنــوك التجاریــة إلــى بنـــوك 

شـاملة وذلــك كمرحلــة أولــى، وذلـك ألن التحــول إلــى البنــوك اإلســالمیة یكـون أكثــر ســهولة إذا تــم عــن 

  .ریق البنوك الشاملةط

حیـث یطلـب مـن كافـة المنشـآت سـواء كانـت شـركات مسـاهمة  :القـروض/ زیادة نسبة راس المـال -

ا نســبة رأس مالهــا فــي تمویلهــا الكلــي، وذلــك  شــخاص أو منشــآت فردیــة بــأن تزیــد تــدریجیً أو شــركات أ

نـــده أن تســـتوفي لتقلیــل اعتمادهـــا واعتمـــاد اإلقتصـــاد علــى القـــروض، وذلـــك إلـــى الحــد الـــذي یمكـــن ع

ا من رأس المال العادي، الثابت والعامـل، مـن أموالهـا الخاصـة، ولـئن كـان الهـدف هتالمؤسسات حاجا

البعید المدى لكافة المنشآت هـو التمویـل بالمشـاركة، إال أنـه یسـمح لهـذه المنشـآت بالوصـول المحـدود 

  .إلى أسالیب تمویلیة بدیلة كالتأجیر والمرابحة والبیع اإلیجاري

                                                
  .195، ص، مرجع سابقرمضان، زیاد) 1(
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كثیــــر مــــن البنــــوك اإلســــالمیة یطبــــق صــــیغ التمویــــل : توحیــــد التطبیــــق لصــــیغ التمویــــل اإلســــالمیة -

اإلسـالمیة بطریقــة مختلفـة، وهــذا اإلخــتالف یمكـن أن یــؤدي إلــى عـدم الدقــة وعــدم الفهـم لطبیعــة هــذه 

  .يالبنكالعقود، لذا فهناك حاجة إلى توحید طرق التمویل عند الشروع في أسلمة النظام 

ـــا إلــى جنـــب مـــع وقــد بـــرز  هــذا المشـــكل خاصـــة فــي بیئـــة مختلطـــة أیــن تعمـــل البنــوك اإلســـالمیة جنبً

البنــوك التقلیدیــة، وهــو مــا یفســر مــن جهــة أخــرى عــدم وضــوح الصــورة بشــكل كــاف للســلطات النقدیــة 

  ..1ا التي تقدمها للجمهورهتعندما تمارس الرقابة على البنوك اإلسالمیة وعلى منتجا

وهــو مــا یســاعد علــى اإلســراع بعملیــة األســلمة، ذلــك ألن وجــود نظــام : يإصــالح النظــام الضــریب -

ضــریبي غیــر رشــید وال تتــوفر العدالــة فــي تحمــل عبئــه، یّحــول حتــى األربــاح المكتســبة بطــرق ســلیمة 

ـــــى نقـــــود ســـــوداء، فبـــــدال مـــــن اجتـــــذا ا إلـــــى اســـــتخدامات منتجـــــة مـــــن خـــــالل زیـــــادة رأس المـــــال هبإل

لــى مــواطن أخــرى، أو إلــى اإلســتهالك التبــذیري، وهــو مــا یســتنكره واإلحتیاطیــات، تلجــأ إلــى الهــروب إ

  .اإلسالم

  .المتطلبات البشریة: ثانیا -

إن تــوفیر العامــل البشــري المؤهــل هــو إحــدى عوامــل النجــاح الضــروریة ألي عملیــة، وتشــتد الضــرورة 

د رأینـــا أن ي التقلیـــدي إلـــى نظـــام إســـالمي، ولقـــالبنكـــلـــذلك عنـــد إعـــداد برنـــامج عملـــي لتحویـــل النظـــام 

لعامــل قــد ســبّب الكثیــر مــن اإلشــكاالت العالقــة بــین البنــوك المركزیــة والبنــوك اإلســالمیة  غیــاب هــذا ا

  .)2(ي المختلطالبنكخاصة في النظام 

                                                
 .31، ص، مرجع سابقربیعة، سعود 1

  .28-25، ص ص، مرجع سابقالنابلسي، محمد سعید) 2(
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  .ةیالمتطلبات المؤسس: ثالثا -

ي التقلیــدي و بشــكل هائــل فــي الســنوات األخیــرة، كــان بفعــل تكاملــه واســتفادته البنكــإن تطــور النظــام 

خــدمات مؤسســات أخــرى أهمهــا أســواق المــال، بشــقیها النقدیــة وأســواق رأس المــال، وهــو الشــيء  مــن

  .الذي لم یتوفر لحد اآلن بالشكل الكافي و المناسب للبنوك اإلسالمیة

  1:وحاجة البنوك اإلسالمیة إلى األسواق المالیة یمكن تلخیصها في ثالثة عناصر هي

ها والتــي قــد تكــون طویلــة األجــل، و قــد تحتــاج إلــى الحاجــة إلــى بیــع بعــض الحقــوق التــي لــدی .1

  .تسییلها الستخدام السیولة في استثمارات جدیدة أو الوفاء ببعض اإللتزامات

أن البنــك اإلســالمي لــه أهــداف تنمویــة ولــه برنــامج الســتثمارات طویلــة ومتوســطة األجــل فــي  .2

ل علـى دفعـات، وهنـا المشروعات، وعادة ال یستخدم المال في هـذه المشـروعات مـرة واحـدة بـ

یكــون بعــض المــال الســائل تحــت تصــرف البنــك آلجــال قصــیرة أو متوســطة وفــي هــذه الحالــة 

البــد للبنـــك أن یوظـــف هــذه األمـــوال ولهـــذه اآلجــال حتـــى یحـــین موعــد اســـتخدامها فـــال تبقـــى 

  .عاطلة

ة بـأدوات نقدیـة قصـیرة األجـل كنسـبة معینـ البنـوكأن السیاسة النقدیـة قـد تسـتدعي أن تحـتفظ  .3

ا حینمـــا هتمـــن مجمـــوع أصـــولها، حتـــى تُبقـــي علـــى درجـــة مـــن الســـیولة تؤهلهـــا للوفـــاء بالتزامـــا

  .ي ككلالبنكتضطر لذلك، وهذا من شروط سالمة النظام 

كمــا یجــب علــى البنــوك اإلســالمیة أن تأخــذ بعــین اإلعتبــار التطــورات الحاصــلة فــي األســواق المالیــة 

حســابات البنكیــة التقلیدیــة واالســتثمار فــي األوراق الدولیــة، حیــث هــروب رؤوس أمــوال ضــخمة مــن ال

ـا وزیـادة كبیـرة فــي  الحكومیـة ذات المـردود الضـعیف، إلـى أسـواق البورصـة ممـا سـجل فیهـا نمـوا مرتفعً

أســـعار األســــهم، وهـــو مــــا یحـــتم علــــى البنـــوك اإلســــالمیة أن تحضـــر نفســــها للـــدخول فــــي معــــامالت 
                                                

 1406 ثاني .( ربیع و األول ربیع ، 53 و 52 : العددان اإلسالمي، اإلقتصاد مجلة ،(المالیة األسواق و اإلسالمیة البنوك: معبد، الجارحي 1

  74 : ص ، 1985 دیسمبر و نوفمبر ه



35 
 

همیة أكبر لتسـییر أموالهـا، وتأسـیس شـركات باألسـهم، البورصة بطریقة سریعة ومتنامیة، وأن تعطي أ

  1.وصنادیق اإلستثمار، وتقدیم األدوات الضروریة لذلك

لـذا نـرى بحتمیــة تـوفیر الســوق المالیـة اإلســالمیة التـي تعمـل بــأدوات وأسـالیب إســالمیة، وذلـك كشــرط 

ذا كانـــت السیاســـالبنكـــضـــروري لنجـــاح عملیـــة التحـــول إلـــى النظـــام  ة اإلئتمانیـــة التـــي ي اإلســـالمي، وإ

یحــددها البنــك المركــزي ودرجــة فاعلیتهــا فــي تحقیــق أهــدفها ال تــتم إال مــن خــالل الســوق المالیــة التــي 

ي فـي أي اقتصـاد، البنكـتعد أهم مرتكزات وجودها وتطورهـا، كمـا تمثـل حلقـة مـن حلقـات بنـاء النظـام 

ي عنـد أسـلمة النظـام المـالي ألي فإن الكثیر من األبحاث حول البنـوك اإلسـالمیة تـرى أنـه مـن البـدیه

ـــة، فـــإن مـــن مهـــام البنـــك المركـــزي الرئیســـیة أیضـــا هـــو ترقیـــة إطـــار مؤسســـاتي ضـــروري للعمـــل  دول

الطبیعــي لألســواق المالیــة المالئــم لمبــادئ الشــریعة اإلســالمیة، حیــث یجــب علــى البنــك المركــزي أن 

ا في تطویر أدوات مالیة جدیدة للعمل في سوق  ا أساسیً النقد أو سـوق رأس المـال االقتصـاد یلعب دورً

  .إسالمي

                                                
  .132ص ، 2001 سبتمبر ،9 السنة - 3 العدد یَّة،البنكو  المالیَّة مجلة  الدراسات1
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  المطلب الثاني

  بقوانین خاصةالتي تم إنشاؤها عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمیة 

إن المقصــود بـــأدوات الرقابـــة المالئمـــة لعمـــل البنـــوك اإلســالمیة تلـــك األســـالیب المقترحـــة التـــي یمكـــن 

ن تطبیقها إال في ظل نظـام مصـرفي إسـالمي كامـل، إضافتها إلى األسالیب السابقة، والتي قد ال یمك

  :وفي نفس الوقت فهي تنظیم الجوانب الباقیة لهذا النظام و تتمثل في

  . تنظیم إنشاء البنوك اإلسالمیة: أوال

یجـب أن تحصـل البنـوك وفـي أي نظـام مصـرفي علـى تـرخیص أو اعتمـاد مـن البنـك المركـزي للدولــة 

مــا إن لهـذا األخیـر الحــق فـي سـحب هــذا التـرخیص مـن أي بنــك إذا قبـل البـدء فــي مزاولـة أعمالهـا، ك

ا، لـــذا نــرى أن مـــن واجـــب البنــك المركـــزي اإلســـالمي أن هبأخــل بقواعـــد العمـــل و األنظمــة المعمـــول 

ي البنكــیشــرف علــى تنظــیم إنشــاء البنــوك اإلســالمیة بالشــكل الــذي یســاعد علــى تقویــة ودعــم الجهــاز 

  :ن واألنظمة المشار إلیها، والتي یجب أن تنظم الجوانب اآلتیةككل، وذلك من خالل وضعه للقوانی

إنشــاء البنــوك اإلســالمیة علــى شــكل شــركات مســاهمة و توســیع قاعــدة المشــاركین فــي رأس . 1

  :مالها

تنشــأ أغلــب البنــوك فــي العــالم علــى شــكل شــركات مســاهمة، و البنــوك اإلســالمیة لــم تشــذ عــن هــذه 

  .تخضع عادة لنفس القوانین المنظمة لعمل البنوك األخرىا هنالقاعدة في أغلب البلدان أل

وبــالرغم مــن أن هــذا النظــام المطبــق یلقــى استحســانًا مــن أغلــب الخبــراء والمفكــرین، إال أنــه فــي نفــس 

  .الوقت یلقى اعتراًضا من بعضهم
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ســاس فالمؤیـدون یـرون بأنـه إذا أردنـا إقامـة نظـام مصـرفي إســالمي فـال بـد أن نقـیم هـذا النظـام علـى أ

یخدم مصلحة هذه األمة كلها، و البد للبنوك بـأن تسـهم بقـدر طاقتهـا فـي إحـداث توزیـع إال بـأن تقـوم 

 1.كل البنوك بطرح أسهمها للجمهور كشركات مساهمة

إال أن الشـــیخ صـــالح عبـــد اهللا كامـــل یـــرى بـــأن البنـــوك اإلســـالمیة تعمـــل بمئـــات المالیـــین مـــن أمـــوال 

المساهمین إال نسبة صـغیرة مـن تلـك األمـوال، وبـالرغم مـن ذلـك فإننـا المودعین، بینما ال تمثل أموال 

نجــد أن المســاهمین یتحكمـــون فــي إدارة البنـــك و یحققــون نســبة أربـــاح أعلــى ممـــا یحققــه المودعـــون، 

ال یملـك أیـة صـالحیة فـي إختیـار المضـارب أو عزلـه وال إمكانیـة  -وهو رب المـال –وأصبح المودع 

  .ك حق تكفله أحكام الفقه اإلسالمي لرب المالتوجیهه، بالرغم من أن ذل

لــذا فهــو یقتــرح باإلضــافة إلــى إنشــاء هیئــة رقابــة و توجیــه مــن قبــل المــودعین، تعــدیل البنیــة القانونیــة 

للبنوك اإلسالمیة من شركات مسـاهمة عامـة إلـى شـركات تضـامن، وذلـك إیمانـا منـه بـأن إدارة أمـوال 

كات األموال بل شركات األشخاص، خاصـة وأن خیـار اإلیـداع الغیر مسؤولیة كبیرة ال تصلح لها شر 

و المشــاركة فــي حســابات اإلســتثمار یعتمــد إلــى حــد مــا علــى عنصــر الثقــة فــي األشــخاص القــائمین 

تـز إذا مــا تمـت تعــدیالت وتغییـرات لــیس إلرادة المـودع والمشــارك هتعلـى اإلدارة، و هــذه الثقـة ســوف 

  2).ساهمةكما یحدث في الشركات الم(دخل فیها 

لكن هناك إشكاالت قانونیة لتطبیـق هـذا المقتـرح، فعلـى مسـتوى القـانون الوضـعي نجـد أن جـل الـبالد 

العربیـــة و اإلســـالمیة تمنـــع قوانینهـــا أن تتـــولى شـــركات التضـــامن األعمـــال المالیـــة كالتـــأمین وخاصـــة 

مالئـــم لهـــذه البنـــوك، حیـــث تحصـــر القـــوانین هـــذا النـــوع مـــن األعمـــال فـــي شـــركات المســـاهمة كهیكـــل 

ا علـى مواطنیهـا،  األغراض، كما جعلت بعـض الـدول مثـل البحـرین واإلمـارات شـركات التضـامن حكـرً

                                                
 .1984  دیسمبر ه 1405 أول ربیع ، 39 : العدد ،)اإلسالمیة البنوك مجلة (إسالمي مصرفي لنظام إطار، أحمد عابدین ،سالمة 1
.  
  .بعدها ما و 16 : ص سابق، مرجع آفاق، و مشاكل اإلسالمي؛ يالبنك العمل تطور :اهللا عبد صالح ،كامل 2
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وفي فرنسا ال یجوز لألجنبي أن یكون شریًكا فـي شـركة التضـامن إال إذا كـان مـن مـواطني دولـة مـن 

طاقــــة تــــاجر دول الســــوق األوروبیــــة المشــــتركة أو أجنبیــــًا مــــتحصً  ال علــــى بطاقــــة إقامــــة أو علــــى ب

  .أجنبي

هـذا باإلضـافة إلـى إشــكاالت أخـرى مثـل اعتبــار الشـریك مسـؤوال بصـفة غیــر محـدودة یجعـل البنــك ال 

یفــتح رأســماله لصــغار المســتثمرین، كمــا أن شــركة التضــامن ال تكــون أســهمها قابلــة للتــداول اعتمــادا 

لـى إشـتراط اإلجمـاع مـن على اإلعتبار الشخصي كما هو متوفر قانونًا في شركة المساهمة، إضافة إ

  1.الشركاء لنقل الحصص أو التنازل عنها للغیر، و هذا في جل القوانین تقریبا

هــذه اإلشــكاالت إذن تجعــل الشــكل األنســب قانونــًا للبنــوك اإلســالمیة هــو شــركة المســاهمة، لكــن مــا 

هـذا لمنـع موعـات، و لمجیؤكد علیه الخبراء أیضا هـو وضـع حـد أقصـى لتملـك األسـهم مـن األفـراد أو ا

  .سیطرة رأس المال و توسیع قاعدة المشاركة فیه على قطاع إجتماعي أكبر

التجاریــة إلــى توســیع قاعــدة مســاهمیها مــا  البنــوكالمركزیــة فــي العــالم تــدعو  البنــوكفــإذ كانــت بعــض 

أمكــن، و ذلــك مــن خــالل إجبارهــا علــى طــرح أســهم جدیــدة لإلكتتــاب العــام عنــد زیــادة رؤوس أموالهــا 

تحویــل مــا لــدیها مــن إحتیاطیــات إلــى رأس المــال، فــإن األولــى بــالبنوك اإلســالمیة أن تأخــذ بــدال مــن 

ا لإلعتبارات المذكورة سابقًاهب   2.ذه القاعدة نظرً

إن بعـض البنـوك اإلسـالمیة قـد انتبهـت فعـال إلـى هـذا الخلـل، فأشـارت صـراحة فـي نظامهـا األساســي 

لكــه أي مســاهم فــي رأس مــال البنــك، فمــثال أشــار إلــى العــدد األقصــى مــن األســهم الــذي یمكــن أن یتم

عنــد اإلكتتــاب –فــي نظامــه األساســي إلــى أنــه ال یجــوز ) لوكســمبور(بیــت التمویــل اإلســالمي العــالمي

أن یتملــــك  –فـــي رأس المـــال األصـــلي، أو أي زیـــادة فـــي رأس المـــال، أو عنـــد التنـــازل عـــن األســـهم 
                                                

 -التاسـع .لد لمجا إسالمیة، إقتصادیة دراسات مجلة ،(اإلسالمیة البنوك أداء تفعیل قصد القانونیة المقترحات بعض، الستار عبد الخویلدي 1

  177، 178 : ص م، 2002 ه 1423 رممح والثاني، األول العددان
 العربیـة، . البنـوكإتحـاد  البـاحثین، مـن مجموعـة ،(المركزیـة البنـوك قبـل مـن التفتیش و الرقابة : كتاب من) یةالبنك الرقابة :عدنان ،الهندي 2

  27 : ص م، 1987 بیروت،
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 15لــق األمــر بشــخص طبیعــي أو أكثــر مــن مــن مجمــوع األســهم إذا تع%  5مســاهم واحــد أكثــر مــن 

  1.لشخص معنوي، وذلك حمایة الستقالل المشروع وتجنب وقوعه تحت سیطرة كبار المساهمین% 

ا لــم تمنــع التحالفــات بــین ثــالث أو  إال أن الباحـث جمــال الــدین عطیــة یــرى بــأن النســب المــذكورة ســابقً

ـــذلك یستحســـن أال ت %  2إلـــى  1زیـــد هـــذه النســـب عـــن أربـــع مجموعـــات للســـیطرة علـــى المؤسســـة، ل

  2.للشخص المعنوي%  5إلى  3لألفراد، و 

وســعیًا إلــى محاربــة ســیطرة رأس المــال إقتــرح هــذا الباحــث أن تتخــذ البنــوك اإلســالمیة شــكال قانونیــًا 

ا واحـًدا مهمـا كـان عـدد أســهمه  ا هـو الشـركة التعاونیـة، والتـي تتمیــز بـأن لكـل مسـاهم فیهـا صــوتً مغـایرً

ـــدان أوروبـــا و  بخـــالف شـــركة المســـاهمة، و الغریـــب أن هـــذه الصـــورة ممكنـــة قانونـــًا وموجـــودة فـــي بل

أمریكا، لكن قوانین البالد اإلسالمیة تمنع أن یقوم بأنشطة البنوك والتـأمین واإلسـتثمار أي صـورة مـن 

  3.الشركات سوى الشركات المساهمة

فـإذا كـان الباحـث علـي القـرة داغـي وقد أثیر في هذا الصدد أیًضا إشـكال آخـر و هـو نوعیـة األسـهم، 

ــا علــى الحقــوق، فــإن مجمــع الفقــه اإلســالمي  یـرى بعــدم جــواز إصــدار و تــداول األســهم لحاملهــا حفاًظ

م الفتــوى  1992 –ه  1412لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمي بجــدة قــد أصــدر فــي دورتــه الســابعة ســنة 

  :التالیة

ل الشــركة، و بمــا أن شــهادة الســهم هــي إن بیــع الســهم لحاملــه و الــذي یمثــل حصــة شــائعة مــن أصــو "

وثیقـــة تشـــهد بـــالحق فـــي تملـــك هـــذه الحصـــة الشـــائعة، فـــإن الشـــریعة ال تحـــرم إصـــدار أو تـــداول هـــذه 

ا لیست شركات مسـاهمة عادیـة، بـل هنویبدو أن البنوك اإلسالمیة قد أخذت بالرأي األول أل ".األسهم
                                                

 1417 القاهرة، القاهرة،  مكتب) اإلسالمي للفكر العالمي لمعهدا ،1 ط اإلسالمیة، للبنوك القانوني النظام :الجواد عبد عاشور ،الحمید عبد 1

  .118، 119 : ص م، 1996 -ه
 149(  ، القاهرة ،"المعاصر اإلقتصاد في اإلسالمي الفكر إسهام" : ندوة إلى مقدم بحث اإلسالمیة، البنوك مسیرة تقویم :الدین جمال ،عطیة 2

  1988 ه
 ( الحجة ذو ، 133 : العدد اإلسالمي، اإلقتصاد مجلة ،(اإلسالمي الفقه میزان في مالیةال األسواق، القرة الدین محي ،راغي 3

  29 : ص م، 1992 یونیو -ه 1412 .
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ـا علـى الحقـوق  و تسـهیال للرقابـة بجمیـع أشـكالها، وهـو مــا هـي شـركات تتعامـل بـاألموال، وذلـك حفاًظ

  .نصب علیه معظم قوانینها األساسیة

ویرى الباحث عاشور عبد الحمید أن كون األسهم إسمیة یمّكن البنـك مـن مراقبـة جنسـیة المسـاهمین، 

جـدت هنـاك أسـهم ممتـازة وكـان لهـا حـق االمتیـاز فـي التصـویت، أعطـي هـذا الحـق للمسـاهمین  فـإذا وُ

البنــك اإلســالمي إذا وجــد فیــه مســاهمین غیــر مســلمین، و ذلــك إلحكــام الســیطرة علــى  المســلمین فــي

البنك وضمان عدم خروجه عن قواعد الشرع، و هي مصـلحة معتبـرة شـرًعا، أمـا إذا كـان الهـدف مـن 

ا أحكـام هنتقریر اإلمتیاز تغلیب أقلیـة مـن المسـاهمین علـى األكثریـة، كنـا أمـام حالـة إضـرار تحـول دو

  .العادلةالشریعة 

نـرى أن مـن  :ضرورة النص في النظام االساسي للبنك على االلتزام باحكام الشـریعة اإلسـالمیة. 1

واجب الرقابة الشرعیة المركزیة للبنك المركزي اإلسـالمي، وقبـل التـرخیص ألي بنـك إسـالمي بمزاولـة 

أولــى بنــوده علــى  أعمالــه، أن تتأكــد مــن أن القــانون األساســي لهــذا البنــك أو عقــد تأسیســه یــنص فــي

اإللتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة في جمیع أعماله، وأن یعلن ذلك لجمیع المتعـاملین معـه، ألن هـذا 

اإلجــراء تترتـــب علیـــه أحكــام أخـــرى مثـــل خضـــوعه لرقابــة هیئـــة الرقابـــة الشــرعیة المركزیـــة فـــي جمیـــع 

األحكــام تعرضــه لســحب  ، و آخــر هــذه…أعمالــه، وضــرورة أن تكــون لــه هیئــة رقابــة شــرعیة داخلیــة 

التــرخیص إذا أخــل بإحــدى قواعــد الشــرع فــي أعمالــه وأصــر علــى ذلــك، قبــل اإلخــالل بقواعــد التنظــیم 

ــت هــــذه األخیــــرة ال تخــــرج بطبیعتهــــا عــــن قواعــــد الشــــرع أیضــــا فــــي النظــــام البنكــــ ن كانــ ي البنكــــي وإ

  .اإلسالمي

لــدان علــى حــد أدنــي لــرأس المــال یــة فــي أغلــب البالبنكتــنص القــوانین  :الحــد األدنــى لــرأس المــال. 2

ي، و یختلـف هـذا الحـد مـن دولـة إلـى أخـرى، و البنكـالضروري للسماح للبنك المبلغ بممارسة النشاط 

نعنــي بــذلك الحــد األدنــى المقــرر لــرأس المــال بعملــة البلــد أو بعملــة أخــرى عالمیــة، أمــا تلــك الحــدود 
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ا مـع المعنیة بنسبة رأس المال إلى إحـدى عناصـر األصـول أو ال خصـوم فقـد تناولناهـا بالتفصـیل سـابقً

ویــرى الباحــث جمــال الــدین عطیــة بــأن یكــون رأس مــال البنــك اإلســالمي أعلــى مــن  .القواعــد الحــذرة

ـــــك التقلیـــــدي بنســـــبة  ـــــك %  100إلـــــى  50الحـــــد األدنـــــى المقـــــرر لـــــرأس مـــــال البن لتنـــــوع أنشـــــطة البن

  1.لة األجل صعبة التسییلاإلسالمي، واحتمال تجمید جزء من أمواله في استثمارات طوی

ویبـدو أن رأي هــذا الباحــث قـد أبــداه فــي ظـل نظــام مصــرفي مخـتلط أو اقتــرح تقنینــه فـي نظــام مــزدوج 

القوانین، لكن ال مانع من األخـذ بـه فـي نظـام مصـرفي إسـالمي كامـل، وذلـك باإلعتمـاد علـى المقـرر 

  .لرأس مال البنوك التقلیدیة قبل األسلمة

ا أن كل بنك إسـالمي یختـار هیئتـه الخاصـة  :قابة شرعیة للبنكضرورة وجود هیئة ر . 3 ُالحظ حالیً ی

 2:بالرقابــــة الشــــرعیة، وهــــذه الطریقــــة فــــي اإلختیــــار تفــــتح الطریــــق أمــــام بعــــض األمــــور الســــلبیة منهــــا

إخـتالف التطبیقــات البنكیــة مـن بنــك آلخــر، حتـى و لــو كانــت هـذه البنــوك اإلســالمیة تعمـل فــي نفــس 

و یتقاضـى أجــره منـه، وقــد  البنــكاإلسـتقاللیة للمفتــي خاصـتة و أنــه معـین مــن قبـل عـدم تــوفر ، و البلـد

ا   .یتعرض لإلستغناء عن خدماته و استبداله بغیره كما أشرنا سابقً

عنــــد دراســـة هیئـــات البنــــك المركـــزي اإلســـالمي أن مــــن واجـــب هیئـــة الرقابــــة ویـــرى الباحـــث 

لرقابـة الشــرعیة للبنـوك اإلســالمیة، بحیــث ال الشـرعیة المركزیــة أن تتـدخل فــي تعیـین أعضــاء هیئــات ا

  .یمارسون عملهم إال بعد تثبیتهم و المصادقة علیهم من الهیئة المركزیة

وحتــى تقــوم هیئــات الرقابــة الشــرعیة بعملهــا علــى أكمــل وجــه یجــب أن تكــون آراؤهــا ملزمــة، ال مجــرد 

  :مشورة أو اقتراح، وتتلخص أهم مهام هذه الهیئات في

، البنــكاألساسـي، ثــم التحقـق مـن جمیـع التعلیمـات و دراســة العقـود التـي یبرمهـا  البنـكدراسـة نظـام  -

  .للتأكد من مطابقتها ألحكام الشریعة
                                                

  91 : ص سابق، مرجع التطبیق، و النظریة اإلجتهاد، و التقلید التنظیم، و الحریة بین اإلسالمیة البنوك :الدین جمال ،عطیة 1
  234، 235 : ص سابق، مرجع اإلسالمیة، البنوك عملیات و المعامالت في الشامل :مدأح الكریم عبد محمود ،إرشید 2



42 
 

اإلجابة علـى التسـاؤالت و اإلستفسـارات المطروحـة مـن اإلدارة و سـائر العـاملین فـي البنـك، وحتـى  -

  .البنكمن قبل المتعاملین و المساهمین في 

، و فــي إعـداد التقریـر الســنوي )الجمعیــة العامـة للمسـاهمین(إلجتمــاع السـنوي للبنـك المشـاركة فـي ا -

  .له، و التبیین للمساهمین و المودعین مدى التزام البنك بأحكام الشرع

عقـد اإلجتماعـات الدوریـة أو الطارئـة لمناقشـة القضـایا المسـتجدة، و قـد تُصـدر الفتـاوى واآلراء فــي  -

  .الجمهور كما یفعل كثیر من البنوك اإلسالمیة كتب توزع على العاملین و

 البنــــوكنــــص قــــانون  أمــــا مــــن حیــــث عــــدد أعضــــاء هیئــــة الرقابــــة الشــــرعیة للبنــــك اإلســــالمي، فمــــثالً 

  1.اإلسالمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة على أن ال یقل عدد أعضاء هذه الهیئة عن ثالثة

قــل عــدد أعضــاء هیئــة الرقابــة الشــرعیة فــي البنــك ویــرى الباحــث عبــد الحمیــد البعلــي أیًضــا بــأن ال ی

واضــرب لهــم مــثال أصــحاب القریــة إذ :"اإلســالمي عــن هــذا العــدد، وقــد إســتلهم ذلــك مــن قولــه تعــالى 

وهـذا لیكـون  2".جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إلیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إلیكم مرسـلون

وبـنفس  3.جهة أخرى لكـي نضـمن عـدم التواطـؤ بیـنهم ال قـدر اهللا الرأي مشورة بینهم من جهة، و من

ه فیهــا اإلكتفــاء  1421العــدد أوصــت نــدوة البركــة التاســعة التــي عقــدت بمكــة المكرمــة فــي رمضــان 

حیـث رأت بــأن هیئـات الرقابــة الشـرعیة للبنــوك اإلســالمیة ال یسـوغ بمستشــار أو مراقـب شــرعي واحــد، 

عــن ثالثــة و أن یكونــوا مختصــین بالفقــه، مــع مالحظــة أن بنــك  بــل یجــب أن ال یقــل عــدد أعضــائها

كمــا دعــت النــدوة . مراقــب داخلــي واحــدموعــة ال یســتعین إال بلمجالبركــة الجزائــري الــذي ینتمــي لهــذه ا

                                                
 النظام وفي اإلسالمیة اإلستثماریة الشركة أو المالیة المؤسسة أو البنك تأسیس عقد في النص یتعین" : یلي ما على القانون هذا نص حیث 1

 لشـریعة ألحكـام اهتوتصـرفا اهتمعـامال مطابقـة تتـولى ثالثـة عـن أعضـائها عـدد لیقـ ال الشـرعیة للرقابة هیئة تشكیل على منها لكل األساسي(

 الشـركات و المالیـة المؤسسـات و البنـوك شـأن فـي ، 1985 لسـنة 6 : رقـم اإلتحـادي القـانون مـن ،6 : المـادة أنظـر "…اإلسـالمیة وقواعـدها

  .المتحدة العربیة اإلمارات بدولة االستثماریةاإلسالمیة
  14 و 13 : یةآ یس، سورة 2
 ه 1411 .( القاهرة، وهبة، مكتبة ،1 ط اإلسالمیة، المالیة المؤسسات و البنوك في الشرعیة الرقابة و اإلستثمار :محمود الحمید عبد ،البعلي 3

  218، 219 : ص م، 1991
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عفاؤهـا مــن  إلـى ضـرورة تــوفیر الضـمانات الكافیــة السـتقالل هــذه الهیئـات، وذلـك بــأن یكـون تعیینهــا وإ

  1.قبل الجمعیة العمومیة

 1399بالعودة لطبیعة األعضاء المكونین لهیئات الرقابة الشـرعیة للبنـوك اإلسـالمیة مـن حیـث سـنة و 

م علـى أن تخصصـهم، فقــد أوصـى المــؤتمر األول للمصـرف اإلسـالمي بــدبي یكـون للبنــك  1979ه 

 .اإلسالمي هیئة للرقابة الشرعیة تتشكل من بعض علمـاء الشـریعة والقـانون المقـارن ورجـال اإلقتصـاد

ا مـن األخـذ  ـا مـن اجتهـاد جمـاعي، إال أن التركیـز یجـب أن هبونحن ال نرى مانعً ذا الـرأي مـا دام نابعً

  2.یة بدرجة أكبرالبنكیكون على علمي الشریعة واإلقتصاد وخصوصا في الجوانب المالیة و 

  :العمل على ضمان استقرار موارد البنوك اإلسالمیة المتاتیة من الودائع: ثانیا

ن الموارد المتأتیة من الودائع الحفاظ علـى حقـوق المـودعین و أمـوالهم باتخـاذ اإلجـراءات نعني بضما

ا البنــك اإلســالمي نفســه، لكــن تجــب متابعتهــا والحــرص هبالالزمــة لحمایتهــا، و هــي مبــادرة قــد یقــوم 

  :على تطبیقها من طرف البنك المركزي اإلسالمي، وتتمثل في

تشترك كـل البنـوك اإلسـالمیة العاملـة فـي الدولـة فـي صـندوق  :التأمین على الودائع تحت الطلب. 1

ضــمان الودائــع الــذي تــدیره هیئــة تــأمین الودائــع لــدى البنــك المركــزي اإلســالمي، لكــن مــا نریــد التأكیــد 

ي اإلشـتراك فـي هـذا البنكـعلیه هنا هو إجبار البنك المركـزي لكـل البنـوك علـى علـى الثقـة فـي النظـام 

ــا علــى أمــو  قــال هنــا بــأن نظــام االحتیــاطي  .ال المــودعین، و مــن ثــم الحفــاظ ككــلالنظــام حفاًظ ُ وقــد ی

الكلي الـذي اقترحنـاه بالنسـبة للودائـع تحـت طلـب ال یتطلـب التـأمین علیهـا، لكـن الـرد هـو أننـا اقترحنـا 

اســتخدام جـــزء منهــا لإلقـــراض الحســـن ســواء لألفـــراد أو للحكومــة، كمـــا أن بقـــاء الجــزء األعظـــم منهـــا 

  .ال یعني بعدها التام عن المخاطر األخرى المختلفةداخل البنك 

                                                
  18 : ص م، 2001 فبرایر ،4 : العدد ،"المستثمرون" مجلة 1

  ( 319 : ص سابق، مرجع میة،اإلسال البنوك :محمد عوق ،الكفراوي -2
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لقـد  :إقتطاع نسبة من االرباح كمخصصات لمواجهة الخسائر التي قد تصـیب ودائـع المضـاربة. 2

أشــرنا مــن قبــل إلــى أن البنــك اإلســالمي یتلقــى ودائــع اإلســتثمار علــى ســبیل المضــاربة أي المشــاركة 

ثبــت علیــه التعــدي أو التقصــیر فــي أداء واجبــه فیضــمنها ا، مــا لــم یهبفــي الــربح و الخســارة مــع أصــحا

ي، یفــرض البنــك المركــزي البنكــلــذا ومــن بــاب الحفــاظ علــى ســالمة واســتقرار النظــام  .فــي هــذه الحالــة

اإلســالمي علـــى كــل بنـــك یعمــل تحـــت إشـــرافه إنشــاء صـــندوق لمواجهــة مخـــاطر اإلســتثمار التـــي قـــد 

ن األربــاح الســنویة الصـــافیة للمصــرف قبــل توزیعهـــا تصــیب ودائــع المضــاربة، وتـــتم تغذیتــه بنســبة مـــ

  .على المساهمین والمودعین

ثـــار هنـــا إعتـــراض  ُ لمـــاذا یتحمـــل مودعـــو المضـــاربة الحالیـــة تـــأمین الخســـائر التـــي قـــد تحـــدث : وقـــد ی

مستقبال؟، و یمكن الدفاع ضد هذا التحفظ على أساس المصلحة العامة، حیـث أن ثقـة الجمهـور فـي 

ســـات اإلســـالمیة تعتمـــد علـــى مقـــدرة هـــذه المؤسســـات علـــى اســـتیعاب الخســـائر صـــحة و نجـــاح المؤس

بطریقـة منظمـة، ولـذا یجــب علـى المـودعین قبــول هـذه التضـحیة الطفیفـة مــن أربـاحهم، كمـا یمكــن أن 

یكون ذلك أیًضا على سبیل التبرع أو التعـاون الـذي أمـر بـه اإلسـالم، بشـرط إعـالم المـودع بـذلك فـي 

وبالنسبة للمعدل المقتطـع مـن األربـاح السـنویة لتغذیـة الصـندوق، وكـذا  1.ع أموالهالبدایة أي عند إیدا

نســبة التعــویض، فــال نــرى أنــه باإلمكــان وضــع نســب موحــدة فــي هــذا الشــأن وذلــك الخــتالف أحجــام 

البنــوك وكــذا البیئــات، بــل واخــتالف الظــروف االقتصــادیة، إذ قــد یشــهد اإلقتصــاد ســنوات للرخــاء ثــم 

ذا نــرى أن تُحــدَّد تلــك المعــدالت بالتشــاور بــین البنــك المركــزي والبنــوك اإلســالمیة، ســنوات عجــاف، لــ

ــا لكــن مــا تجــب اإلشــارة إلیــه هنــا، وحتــى تتحقــق العدالــة فــي  .وأن تكــون قابلــة للتغییــر والمراجعــة دوریً

  2:هذا النظام نرى بوجوب التقید بالضوابط اآلتیة

                                                
 تطبیـق النقـاش السـتكمال حلقـة إلـى مقـدم بحـث اإلسـالمي، المـالي النظـام فـي اإلسـالمیة البنوكب المركزي البنك عالقة :عمر محمد ،شابرا 1

  1993 ه 1413 الكویت، اإلقتصادي، اللمجا في اإلسالمیة الشریعة أحكام
  88 : ص سابق، مرجع اإلسالمیة، البنوك على اإلشراف و بةالرقا : خان اهللا طارق ، عمر محمد ،شابرا 2



45 
 

قــد تصــیب ودائــع اإلســتثمار بســبب تعــد أو تقصــیر  أن ال یــتم اللجــوء إلــى تعــویض الخســائر التــي -

ن المعلـــوم شـــرًعا أن هـــذا األخیـــر هـــو المســـؤول عـــن حـــدوثها و تعویضـــها فـــي هـــذه البنـــكمـــن  ، إذ مـــ

  .الحالة

إذا مــا قــرر البنــك اإلســالمي أن ینهــي عملــه فــي أي وقــت، یــرى الباحــث محمــد نجــاة اهللا صــدیقي  -

اإلسـتثمار تـوزع علـى حملـة األسـهم، بینمـا یـرى أغلـب بأن المبالغ التي في صـندوق مواجهـة مخـاطر 

یحــول الرصــید المتبقــي للصــندوق بعــد تعــویض خســائر ودائــع  البنــكالبــاحثین أنــه فــي حالــة تصــفیة 

 البنــوكالمضــاربة إلــى أغــراض خیریــة، وهــو الــرأي الــذي نؤیــده، والــذي نصــت علیــه كثیــر مــن قــوانین 

ائــع الجاریــة، فإنــه یمكــن اســتثمار جــزء مــن أمــوال فــي صــندوق ضــمان الود ویــرى الباحــث، اإلســالمیة

الصــندوق الخــاص بمواجهـــة مخــاطر اإلســتثمار لودائـــع المضــاربة، لكــن بشـــرط أن یتحصــل المـــودع 

على نصیبه من أرباح ذلك اإلستثمار إذا ترك ودیعتـه ألكثـر مـن سـنة، و ذلـك بمقـدار مـا ُسـحب مـن 

رباحــه العادیــة عــن اســتثمار ودیعتــه إلــى غایــة أرباحــه فــي الســنة لتغذیــة هــذا الصــندوق إضــافة إلــى أ

الباحــث محمــد رابــوي بإمكانیــة اقتطــاع جــزء مــن ســهم الغــارمین فــي أمــوال الزكــاة ، كمــا ویــرى ســحبها

ُضـاف إلـى صـندوق مخـاطر اإلسـتثمار، فهـو )إذا كان البنك اإلسالمي یقوم بجمعها و توزیعهـا( ، و ی

الشـرعیة  البنـوكمخافـة أن یكـون ذلـك علـى حسـاب صندوق مخصص للغرم، لكننا ال نؤید هذا الرأي 

  .األخرى للزكاة، كما أن الطریقة التي ذكرناها كفیلة بتغطیة احتیاجات الصندوق
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  .القیام بوظیفة الملجأ األخیر لإلقراض بالنسبة للبنوك اإلسالمیة: ثالثا

للبنـوك اإلسـالمیة،  یمكن للبنك المركزي اإلسالمي أن یمـارس وظیفتـه كملجـأ أخیـر لإلقـراض بالنسـبة

  1:أو یقوم بإعادة تمویلها وفق ثالث صیغ هي

إذا وقــع  :علـى أســاس المضــاربة مــع إعطـاء البنــك المركــزي مــا یســاوي عائـد ودائــع االســتثمار. 1

للحصـــول منـــه علـــى  االســـالميالبنـــك اإلســـالمي فـــي عجـــز للســـیولة فإنـــه یمكنـــه اللجـــوء إلـــى البنـــك 

كة فــي الــربح والخســارة، أي أن تعامــل تلــك األمــوال مثــل ودائــع التمویـل المطلــوب علــى أســاس المشــار 

ا للودائـع األخـرى، هبویحتسـب لهـا العائـد بـنفس الطریقـة التـي تحتسـب  البنكالمضاربة الموجودة لدى 

وفــــي حــــال األزمــــة یمكــــن للبنــــك المركــــزي  .علــــى أن یكــــون ذلــــك ضــــمن حــــدود وقیــــود متفــــق علیهــــا

یـع جـزاءات وتحـذیرات مناسـبة وتنفیـذ برنـامج تصـحیحي مالئـم، اإلسالمي تجاوز تلك الحدود، مع توق

و تفادیــًا لإلســتخدام الســيء لتلــك األمــوال ال ننصــح بمبــادرة البنــك المركــزي بإیــداع جــزء مــن األمــوال 

لدى البنوك على شكل ودائع مضاربة لحل هذه المشـكلة كمـا رأینـا فـي بعـض الـدول، بـل ال یجـب أن 

لضرورة، وأن تقتصر تلك الطریقـة علـى حالـة ضـخ األمـوال إلـى اإلقتصـاد یتم تمویل البنوك إال عند ا

عنـد  دائع مركزیة لـدى البنـوك كمـا رأى الباحـثعند الرغبة في إحداث توسع نقدي وذلك على شكل و 

وفــي حالــة مــنح البنــك المركــزي للتمویــل علــى  .إصــدار النقــود مــن طــرف البنــك المركــزي اإلســالمي

قرض أخیر لها، فإنه یمكنه استخدام نسـبة ربحـه كبـدیل عـن سـعر إعـادة أساس المضاربة للبنوك وكم

الخصــم، بحیــث یرفعهــا فــي أوقــات التضــخم حتــى ال تبــالغ البنــوك فــي طلــب هــذا التمویــل، أو العكــس 

في الحاالت األخرى، وفي حالة الرغبة في التوسع النقـدي یجعـل البنـك المركـزي نسـبة ربحـه فـي هـذه 

  .سبة التي یطلبها عن الودائع المركزیةالحالة مساویة لتلك الن

                                                
 – ه 1405 .السـعودیة،  / جـدة اإلسـالمي، اإلقتصـاد ألبحـاث العـالمي المركـز ،1 ط الالربـوي، يالبنكـ النظـام :اهللا نجـاة محمـد ،صـدیقي 1

  36 : ص م، 1985
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على اساس القرض الحسن بالنسـبة للبنـوك اإلسـالمیة التـي تلتـزم بـاقراض الحكومـة فـي حالـة . 2

ـــار یـــرى الباحـــث منیـــر هنـــدي أن قیـــام البنـــك المركـــزي بـــدور المقـــرض األخیـــر علـــى أســـاس  :اإلختی

ا إلى حد كبیر، وذلك   1:لسببین المشاركة في الربح والخسارة یعد نظریً

أن القروض المقدمة فـي مثـل هـذه األحـوال عـادة مـا تكـون قصـیرة األجـل، وقـد تصـل إلـى : األول  -

  .یوم واحد أو بضعة أیام، مما یصعب معه تطبیق مبدأ المشاركة

هـــو أن مثـــل هـــذه القــروض عـــادة مـــا تســـتخدم فـــي تلبیــة مســـحوبات، ولـــیس فـــي عملیـــات : الثــاني  -

  .لتعامل على أساس المشاركةاستثماریة مما یصعب معه ا

لــذا نــرى بوجــوب تــوفیر صــیغة للتمویــل القصــیر األجــل بــین البنــك المركــزي والبنــوك اإلســالمیة، وال 

لقـــد اقترحنـــا أن فـــي و  .ن، أو بتبـــادل الســـیولة بـــین البنـــوكنراهـــا صـــالحة إال مـــن خـــالل القـــرض الحســـ

%  100احتیـاطي قـانوني بنســبة  ي اإلسـالمي یجـب أن تخضـع البنـوك اإلسـالمیة لنظـامالبنكـالنظـام 

فیما یخص الودائع الجاریة التي تعد أهم مصدر إلنشـاء النقـود لـدى البنـوك، مـن ذلـك اسـتخدام واحـد 

و هو اإلقراض الحسن سواء لألفراد أو للحكومة، وال یعـد هـذا إخـالال بـذلك النظـام، بـل یـدخل ضـمن 

كمــــا لــــن تســــرف هــــذه البنــــوك فــــي ذلــــك  الــــدور اإلجتمــــاعي و التنمــــوي المنــــوط بــــالبنوك اإلســــالمیة،

  .ما دام بدون عائد) و بالتالي إنشاء النقود(االستخدام 

اســـاس الـــربط بـــین البنـــوك االســـالمیة صـــاحبة الفـــائض وصـــاحبة العجـــز أي العمـــل بوســـیط .  3

یمكــن أن تحــل البنــوك اإلســالمیة مشــكلة احتیاجهــا إلــى ســیولة خاصــة فــي األجــل القصــیر،  :بعمولــة

سـاس المشـاركة فـي الـربح دل السیولة فیما بینها، على أساس اإلقراض الحسن أو على أمن خالل تبا

لكـــن مـــا یمكـــن إضـــافته هنـــا، وحتـــى یـــؤدي البنـــك المركـــزي اإلســـالمي دوره كملجـــأ أخیـــر  .والخســـارة

لإلقــراض، فــإن بإمكانــه إدارة هــذا النظــام بحیــث یــربط بــین البنــوك صــاحبة الفــائض وصــاحبة العجــز، 
                                                

 اللمجا فـي الشـریعة اإلسـالمیة أحكـام النقـا حلقـة إلـى مقـدم بحـث اإلسـالمي، يالبنكـ النظـام فـي المركزیـة البنـك :إبـراهیم محمـد ،رابـوي -1

  .م 1993 – ه 1413 الكویت، اإلقتصادي،
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وقـــد اقتـــرح الباحـــث أحمـــد جـــابر بـــأن ینشـــئ لبنـــك المركـــزي  .نهـــا كوســـیط مقابـــل عمولـــةوأن یعمـــل بی

، و فــي حالــة % 5صــندوقًا یــودع فیــه كــل مصــرف نســبة معینــة مــن ممــا لدیــه مــن الودائــع و لــتكن 

إلـــى ســـیولة یقـــدمها لـــه البنـــك المركـــزي فـــي حـــدود ضـــعف الرصـــید الـــذي وضـــعه فـــي  البنـــكاحتیـــاج 

فیقـوم بردهــا، والشـك أنـه فــي مقـدور البنـك المركــزي أن  البنـكع هــذا الصـندوق إلـى حــین تحسـین وضـ

  1.البنكیتحقق من حالة السیولة لدى 

قصـد بـاألدوات البدیلـة عـن سـعر  :یـة البدیلـة عـن سـعر الفائـدةالبنكاسـتخدام أدوات الرقابـة : رابعا ُ ی

ملیــات المشــاركة فــي الفائــدة تلــك األســالیب التــي تعتمــد علــى التــأثیر علــى نســب توزیــع األربــاح فــي ع

الـــربح و الخســـارة، أو هـــوامش الـــربح فـــي المتـــاجرات، وكـــذلك األقســـاط المســـبقة والمؤجلـــة فـــي بعـــض 

ومــع مراعــاة الضــوابط التــي وضــعناها لهــذا التــأثیر فــي المبحــث الســابق، فإننــا نــرى  .عملیــات التمویــل

  2:أن تدخل البنك المركزي اإلسالمي في هذا الصدد یكون كما یلي

فـي  :أثیر على أرباح المـودعین والمسـتثمرین فـي التمویـل بالمضـاربة مـع البنـوك اإلسـالمیةالت. 1

حاالت الكساد أو الركود اإلقتصادي، وعندما یرغب البنك المركزي في تنشیط اإلقتصـاد وزیـادة حجـم 

بــأن تكــون  النقــد المتــداول، وبالتــالي زیــادة القــدرة الشــرائیة لألفــراد، فإنــه یصــدر تعلیمــات ملزمــة للبنــوك

نسـبة الـربح المــوزع علـى المــودعین فـي حــدها األقصـى، وكـذلك الشــأن بالنسـبة للــذین یحصـلون علــى 

التمویل من البنوك على سبیل المضاربة، ولو أدى األمر بتضحیة المساهمین بجـزء مـن أربـاحهم مـع 

ي بعكـــس بینمــا یقـــوم البنــك المركـــز . المــودعین كمضـــارب، أو مــع المســـتثمرین كأصــحاب رأس المـــال

  .اإلجراء السابق في حاالت التضخم

التأثیر على حصة الشریك فـي التمویـل بالمشـاركة ونسـب توزیـع االربـاح بـین البنـك االسـالمي . 2

یمكــن للبنـك المركــزي إذا رغـب فــي إنقـاص حجــم النقـد المتــداول فـي حــاالت التضـخم بــأن  :والشـركاء
                                                

  71 : ص سابق، مرجع اإلسالمیة، و التقلیدیة البنوك معامالت في الربا شبهة :إبراهیم منیر ، هندي 1
  196 : ص سابق، مرجع سالمیة،اإل البنوك على الرقابة في دورها و المركزیة البنوك :جابر أحمد ،بدران  2
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المطلوبــة للــدخول فــي المشــاركة مــع البنــك  یصــدر تعلیماتــه إلــى البنــوك بــأن ترفــع مــن حصــة الشــریك

اإلسالمي، وهذا على غرار رفع هـامش الضـمان فـي شـراء األوراق المالیـة بـالبنوك التقلیدیـة، وبالتـالي 

تـنخفض حصـة البنــك فـي هـذه المشــاركة، ویقـوم البنـك المركــزي بعكـس اإلجـراء الســابق إذا رغـب فــي 

، فـــإن البنــك المركـــزي یــأمر البنـــوك برفــع معـــدالت وعلــى ضـــوء هــذه الرغبـــة دائمــاً  .تنشــیط اإلقتصـــاد

ـــًا نســـب مشـــاركتهم فـــي رأس  توزیـــع األربـــاح إلـــى حـــدها األقصـــى علـــى الشـــركاء، ولـــو تجـــاوزت أحیان

م فـــي هتالمـــال، وذلـــك مقابـــل أن یرضـــى الشـــركاء بنســـب توزیـــع لألربـــاح قـــد تقـــل عـــن نســـب مســـاهما

  .حاالت التضخم

یضــع  :االســالمیة فــي المرابحــة وكــذا العربــون والقســطربــح البنــوك أدنــى التــأثیر علــى هــامش . 3

البنك المركزي حًدا وآخر أعلى لهامش ربح البنوك فـي عملیـات المرابحـة، لتـرك المنافسـة بـین البنـوك 

فـإذا تـدخل البنـك المركـزي لرفـع ذلـك الهـامش أثنـاء التضـخم،  .اللمجفي تحدیـد هوامشـها داخـل هـذا ا

ـا لـن یكـون ذلـك لرفـع أربـاح البنـوك بـل  كان الهامش المحدد أقل أو یساوي ذلك الحـد األقصـى، وطبعً

ا لعقـود قائمـة بــل  إلنقـاص حجـم النقـد المتـداول وعنـد الضـرورة القصــوى، علـى أن ال یكـون ذلـك تغییـرً

فعلــى  .للصــفقات الجدیــدة، علــى أســاس أن معظــم مرابحــات البنــك اإلســالمي تــتم فــي األجــل القصــیر

فـــي سیاســـته النقدیـــة والتمویلیـــة لعـــام ) البنـــك المركـــزي الســـوداني(ن ســـبیل المثـــال، نـــص بنـــك الســـودا

یتعــدى نــى فــي العــام كحــد أد% 12م علــى تطبیــق علــى تطبیــق هــامش أربــاح للمرابحــة بنســبة 2002

ومــوازاة لـذلك، وكمــا تقــوم البنــوك التقلیدیــة فـي مثــل هــذه الحــاالت برفــع  1.كحــد أعلــى%  15الهـامش 

حالــة اســتفادته مــن قــرض بنكــي لشــراء ســلعة اســتهالكیة مــثال، فإنــه القســط المــدفوع مــن العمیــل فــي 

ا فـي المرابحـة، أو مـا  یمكن للبنك اإلسالمي أن یرفع في هـذه الحالـة مـن قیمـة العربـون المـدفوع مسـبقً

یسـمى بدفعـة ضـمان الجدیـة، كمـا یمكنـه أیًضـا أن یزیـد مـن قیمـة أو مبلـغ الـدفعات فـي البیـع اآلجــل، 

                                                
  39: ص  2002 سبتمبر ، 262 : العدد ،(السودان في 2002 لعام التمویلیة و النقدیة السیاسة) : العربیة البنوك إتحاد مجلة 1



50 
 

ددها ما دام األمر یتعلق بعقد صفقات جدیدة، وهو مـا تقـوم بـه البنـوك التقلیدیـة وبالتالي یقلص من ع

أمــا فــي حــاالت الركــود اإلقتصــادي فــیمكن للبنــك اإلســالمي أن . أیًضــا بالنســبة لإلئتمــان اإلســتهالكي

فقـد عنـد نكـول العمیـل فـي المرابحـة  .یقوم بعكس اإلجراءات السابقة ُ وقد أثارت قضـیة العربـون الـذي ی

ذه هبتــراض جمهــور الفقهــاء، إال أن هیئــة الفتــوى و الرقابــة الشــرعیة لبیــت التمویــل الكــویتي أجازتــه إع

ــــاني للملمجالصــــورة، كمــــا أفتــــى العلمــــاء ا صــــرف اإلســــالمي بالكویــــت ســــنة تمعــــون فــــي المــــؤتمر الث

م، بأنــه یجــوز للبنــك اإلســالمي أن یســتقطع مــن العربــون مــا یســاوي قیمــة الضــرر  1983 –ه1403

  1.لي الواقع علیه من جراء نكول المشتري عن الوفاء بوعدهالفع

تقـدم البنـوك اإلسـالمیة خـدمات  :التأثیر على قیمة االقساط وهامش الربح في االیجـاز التمـویلي. 4

اإلیجــار التمــویلي الخاصــة بــبعض المعــدات لعمالئهــا، بــنفس وذلــك لعــدم تعــارض هــذه الصــیغة فــي 

،Leasing ـــــ ـــــذي تمارســـــه البن ـــــا بصـــــیغة مجملهـــــا مـــــع أحكـــــام الشـــــریعة الشـــــكل ال ـــــة تقریب وك التقلیدی

وبمــــا أن اإلیجــــار التمــــویلي یمثــــل صــــیغة تمویــــل متوســــط األجــــل، كمــــا ال یمكــــن تغییــــر  .اإلســـالمیة

ــا، وبالتــالي ینصــب التغییــر علــى العقــود الجدیــدة منهــا فقــط، فإنــه یمكــن  عناصــره أثنــاء مــدة العقــد غالبً

ل التـــأثیر علـــى عناصـــره كـــأداة مـــن أدوات السیاســـة النقدیـــة فـــي للبنـــك المركـــزي اإلســـالمي أن یســـتعم

ففي أوقات التضخم مثال یأمر البنـك المركـزي بقیـة البنـوك بـأن ترفـع مـن . األجل المتوسط أو الطویل

وفـي أوقـات الركـود . قیمة األقساط وتقلـص مـن عـددها، وأن ترفـع مـن هـامش ربحهـا فـي هـذه العملیـة

  .راءات السابقةأو اإلنكماش یأمر بعكس اإلج

رأینـا أن  :التأثیر على القسط المسبق في استصناع المباني وعلى بقیة االقساط وهـامش الـربح. 5

البنوك اإلسالمیة تقدم التمویل بصـیغة اإلستصـناع خاصـة فـي بنـاء العقـارات، علـى أن یسـدد العمیـل 

ـــا، بعـــد إضـــافة هـــامش ربـــح لصـــالح البنـــك إلـــى تك وبمـــا أن  .لفـــة العقـــارقیمـــة العقـــار بالتقســـیط غالبً
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فـي األجـل المتوسـط أو الطویـل، فإنـه تنطبـق ) إذا تعلق األمر ببناء عقـارات(اإلستصناع یطبق عادة 

وبنــاًء علــى ذلــك وفــي أوقــات التضــخم فــإن . علیــه نفــس األحكــام التــي رأیناهــا فــي اإلیجــار التمــویلي

ا وقــیم األ ــا البنــك المركــزي یــأمر بزیــادة قیمــة القســط المــدفوع مســبقً إذا تــم الــدفع (قســاط المدفوعــة الحقً

مــع تقلـیص عــددها، إضــافة إلـى رفــع هـامش الــربح للبنــوك فـي هــذه العملیـات، وفــي أوقــات ) بالتقسـیط

ا هبإال أن ما تجب اإلشارة إلیـه هنـا، هـو أن اسـتعمال هـذه السیاسـة ینصـح  .الكساد یأمر بعكس ذلك

ا فــي أوقــات الكســاد أكثــر مــن أوقــات التضــخم التــي یمكــن  اللجــوء فیهــا إلــى وســائل أخــرى، وذلــك نظــرً

ألن البنـوك اإلسـالمیة یعمــل معظمهـا داخـل الــبالد اإلسـالمیة، وهــذه الـبالد یعـاني أغلبهــا مـن مشــكلة 

السكن، لذا فإن استعمال هذه األداة في أوقات الركود قـد یـؤدي إلـى المسـاهمة فـي إنعـاش اإلقتصـاد، 

  .الوقتوالمساهمة في عالج تلك المشكلة في نفس 

إستعمال سیاسة السقوف االئتمانیة بصیغ التمویل االسالمي كاداة كمیـة فردیـة او نوعیـة : خامًسا

   .للمجموع

یـــة تحــدد حجــم اإلئتمــان الممنـــوح إلــى عمیــل واحــد بســـقف البنكرأینــا أن العدیــد مــن القــوانین 

یــع المخــاطر التــي معــین یمثــل عــادة نســبة مئویــة مــن رأس المــال الخــاص للبنــك، تطبیقــًا لقاعــدة توز 

تعتبر إحدى القواعد الحذرة، كما رأینا بأنه ال مانع للبنوك اإلسالمیة بأن تأخـذ بمثـل هـذه القاعـدة، مـا 

ا ضد المخاطر إذ أن المعدل المعمـول بـه حالیـًا فـي كثیـر مـن القـوانین هـو  % دام ذلك یشكل احتیاًط

ن كنــا نفضــل تخفــیض هــذه النســبة حتــى یســتفید مــن تمــویال 25 ت البنــوك أكبــر عــدد مــن األفــراد ، وإ

 .تمـع، علـى أن یتـرك تحدیـدها بعـد ذلـك للبنـك المركـزي اإلسـالمي فـي كـل دولــةلمجوالمؤسسـات فـي ا

أمــا الجانــب اآلخــر لسیاســة الســقوف اإلئتمانیــة والمطلــوب تطبیقهــا مــن طــرف البنــوك اإلســالمیة فهــو 

المركزیــة والســـلطات النقدیــة لبلـــدان اســتخدامها كــأداة نوعیـــة، وذلــك مـــا أصــر علیـــه محــافظو البنـــوك 

م، حیــث  1981فــي مــارس ) الســودان(منظمــة المــؤتمر اإلســالمي خــالل اجتمــاعهم الرابــع بــالخرطوم 
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رأوا بأنـــه یتوجـــب أن یكـــون للمصـــرف المركـــزي ســـلطة توجیـــه وتنظـــیم عملیـــات اســـتثمار المؤسســـات 

حیـث أن علیـه إصـدار التوجیهـات دف تخصیص اإلئتمان بما یتوافق واألهداف اإلسالمیة، هبالمالیة 

مــنح التمویــل فیهــا أو ال یمــنح، وســقوف هــذا التمویــل والهــوامش النقدیــة التــي  ُ بشــأن األغــراض التــي ی

  1.ا، ونسبة الضمان التي یجب الحصول علیها في هذا التمویلهب
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  الفصل الثاني

  رقابة البنك المركزي على البنوك االسالمیة

االنفتـاح علــى األســواق : ي األردنـي ومــن ذلــكالبنكــالقطـاع سـاهمت عوامــل عـدة فــي ازدهــار 

العالمیــة، وعقــد االتفاقیــات االقتصــادیة، والتشــریعات األردنیــة الجاذبــة لالســتثمار، وقــد أدى ذلــك إلــى 

ازدیـاد ایــداعات البنــوك لـدى البنــك المركــزي األردنــي، حیـث بلغــت قرابــة األربعـة ملیــارات دینــار نهایــة 

ن ارتفـاع حجـم السُّـیولة النقدیـة لـدى البنـوك یعـود لإلجـراءات التـي اتخـذها البنـك م، لذا فـإ2010العام 

المركـزي األردنـي فـي مواجهـة تـداعیات األزمـة المالیـة العالمیـة، ومـن ذلـك تخفـیض نسـبة االحتیــاطي 

النقدي اإللزامي على الودائع المودعـة لـدى البنـوك المحلیـة، وكـذلك تخفـیض نسـبة سـعر الفائـدة علـى 

ملیـون  18.10وال المودعة بالدینار، كما ارتفع حجم الودائع لدى البنـوك العاملـة فـي األردن مـن األم

  .)1(%13إلى % 10م، بمعدل نمو 2010ملیون دینار للعام  22.50م، إلى 2008دینار عام 

وقــد أشــارت تقــاریر عــدة للبنــك المركــزي األردنــي أن البنــوك فــي األردن لــدیها فــائض ســیولة 

، إال أن هـــذه البنـــوك تبحـــث عـــن فـــرص مناســـبة لالســـتثمار علمـــًا بـــأن قـــرارات اإلقـــراض كبیـــر نســـبیاً 

اجتیـاز المقتـرض الختبـارات التحلیـل المـالي واإلئتمـاني السـلیم مـن حیـث : تخضع لعـدة معـاییر أهمهـا

ــیولة والكفــاءة اإلداریــة، وتــوفر الضــمانات الحقیقیــة وانخفــاض المخــاطر، كمــا  الجــدوى والربحیــة و السُّ

أصدر البنك المركـزي اإلردنـي نشـرات متتالیـة بخصـوص المعـاییر العالمیـة التـي صـممت للتقلیـل مـن 

)  I(مسـتوى معــدل المخـاطر التــي تواجههـا البنــوك التجاریـة األردنیــة ومـن هــذه المعـاییر، اتفاقیــة بــازل 

واتفاقیــة بــازل م، وتهــتم بمخــاطر اإلئتمــان التــي تواجههــا البنــوك، 1988والتــي تــم التوقیــع علیهــا عــام 

)II (خطــر اإلئتمــان وهــو نــاتج عــن عــدم قــدرة المــدین علــى : وتشــمل ثالثــة أنــواع مــن المخــاطر وهــي

ســداد قرضــه، وخطــر الســوق ومــن هــذه المخــاطر خطــر ســعر الفائــدة وخطــر تبــادل العمــالت وخطــر 

                                                
  .43العدد ) م2010(األردني  تقاریر البنك المركزي )1(
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 بـازل   یـد اتفاقیـه، والمعیـار الجد ، وأزمة السُّیولة الحالیـة السُّیولة ، ومخاطر أخرى كمخاطر التزوید

)   (III والذي ما زال قید التنفیذ.  

وتواجه البنوك التجاریة فـي الوقـت الحـالي عـدد مـن التحـدیات، ومنهـا تراجـع دور البنـوك فـي 

الوســــاطة المالیــــة، ومتطلبــــات الرقابــــة المتزایــــدة، وزیــــادة مهــــارات العمــــالء التفاوضــــیة، وقــــد أظهــــرت 

أن هنـاك عوامـل عـدة للتقـدم والنجـاح االقتصـادي ومـن ذلـك، دراسات عدة قامت بها مؤسسـات دولیـة 

وجــود مؤسســات مالیــة ســلیمة وقویــة تعمــل ضــمن بیئــة مالیــة مناســبة، وقــد أظهــرت التجربــة أن هــذه 

المؤسسـات المالیــة أكثــر تــأثرًا وارتباطــًا بمــا یحــدث فـي بقیــة أجــزاء االقتصــاد، وكمــا أنهــا أكثــر ارتباطــًا 

لیــة األخــرى فــي العــالم، وبالتــالي فــإن أیــة أزمــة تلحــق بهــذا القطــاع فــي وتــداخًال مــع المؤسســات الما

  .)1(إحدى الدول فإنها لن تلبث أن تؤثر وتتأثر بطرق العدوى في العدید من الدول األخرى

العمــالء، والمنافســة، والتغییــر، : یــة تحــت تــأثیر ثــالث قــوى رئیســیة هــيالبنكوتعــیش األنظمــة 

نفســها وســط ســوق تعــج بالمنافســین كشــركات التــأمین، اضــطرت  یــةالبنكوعنــدما وجــدت المؤسســات 

للتحـرك فــي عــدة اتجاهــات ومـن ذلــك تطــویر خــدماتها، وابتكـار خــدمات أخــرى، وتوظیــف التكنولوجیــا 

  .)2(یةالبنكفي العملیات 

    

                                                
المركزیة  البنوك، أمانة مجلس محافظي  II وبازل Iالمالمح األساسیة التفاق بازل ، صندوق النقد العربي) 1(

  .6، ص2004، أبو ظبي ،ومؤسسات النقد العربي

ر القطاع ، مفلح ،عقل )2( وُّ  ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرجال األعمالردني في األ البنكتََط
  .، األردن2001أب  17 - 13والمستثمرین األردنیین في فترة 



55 
 

صــدار التشــریعات والسیاســات  لمركــزي األردنــي بــدور هــامٍّ فــي مراقبــة البنــوك التجاریــة وإ یقــوم البنــك ا

صـــدار التعلیمـــات التـــي یمكــن مـــن خاللهـــا للبنـــوك ممارســة العمـــل ال ي ضـــمن الضـــوابط البنكـــنقدیــة وإ

  .التشریعیة وبحسب السیاسة التي ینتهجها البنك المركزي األردني

  :ولمزید من التفاصیل سیتم تناول الموضوع من خالل المبحثین التالیین

  .تعرف البنك المركزي ووظائفه: المبحث األول

.أسالیب الرقابة التي یقوم بها البنك المركزي على البنوك االسالمیة: الثانيالمبحث 
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  المبحث األول

  ف البنك المركزي ووظائفهیتعر 

م، واستكملت إجراءات مباشرة البنك ألعماله في 1959أصدر قانون البنك المركزي األردني عام 

د األردني الذي كان قد أسس م، لیخلف مجلس النق1964الیوم األول من شهر تشرین األول عام 

م، وتملك الحكومة األردنیة كامل رأس مال البنك المركزي، ورغم هذه الملكیة إال أن 1950عام 

   .)1(البنك المركزي یتمتع وفق أحكام قانونه بشخصیة اعتباریة مستقلة

ه اسـتقرار إن ُسلَّم أولویات البنك المركزي األردني هـو تحقیـق االسـتقرار النقـدي، والمقصـود بـ  

المسـتوى العـام لإلســعار، واسـتقرار سـعر صــرف الـدینار وتــوفیر هیكـل أسـعار فائــدة مالئم،ألنـه یعتبــر 

أهـم محـرك للنشــاط والنمـو االقتصـادي، عــن طریـق جــذب االسـتثمارات المحلیـة واألجنبیــة، وكـذلك لــم 

تســــهیل عملیــــات یــــة المناســــبة التــــي تســــاعد علــــى البنكیغفــــل الجانــــب التمــــویلي، وعــــن تــــوفیر البیئــــة 

الوساطة المالیة، ألنه یؤمن بالمنافسة بین البنوك علـى أسـس متكافئـة هـي البیئـة المناسـبة التـي تـوفّر 

والتـي تـؤدي الـى رفـع  التمویل للنشاط االقتصادي بالحجم والكلفة المناسـبین إسـتنادًا الـى قـوى السـوق،

زي تخلـــى نهائیـــًا عـــن التـــدخل فـــي إدارة وعلیـــه فـــان البنـــك المركـــ )2(. كفـــاءة اســـتخدام المـــوارد المالیـــة

المحافظ المالیة للبنوك وقصر دوره التنظیمي على اإلجراءات التنظیمیـة التـي تضـمن سـالمة الوضـع 

ي وتعزیـــز منعتهـــا لتمكینهـــا مـــن المنافســـة علـــى الصـــعیدین المحلـــي البنكـــالمـــالي لمؤسســـات الجهـــاز 

لــى جانــب ذلــك، فــإن البنــك یــولي أهمیــة خا.  والخــارجي ي مــن النــاحیتین البنكــصــة لتطــویر القطــاع وإ

  . المؤسسیة والنوعیة ؛لتمكینه من القیام بدوره المناسب في خدمة االقتصاد الوطني

                                                
  .2ص تشریعات وانظمة البنك المركزي،البنك المركزي األردني، ) 1(
  .3ص تشریعات وانظمة البنك المركزي،البنك المركزي األردني، ) 2(
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ــیولة المحلیــة فــي االقتصــاد الــوطني بمــا یتناســب  ویســعى البنــك المركــزي إلــى تنظــیم نمــو السُّ

ــــى ضــــ ــــیولة فــــي وتمویــــل النشــــاط االقتصــــادي الحقیقــــي، حیــــث دأب البنــــك المركــــزي عل بط نمــــوِّ السُّ

ـــات  االقتصـــاد الـــوطني واســـتخدام األســـلوب غیـــر المباشـــر فـــي إدارة السیاســـة النقدیـــة مـــن خـــالل عملیّ

السـوق المفتوحـة، وهـو األسـلوب األكثـر شـیوعًا فـي إدارة السیاسـة النقدیـة عنـد البنـوك المركزیـة للــدول 

دام شــهادات اإلیـــداع التــي أصـــدرها وضــمن هـــذا األســلوب یقـــوم البنــك المركــزي باســـتخ )1(. المتقدمــة

ـــیولة الزائـــدة فـــي االقتصـــاد ،وبالتـــالي منعهـــا مـــن  خصیصـــًا لهـــذه الغایـــة كـــأداة رئیســـة إلمتصـــاص السُّ

وقــد لجــأ . التــأثیر علــى مســتوى األســعار بشــكل عــام مــن جهــة، وعلــى ســعر الصــرف مــن جهــة أخــرى

ایـة إصـدارات أدوات الـدین العـام البنك المركـزي إلـى اسـتحداث أداة شـهادات اإلیـداع فـي ظـل عـدم كف

الحكـومي والتـي تـرتبط مباشــرة بتمویـل عجـز الموازنــة العامـة مـن جهـة، وضــعف السـوق الثـانوي لتلــك 

فـي ) أسـبوع(وفي المقابل، تساعد عملیات إعادة شراء شهادات اإلیداع ألجـل. األدوات من جهة ثانیة

عـن دورهـا فـي تسـهیل مهمـة البنـوك فـي إدارة ضخ السُّیولة إلى االقتصاد الوطني عند اللزوم، فضـًال 

لــى جانــب شــهادات اإلیــداع، یســتخدم البنــك المركــزي أیضــًا . محافظهــا المالیــة فــي األجــل القصــیر وإ

ـــة واحـــدة فـــي إدارتـــه للسیاســـة النقدیـــة ولقـــد اتخـــذت . أدوات ســـعر إعـــادة الخصـــم ونافـــذة اإلیـــداع للیل

ـــــوُّرات السیاســـــة النقدیـــــة للبنـــــك المركـــــزي اتجاهـــــات متباینـــــ ة بـــــین التشـــــدد والتســـــاهل فـــــي ضـــــوء التََط

ــوُّر أســعار الفائــدة فــي األســواق المالیــة الدولیــة أمــا علــى صــعید سیاســة  )2( .االقتصــادیة المحلیــة وتََط

أســعار الفائــدة، فقــد أدخــل البنــك المركــزي إصــالحات متعــددة علــى هــذه السیاســة بهــدف خلــق هیكــل 

ــوُّرات أسـعار الفائــدة أسـعار فائـدة مــرن ومالئـم ینســجم مـع  األو  ضــاع االقتصـادیة الســائدة محلیـًا و تََط

فمنذ بدایة تطبیق اإلصالحات االقتصـادیة، قـام البنـك المركـزي بتحریـر أسـعار . في األسواق العالمیة

                                                
  .4ص تشریعات وانظمة البنك المركزي، البنك المركزي األردني،) 1(
  .5ص تشریعات وانظمة البنك المركزي،البنك المركزي األردني، ) 2(
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یة وترك تحدیـد مسـتویاتها إلـى قـوى السـوق مسـتخدمًا األسـلوب البنكالفائدة الدائنة والمدینة في السوق 

ویعمــل البنــك المركــزي للتــأثیر علــى أســعار الفائــدة فــي الســوق . وجیــه تلــك األســعارغیــر المباشــر لت

ي بشكل غیر مباشر، وذلك من خالل تعـدیل أسـعار الفائـدة الرئیسـة علـى أدوات سیاسـته النقدیـة البنك

ومـن خـالل عملیـات ) سعر إعادة الخصم، سعر نافـذة اإلیـداع، وسـعر إعـادة شـراء شـهادات اإلیـداع(

وبــالنظر إلــى مــدى تجــاوب البنــوك مــع . فتوحــة المتمثلــة فــي بیــع شــهادات اإلیــداع بالــدینارالســوق الم

إجــراءات البنـــك المركـــزي، یالحـــظ عنـــدما كـــان البنـــك المركـــزي یســـعى لتخفـــیض أســـعار الفائـــدة، فـــإن 

البنــوك كانــت تخفــض أســعار الفائــدة علــى الودائــع بســرعة أعلــى مــن تخفیضــها ألســعار الفائــدة علــى 

  .)1(التسهیالت

إلـى  البنـوكوباإلضافة الى ارتفاع مستوى الرقابة التي یمارسـها البنـك المركـزي األردنـي علـى 

مستوى جید وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة بهذا الخصوص، وضمن هـذا اإلطـار ؛فقـد فـرض البنـك 

نســبة حقــوق المركـزي حــدودًا قصـوى للترّكــزات االئتمانیـة المباشــرة وغیـر المباشــرة، ووضـع حــدًا أدنـى ل

كما تمت إضافة مخـاطر السـوق إلـى معادلـة احتسـاب معـدل كفایـة رأس . المساهمین إلى الموجودات

المـــال، وتـــم تطـــویر نظـــام إنـــذار مبكـــر للمصـــارف یســـاعد البنـــك المركـــزي فـــي التعـــرُّف علـــى مـــواطن 

ـــمَّ تطبیـــق م. الضـــعف فـــي الوضـــع المـــالي واإلداري ألي بنـــك وهـــي فـــي مراحلهـــا األولـــى فـــاهیم كمـــا تَ

الرقابــة الشــاملة لتشــمل التفتــیش المیــداني والمكتبــي لمختلــف فــروع البنــك الواحــد فــي الــداخل والخــارج، 

ولمزیــد مــن التفاصــیل .هـذا إلــى جانــب تطبیــق معــاییر المحاســبة واإلفصــاح المـالي المعمــول بهــا دولیــاً 

  :سیتم تناول الموضوع من خالل المطلبین التالیین

  .ك المركزي وتحدید وظائفهتعرف البن: المطلب األول

  .یة التي یقوم بها البنك المركزيالبنكأهداف الرقابة : المطلب الثاني

                                                
  .89ص، 2004 ،عماناألردن،  ،3ط ،دار المستقبل للنشر والتوزیع ،المالیة اإلدارةمقدمة في ، مفلح ،عقل) 1(
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  المطلب األول

  ف البنك المركزي وتحدید وظائفهیتعر 

  .الرقابة والصرف في اللغة

  :الرقابة في اللغة

ــًا  -رِقــَب  بَ قَ ابــة : رَ قَ عمــل مــن یراقــب : قابــة بمعنــى المراقبــة ، والر : غلظــت رقبتــه فهــو أرقــب ، والرّ

  .الكتب أو الصحف قبل نشرها 

قابــة فــي االقتصــاد السیاســي  تــّدخل الحكومــة أو البنــوك المركزیــة للتــأثیر فــي ســعر الصــرف : والرّ

ى رقابة الصرف    .وتسمّ

  .الحافظ : الحارس ، والرقیب : حارس المتاع ونحوه ، والرقیب : والرقابة 

      )3(.وهو الحافظ الذي ال یغیب عنه شيء : أحد أسماء اله الحسنى : والرقیب 

  :الصرف في اللغة 

  رد الشيء عن وجهه: الّصرف 

  .فضل الدراهم على الدرهم ، والدینار على الدینار : والّصرف 

ى سبیله : صرف األجیر عن العمل ، والغالم عن المكتب : ویقال    .خّل

  .نوائبه وحدثانه : صرف الدهر : والصرف 

  .یبدل نقدًا بنقد  من: والّصراف 

ف    .بیع الذهب بالفضة : والّصرّ

اف والّصیرفي والّصیرف    .النقّاد : والّصّ◌رّ

  )4(. مبادلة عملة وطنیة بعملة أجنبیة : وفي االقتصاد 

                                                
 .364،ص  1، باب الراء ، ج) ط.د(لغة العربیة ، ، المعجم الوسیط ، مجمع ال) 1971(مصطفى ، إبراهیم وآخرون    )3(
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  الرقابة والبنك في االصطالح 

  :الرقابة في االصطالح 

ف بكفایـة وفاعلیـة فـي هي عبارة عن وسـیلة یمكـن بواسـطتها التأكـد مـن مـدى تحقـق األهـدا      

  )1(.الوقت المحدد 

أنواع الرقابة التـي تفرضـها الدولـة عـادةً علـى جمیـع المعـامالت التـي تـتم : والرقابة على الّصرف 

  )2(.مع العالم الخارجي بالعمالت األجنبیة 

قــة التنبــؤ بالتكــالیف وتقــدیرها قبــل البــدء بعملیــة اإلنتــاج ، وضــرورة مطاب: والرقابـة علــى التكــالیف 

  )3(.هذه التقدیرات بالمتحقق في أعمال سابقة إلمكان اتخاذ القرار المناسب بشأنها 

  :البنك اإلسالمي في االصطالح 

. هــو مؤسســة مالیــة مصــرفیة تــزاول أعمالهــا وفــق الشــریعة اإلســالمیة : البنــك اإلســالمي        

  )4(.وهذا التعریف اختاره إلهیتي 

تلــك المؤسســات التــي تباشــر األعمــال البنكیــة مــع : اإلســالمیة ویقصــد بــالبنوك أو بیــوت التمویــل 

مـــًا شــــرعًا  –التزامهـــا باجتنـــاب التعامـــل بالفوائـــد الربویـــة أخـــذًا أو إعطـــاًء   –بوصـــفه تعـــامًال محرّ

  )5(.وباجتناب أي عمل مخالف ألحكام الشریعة اإلسالمیة 

                                                                                                                                          
محمـد علـي : ، منشـورات 1، لسان العـرب ، مـادة صـرف ، ط) هـ711(ابن منظور ، جمال الدین أبو الفضل ، : انظر    )4(

 . 228 - 227ص /  9م ، م2003 -هـ 1424بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
اســات وأبحــاث مبــادئ الرقابــة علــى أعمــال اإلدارة العامــة فــي األردن ، عمــان ، معهــد ، در ) م1989(الشـوبكي ، عمــر ،    )1(

 . 31اإلدارة العامة ، ص 
 . 118، ص ) ط.د(، موسوعة المصطلحات االقتصادیة ، دار الشروق ، ) م1967(عمر ، حسین ،    )2(
 .198زیع،عمان،دارالمشرق الثقافي،ص،دارأسامة للنشروالتو 1،المعجم االقتصادي،ط)م2006(عبد الناصر،جمال،   )3(
 .174،دار أسامة للنشر والتوزیع عمان،ص)ط.الهیتي،عبد الرزاق،البنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق،د   )4(
 . 390-289، دار االتحاد العربي ، ص ) ط.د(البنوك واألعمال البنكیة في الشریعة ، ) ت.د(الجمال ، غریب    )5(
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، ألّن البنـك اإلســالمي ال  وهـذا التعریــف قاصـر ، إذ أنــه غیـر جــامع وال مـانع ، فهــو غیـر جــامع

یقتصــر عملــه علــى مجــرد التعامــل بــدون فائــدة ، بــل لــه غایــات وأهــداف ونشــاطات أخــرى ، كمــا 

ى مصـــارف ) الفائـــدة(أنــه غیـــر مـــانع ، لظهـــور مصـــارف ال تتعامـــل بالربـــا  فـــي الغـــرب ، وال تســـمّ

  )6(.إسالمیة 

ف البنك اإلسالمي بقوله  ا الدكتور أحمد السعد فعرّ   )7(:أمّ

ــــدى األشــــخاص ، وتوجیههــــا فــــي هــــ ــــى تجمیــــع فــــوائض األمــــوال ل ــــة ، تعمــــل عل و مؤسســــة مالی

  .االستثمار لصالح الفرد والجماعة ، لتحقیق التنمیة وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة 

ورأى أن هـــذا التعریــــف أشـــمل مــــن التعریفــــات الســـابقة ألن وظیفــــة البنــــك اإلســـالمي تترّكــــز فــــي 

یههــــا فــــي أوجــــه االســــتثمار اإلنمائیــــة لتحقیــــق الفائــــدة لصــــالح الفــــرد تجمیــــع المــــدخرات ، ثــــم توج

  .والجماعة 

یتولى إدارة شـؤون النقـد فـي المملكـة  1950تموز عام  20كان مجلس النقد األردني الذي تأسس في 

مــن إصــدار للعملــة واالحتفــاظ باحتیاطیــات إســترلینیة واســتثمار هــذا االحتیــاطي فــي أذونــات وســندات 

، وقد تألف هذا المجلس من رئیس وأربعة أعضـاء یعیـنهم مجلـس الـوزراء وكـان )1(ترلینيمحررة باإلس

ثالثـة مـن أعضــائه مـن انجلتــرا واثنـان مــن األردن، واتخـذ المجلـس مــن لنـدن مقــرًا لـه وعــین ممـثًال لــه 

تــم نقــل مقــر المجلــس مــن لنــدن إلــى عمــان وأعیــد  1957وفــي عــام  ".مراقــب النقــد"فــي األردن ســمي 

من جدیـد لزیـادة نسـبة التمثیـل األردنـي فیـه، فأصـبح عـدد األردنیـون أربعـة ومـنهم الـرئیس ولـم  تشكیله

  .یبقى سوى ممثل واحد من انجلترا كعضو غیر أردني

                                                
 . 14،ص، األردن، دار النفائس2، طاإلسالمیة البنوكالشامل في معامالت وعملیات ) 2007(عبد الكریمإرشید، محمود  6(
اإلسالمیة ، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسـالمي ،  البنوكالرقابة الشرعیة وأثرها في  )2008(السعد ، أحمد محمد  7(

 . 5، صجامعة أم القرى 

 23، ص1983، كانون الثاني 1، مجلة البنوك في األردن، العدد"ي في األردنالبنكالجهاز تاریخ "العطاري، بسام ، ) 1(
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ومـــن أهـــم قـــرارات المجلـــس الجدیـــد االحتفـــاظ بمكتـــب لـــه فـــي لنـــدن وتكـــوین لجنـــة االســـتثمار   

دارة مـا یملكـه المجلــس وتنفیـذ تعلیمـات المجلـس المتعلقـة ببیـع وشــراء السـند ات الحكومیـة البریطانیـة وإ

  .)1(من أذونات الخزانة البریطانیة

وفي حین كان مجلس النقـد األردنـي یمـارس عملـه تأسسـت دائـرة مراقبـة العملـة التابعـة لـوزارة   

بعــد فصــلها عــن دائــرة االســتثمار وهــذه الــدائرة تقــوم بــإدارة شــؤون العملــة، وبــذلك ازداد  1951المالیــة 

دد الجهــات التــي لهــا القــرار بالنقدیــة وبالتــالي ظهــرت الحاجــة إلــى سیاســة نقدیــة شــاملة فــي المملكــة عــ

  .تساعد على النمو االقتصادي وازدهاره

وكـان أول مــن أشـار بضــرورة تأسـیس بنــك مركــزي فـي األردن بعثــة البنـك الــدولي التــي زارت   

تنمیـــة االقتصـــادیة فـــي األردن، ورغــــم األردن لدراســـة أوضـــاعه االقتصـــادیة، ونشـــرت تقریرهـــا عـــن ال

إشارتها إلى أهمیة وجود بنك مركزي في األردن إال أنها أوصـت بعـدم القیـام بـذلك سـریعًا بسـبب عـدم 

توفر البیئة البنكیة المالئمة والكوادر المدربة وعدم توفر إحصاءات كافیـة ودقیقـة عـن النشـاط البنكـي 

اد عزم الحكومة على تأسیس بنك مركزي أردنـي فـي اقـرب في األردن، ثم أعلن وزیر المالیة واالقتص

تـم  1959وقت دون األخذ بعین االعتبار ما أوصى به البنك الدولي من ضـرورة التأجیـل، وفـي عـام 

الـذي نـص علـى أن یؤسـس فـي المملكـة بنـك مركـزي غایاتـه تنظـیم االئتمـان ) 4(إصدار القانون رقـم 

لعـام ) 5(العـام نفسـه تـم إصـدار قانونـان آخـران، قـانون رقـم والعمل كبنك للحكومة ووكیل عنها، وفي 

 1959لعـام ) 6(لمراقبة البنوك بحیث أصبحت البنوك تخضع لرقابة البنـك المركـزي، وقـانون  1959

  .)2(لمراقبة العملة األجنبیة

                                                
،ص 1996ي األردني، الجزء األول، األردنیة للنشر والطباعة، عمان، البنكالمالكي، عبداهللا، الموسوعة في تاریخ الجهاز ) 1(

22.  
  .35ص مرجع سابق، دني،ي األر البنكالمالكي، عبداهللا، الموسوعة في تاریخ الجهاز  )2(
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أجرت الحكومة أول تعدیل على قانون البنك المركـزي حیـث منعـت بموجبـه  1960وفي عام   

عفـاء جمیـع أرباحـه مـن الضـرائب والرسـوم، الجمهور من  أفراد وشركات التعامل مـع البنـك المركـزي وإ

طلبـت الحكومـة مـن مجلـس النقـد اتخـاذ خطـوات عملیـة الزمـة لإلسـراع فـي تأسـیس  1962وفي عـام 

بنك مركـزي، فاتخـذ المجلـس أول خطـوة لـه بإرسـال سـتة مـن موظفیـه إلـى لنـدن للتـدریب علـى أعمـال 

ة والتجاریــة، كمــا قــام بــإغالق مكتــب المجلــس فــي لنــدن ونقــل مســؤولیاته وأعمالــه إلــى البنــوك المركزیــ

 1963عمـــان، كمـــا قـــرر المجلـــس حـــل لجنـــة االســـتثمار ونقـــل صـــالحیاتها إلـــى عمـــان، وفـــي عـــام 

ألــف دینــار إلقامــة مبنــى جدیــد یكــون مقــرًا للبنــك المركــزي، كمــا  300خصــص المجلــس مــن أرباحــه 

  .)1(ن لغایات التدریبموظفًا إلى لند 12أرسل 

أصــدر مجلــس الــوزراء قــرارًا یقضــي بتطبیــق القســم األول مــن قــانون  7/9/1963وفــي تــاریخ   

البنـك المركـزي والمتعلـق بتكـوین الشخصـیة االعتباریـة المسـتقلة للبنـك، والقسـم الثـاني المتعلـق بتعیــین 

  .)2(المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس اإلدارة وصالحیاته

باشــر البنــك المركــزي أعمالــه حیــث انتقلــت إلیــه جمیــع موجــودات  1/10/1964واعتبــارًا مــن   

ومــوظفي دائـــرة ) موظفــاً  33(مجلــس النقــد األردنــي والتزاماتـــه، كمــا انتقــل إلیـــه مــوظفي مجلــس النقـــد 

، وفــي الوقـت نفسـه قامــت الحكومـة بتحویـل مبلـغ ملیــون دینـار أردنـي إلــى )موظفـاً  19(مراقبـة العملـة 

  .)3(كرأس مال لهالبنك المركزي 

                                                
  .195، ص2000عمان، ، الدار العربیة للنشر والتوزیع، 1طیة، البنكرمضان، زیاد، إدارة االعمال ) 1(
، 1994ي والمالي في األردن، منشورات لجنة تاریخ األردن، عمان، البنكالنابلسي، محمد سعید، التطور التاریخي للجهاز ) 2(

  .28-25ص ص
  40ص ي األردني،البنك، الموسوعة في تاریخ الجهاز اهللا المالكي، عبد) 3(
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  أهداف البنك المركزي األردني

إلـــى أن  1971لســـنة ) 23(مـــن قـــانون البنـــك المركـــزي األردنـــي رقـــم ) 4(تشـــیر المـــادة رقـــم   

  :أهداف البنك المركزي األردني هي

الحفاظ على االستقرار النقدي وضـمان قابلیـة تحویـل الـدینار االردنـي ومـن ثـم تشـجیع النمـو "  

ویقـــوم البنــك المركـــزي . فـــي المملكــة وفـــق السیاســة االقتصــادیة العامـــة للحكومــةاالقتصــادي المطــرد 

  -:بتحقیق هذه االهداف بالطرق التالیة

  .اصدار النقد في المملكة وتنظیمه -أ

  .االحتفاظ باحتیاطي المملكة من العمالت االجنبیة وادارته -ب

  .النمو االقتصاديتنظیم كمیة االئتمان ونوعیته وكلفته لیتجاوب مع متطلبات  -ج

  .اتخاذ التدابیر المناسبة لمعالجة المشكالت االقتصادیة والمالیة المحلیة -د

  .العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات األقراض المتخصصة -هـ

  .مراقبة البنوك المرخصة بشكل یضمن للجمهور خدمات بنكیة سلیمة معقولة -و

  .ت العامةالعمل كبنك ووكیل مالي للحكومة والمؤسسا -ز

  .تقدیم المشورة للحكومة في رسم السیاسة المالیة واالقتصادیة وكیفیة تنفذیها -ح

القیـــام بایـــة وظیفـــة او تعامـــل ممـــا تقـــوم بـــه البنـــوك المركزیـــة عـــادة ، وبایـــة واجبـــات انیطـــت بـــه  -ط

  .)1(" بمقتضى هذا القانون وأي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فیه

فهــم أحیانــًا مـن هــذه المــادة أن لالسـتقرار النقــدي أولویــة علـى تشــجیع النمــو االقتصــادي وقـد    ُ ی

دون توضـــیح لهـــذه األولویـــة، فانشـــغال البنـــك المركـــزي باالســـتقرار النقـــدي ال یكـــون إال دعمـــًا للنمـــو 

  .)1(االقتصادي

                                                
  .1971لعام ) 23(من قانون البنك المركزي األردني، رقم ) 4(المادة  )1(
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المسـتوى العـام فاالستقرار النقدي الذي یهدف البنك المركزي للحفاظ علیه یتمثل فـي اسـتقرار   

لألســـعار أو مـــا یســـمى بالتضـــخم واســـتقرار ســـعر صـــرف الـــدینار وتـــوفیر هیكـــل أســـعار فائـــدة مالئـــم 

، ویسـعى البنـك المركـزي )2(ینسجم مع التطـورات االقتصـادیة المحلیـة وتطـورات أسـواق المـال العالمیـة

الـوطني بمـا یتناسـب إلى تحقیق هذا االسـتقرار مـن خـالل تنظـیم حجـم السـیولة المحلیـة فـي االقتصـاد 

مع تمویل النشاط االقتصادي، وتكمن أهمیة هذا االستقرار بتـوفیر البیئـة المالئمـة لتشـجیع االسـتثمار 

وهــذا یــؤدي إلــى خلــق فــرص . )3(المحلــي والخــارجي وبالتــالي تحقیــق معــدالت نمــو اقتصــادي مرتفعــة

  .)4(عمل للعاطلین وبالتالي تخفیض حجم البطالة في الدولة

   :ت البنك المركزي األردني فتتمثل في أما خدما

  .تلبیة احتیاجات الّسوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة -1

  .توفیر السُّیولة النقدیة الالزمة للبنوك المرخصة -2

منح البنوك المرخصة قروضًا من خالل أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بیـع أو شـراء وثـائق  -3

  .أو بضمانة تلك الوثائق) الخ...الت والسندات الحكومیةومنها اإلسناد والكمبیا(االئتمان 

  .ترخیص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك األجنبیة ومكاتب التمثیل -4

  .مراقبة البنوك المرخصة -5

تقدیم خدمات التقاص والتسویات اإللكترونیة فیما بین أعضاء نظام التسویات الفوري  -6

  .اإلجمالي

                                                                                                                                          
  .9، ص2000، 5، العدد 19مصطفى، أحمد، السیاسة النقدیة والنمو االقتصادي، مجلة البنوك في األردنن المجلد ) 1(
، 8، العــدد 20دف الحفــاظ علــى االسـتقرار النقــدي، مجلــة البنـوك فــي األردن المجلــد طوقـان، أمیــة، السیاســة النقدیـة تســته) 2(

  .27-26، ص ص2001تشرین األول 
، 2004، دائرة األبحاث، عمان، تشرین األول )2004-1964(ي في األردن البنكالبنك المركزي األردني، الجهاز المالي و ) 3(

  3ص
الدراسـات اإلسـتراتیجیة، الجامعـة ) 1990-1989(النقدیة فـي األردن خـالل الفتـرة  ي والسیاسةالبنكالوزني، خالد، الجهاز ) 4(

  .33، ص1996األردنیة، 
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للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح  تقدیم جمیع الخدمات البنكیة -7

دارة أدوات الدین العام، دفع أي أموال في المملكة أو خارجها وتحویلها  الحسابات، إصدار وإ

وتحصیلها وقبولها كأمانة وفتح اإلعتمادات المستندیة، شراء الشیكات واألسناد واألوراق المالیة 

  .نبیة وبیعها أو تحویلها أو قبولها كأمانةوالذهب والفضة والعمالت األج

  .إدارة محفظة المملكة الرسمیة من العمالت األجنبیة -8

 .تقدیم خدمات تبادل معلومات االئتمان الخاصة بعمالء البنوك المرخصة -9

ویكون مجلس إدارة البنك مسؤوًال عن وضـع السیاسـات العامـة للبنـك واإلشـراف علیـه ویتمتـع 

ى بشــكل خـــاص المهـــام بالصــالحیات المنصـــوص ع لیهـــا فــي قـــانون الشـــركات النافــذ المفعـــول، ویتـــوّل

   :والصالحیات التالیة

  .تحدید األهداف ووضع الخطط التي تلتزم اإلدارة التنفیذیة في البنك بالعمل بمقتضاها  -أ 

ة  - ب    .إختیار اإلدارة التنفیذیة القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالیّ

واســـتثماریة مكتوبـــة تحـــدد أســـس وشـــروط مـــنح التســـهیالت االئتمانیـــة إعتمـــاد سیاســـة ائتمانیـــة   -ج 

  .وأسس االستثمار، على أن یتمّ تزوید البنك المركزي بنسخة منها وبأي تعدیالت تطرأ علیها

  .مراقبة تنفیذ سیاسات البنك والتأكد من صحة اإلجراءات المتبعة لتحقیق ذلك  - د 

بنــك أو أي موظــف فــي إدارتــه العلیــا أي التأكــد مــن عــدم تحقیــق أي عضــو فــي مجلــس إدارة ال  - ه 

  .منفعة ذاتیة على حساب مصالح البنك

إتخــاذ الخطــوات الكفیلــة لتــأمین دقــة المعلومــات التــي یــزود بهــا البنــك المركــزي بمقتضــى قانونــه   -و 

  .وبموجب أحكام هذا القانون
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قــة بأعمــال إتخــاذ جمیــع اإلجــراءات الكفیلــة بالتقیــد بأحكــام هــذا القــانون وأي تشــریعات ذات عال  - ز 

 . البنك

وضـع األنظمـة والتعلیمـات الداخلیـة للبنـك التـي تحـدد مهـام أجهزتـه المختلفـة وصـالحیاتها التــي   -ح 

  .)1(تكفل تحقیق الرقابة اإلداریة والمالیة على أعماله

                                                
  .21م، المادة 2000لسنة  28البنك المركزي األردني، قانون البنوك رقم ) 1(
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  المطلب الثاني

  ك المركزينیة التي یقوم بها البالبنكأهداف الرقابة 

فـي قـدرتها علـى زیـادة أو  –الممثلـة بالبنـك المركـزي  –تظهر القوة األساسیة للسلطة النقدیة 

لـدى الجهـاز البنكـي وذلـك عـن طریـق االعتمـاد علـى مختلـف ) الودائع واالئتمان(إنقاص حجم النقود 

األدوات والوســائل واألســالیب للسیاســة النقدیــة وتشــمل األدوات واألســالیب المختلفــة للسیاســة النقدیــة، 

نوعیـة، والرقابـة المباشـرة، والوسـائل األخـرى التـي یمكـن أن یلجـأ إلیهـا البنـك الرقابـة الكمیـة، والرقابـة ال

والتــي تشــكل فـي مجموعهــا موضــوع السیاسـة النقدیــة، كمــا تشـكل اإلطــار لإلجــراءات التــي  -المركـزي

، ینتهجهـــا البنـــك المركـــزي األردنـــي للتخفیـــف مـــن تشـــدد البنـــوك التجاریـــة األردنیـــة فـــي مـــنح االئتمـــان

  1:المركزي الى القیام بالمهمات التالیة ویهدف البنك

 .إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظیمه -1

  .الحفاظ على االستقرار النقدي في المملكة -2
  .ضمان قابلیة تحویل الدینار األردني -3

  .إدارة احتیاطیات البنوك بما یتالءم ومتطلبات تمویل النشاط االقتصادي -4

لجهــاز المصــرفي مـــن خــالل تبنــي أســـالیب رقابیــة فعالــة وفقـــًا تعزیــز ســالمة ومنعــة مؤسســـات ا -5

  .ألحدث المعاییر الدولیة المطبقة

  .تقویة المراكز المالیة للمؤسسات المصرفیة -6

  .إدارة نظام المدفوعات الوطني -7

دارته -8   .االحتفاظ باحتیاطي المملكة من الذهب والعمالت األجنبیة وإ

 .دخرات وتمویل االستثمارتوفیر البیئة المصرفیة المالئمة لحشد الم -9

  -:هذه الوسائل من خالل األدوات التالیة وهو یقوم باستخدام

                                                
 .12، ص2013النشرة التعریفیة بالبنك المركزي االردني، على موقع البنك المركزي االردني،  1
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ــة: أوالً  یتحــدد الغــرض األساســي مــن اســتخدام أدوات الرقابــة الكمیــة فــي التــأثیر علــى : الرقابــة الكمی

كمیـــة أو حجـــم االئتمـــان البنكـــي أي التـــأثیر فـــي حجـــم عملیـــات اإلقـــراض واالقتـــراض التـــي تقـــوم بهـــا 

وأن مـات واألفــراد، طـراف االئتمـان البنكــي والمتمثلـة فــي األجهـزة والمؤسســات البنكیـة والمالیــة والحكو أ

اســتخدام أدوات الرقابــة الكمیــة بهــدف التــأثیر علــى كمیــة االئتمــان البنكــي یــنعكس علــى عــرض النقــد 

ـــیولة المحلیـــة اإلجمالیـــة وعلـــى هـــذا األســـاس تســـتطیع السیاســـة النقدیـــة  التـــأثیر علـــى وعلـــى حجـــم السُّ

النشــاط االقتصــادي مــن خــالل اســتخدام أدوات الرقابــة الكمیــة بطریقــة توســعیة أو تقییدیــة تجــاه قــدرة 

البنــوك علـــى مـــنح االئتمـــان بحیـــث تكـــون نتـــائج هــذه السیاســـة ملموســـة فـــي زیـــادة أو انخفـــاض كمیـــة 

  .)1(االئتمان البنكي وبحسب مقتضیات الوضع االقتصادي السائد

  :النقدي اإللزامينسبة االحتیاطي   )أ (

تمثــل ) ربــا(یفــرض البنــك المركــزي علــى البنــوك المرخصــة االحتفــاظ لدیــه بمبــالغ بــدون فائــدة 

ــل االحتیــاطي النقــدي  نســبة مــن الودائــع التــي تحــتفظ بهــا البنــوك بالــدینار وبالعملــة األجنبیــة وهــي تمّث

ة بالزیــادة أو النقصــان تبعــًا اإللزامــي لــدى البنــك المركــزي، إذ یقــوم البنــك المركــزي بتغییــر هــذه النســب

، وتغییـر هــذه النسـبة یغیـر بـدوره قـدرة البنـوك الكمیــة )ركـود أو تضـخم(لألوضـاع االقتصـادیة السـائدة 

علـــى مـــنح االئتمـــان البنكـــي وغالبـــًا مـــا یخفـــض البنـــك المركـــزي هـــذه النســـبة المفروضـــة علـــى البنـــوك 

ا علـى مــنح المزیـد مــن االئتمـان البنكــي، التجاریـة فـي أثنــاء فتـرات الركــود االقتصـادي بهــدف تشـجیعه

ــد البنــــك المركــــزي إلــــى زیــــادة هــــذه النســــبة فــــي أثنــــاء فتــــرات التضــــخم  وعلــــى العكــــس مــــن ذلــــك یعمــ

االقتصادي بهدف تقلیص حجم االئتمان البنكي ثم تخفیض كمیـة وسـائل الـدفع المتاحـة فـي المجتمـع 

   .)2(أي تخفیض حجم اإلنفاق النقدي أو الطلب الفعلي في السوق

                                                
، 2002 امعة الحسـین بـن طـالل،األردن، جكلیـة إدارة األعمـال واالقتصـاد، ،عالقة البنوك المركزیة بالبنوك اإلسـالمیة ،كمـال طاب،ح) 1(

  .59ص
  )بتصرف( .226ص، 2006 ،مرجع سابق ،الطاهر، عبد اهللا، الخلیل، موفق) 2(
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  :عملیات السوق المفتوحة  )ب (

تتمثل عملیات السوق المفتوحة التـي یقـوم بهـا البنـك المركـزي فـي دخولـه إلـى سـوق السـندات 

بائعــًا أو مشــتریًا للســندات بهــدف تقلــیص أو زیــادة مقــدرة البنــوك التجاریــة علــى مــنح االئتمــان البنكــي، 

دي بهـدف تخفـیض كمیـة وسـائل الـدفع ثـم إذ یعمد إلى بیع السندات في أثناء فترات التضخم االقتصـا

تخفـــیض حجـــم اإلنفـــاق النقـــدي، ویـــدخل إلـــى ســـوق الســـندات كمشـــتري لهـــا فـــي أثنـــاء فتـــرات الركـــود 

والكســـاد االقتصـــادي بهـــدف زیـــادة قـــدرة البنـــوك علـــى مـــنح االئتمـــان ثـــم زیـــادة حجـــم اإلنفـــاق النقـــدي 

ي األردنـــي عــن إصـــدار شـــهادات هـــذا وقـــد توقــف البنـــك المركــز . وتنشــیط الطلـــب الفعلــي فـــي الســوق

  .26/10/2008اإلیداع منذ 

  ):إعادة الخصم، نافذة اإلیداع،إعادة الشراء(سیاسة إعادة التسعیر  )ج (

إذ یكون بإمكان البنك المركزي تغییـر سـعر خصـمه لـألوراق المالیـة المقدمـة إلیـه مـن البنـوك 

عر خصــم األوراق المالیــة فــي قبــل أن یحــین موعــد اســتحقاقها وغالبــًا مــا یزیــد البنــك المركــزي مــن ســ

ــــاء فتــــرات الركــــود  أثنــــاء فتــــرات التضــــخم االقتصــــادي ویخفــــض ســــعر خصــــمه لهــــذه األوراق فــــي أثن

واالنكمــاش االقتصــادي بهــدف زیــادة مقــدرة البنــوك علــى مــنح االئتمــان البنكــي ومــن ثــم تنشــیط حجــم 

ـــدُّ ســـعر إعــــادة الخصـــم بمثابـــة ســـعر فائــــدة عَ ُ یتقاضـــاه البنــــك ) ربـــا( الطلـــب الفعلـــي فـــي الســــوق، إذ ی

المركـزي لقــاء خصــمه لــألوراق المالیــة المقدمــة إلیــه مــن البنــوك التجاریــة وبــذلك یســتطیع التــأثیر علــى 

ــة االئتمــان الــذي تقدمــه هــذه البنــوك لمــن یطلبــه التــي ) ربــا(وكــذلك الحــال بالنســبة لســعر الفائــدة . كمیّ

تـــودع لدیـــه مـــن خـــالل نافـــذة اإلیـــداع أو  یـــدفعها البنـــك المركـــزي للبنـــوك علـــى أموالهـــا الفائضـــة التـــي

للسعر الذي یستخدمه البنك المركزي في إعادة شـراء األوراق المالیـة مـن البنـوك ضـمن اتفاقیـة إعـادة 

  . )1(الشراء

                                                
  )رفبتص(.125ص، 2004، مرجع سابق ،السید علي، عبد المنعم، العیسى، نزار) 1(



71 
 

إن الهدف األساسي مـن اسـتخدام وسـائل الرقابـة النوعیـة أو   ):الكیفیة(أدوات الرقابة النوعیة : ثانیاً 

نوعیــة االئتمــان البنكــي مــن خــالل ممارســة البنــك المركــزي لــدوره فــي التــأثیر  الكیفیــة هــو التــأثیر علــى

أمــا .)1(علــى أوجــه اســتعماالت االئتمــان البنكــي المختلفــة والــذي یتــرك أثــره علــى النشــاط االقتصــادي

علـى القـروض والســلف ) ربــا(أدوات الرقابـة النوعیـة فتتمثـل فــي تحدیـد البنـك المركــزي ألسـعار الفائـدة 

. وكـــذلك أســـعار فوائـــد التـــأخیر ووضـــع حـــدٍّ أعلـــى لـــبعض أنـــواع القـــروض البنكیـــة) والمدینـــة الدائنـــة(

وتحدیـد المجـاالت واألنشـطة التـي یمكـن للبنــوك االسـتثماریة ممارسـة نشـاطها االئتمـاني ضـمنها، ممــا 

ن یعنـي اســتبعاد المجـاالت واألنشــطة التـي ال یرغــب البنــك المركـزي تمویلهــا مـن قبــل البنـوك، لهــذا فــإ

اســتخدام أدوات الرقابــة النوعیــة مــن قبــل البنــك المركــزي یكــون موجهــًا نحــو تنظــیم عملیــات االئتمــان 

واالســتثمار البنكــي وتوجیهــه الوجهــة المناســبة ألهــداف السیاســة النقدیــة خصوصــًا وأهــداف السیاســة 

  .االقتصادیة العامة عموماً 

مباشــرة هــو مجموعــة مــن التــدابیر التــي یتخــذها المقصــود بالرقابــة ال  :أدوات الرقابــة المباشــرة: ثالثــاً 

  .البنك المركزي تُجاه المؤسسات واألجهزة المالیة والبنكیة بهدف تحقیق أهداف السیاسة النقدیة

إن أدوات الرقابــة الكمیــة والنوعیــة والمباشــرة التــي یتبعهــا البنــك المركــزي یــتالءم بعضــها مــع 

اع النقدیة واالقتصادیة للبلد بما ینسجم مـع األهـداف بعض من حیث فّعالیتها في التأثیر على األوض

لـذلك البـد مـن اسـتخدام كــفء . التـي تسـعى إلیهـا السیاسـة االقتصـادیة العامـة والسیاســة النقدیـة أیضـاً 

  .)2(لهذه األدوات من قبل البنك المركزي

                                                
ــي األردن ،عبــاد، كمــال) 1( ــي بــالبنوك اإلســالمیة ف ــة البنــك المركــزي األردن تشــرین للدراســات  مجلــة جامعــة، عالق

  .32ص،  2006، عمان، األردن،2، العدد28المجلد  سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، ،والبحوث العلمیة
دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة ، األردني لبنك المركزيعالقة البنوك اإلسالمیة في األردن با ،إسماعیل الطراد،) 2(

  )بتصرف(.45ص، 2004األردن، الثالثة، 
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ة وفیما یلي أهم اإلجراءات الوقائیة التي اتخذها البنك المركزي األردني لضمان سالم

  :)1( ي والتخفیف من تداعیات األزمة المالیةالبنكالجهاز 

  .   تخفیف شروط تصنیف التسهیالت االئتمانیة غیر العاملة - 1

یة األخرى التي بقي البنكحیث تم تخفیض الوزن الترجیحي لودائع البنوك والمؤسسات    

  :لیصبح كما یلي% 100على استحقاقها سنة أو أقل من 

  %.75أصبح الوزن الترجیحي لها ) أقل من شهر(االستحقاق  الفترة المتبقیة على  -أ 

أصبح الوزن الترجیحي لها ) من شهر إلى ستة أشهر(الفترة المتبقیة على االستحقاق   -ب 

65.% 

أصبح الوزن الترجیحي ) أكثر من ستة أشهر إلى سنة(الفترة المتبقیة على االستحقاق   -ج 

  %.50لها 

كیة السامیة استثناء التسهیالت الممنوحة لتمویل شر  - 2 َل اء شقق سكنیه ضمن إطار المبادرة المَ

وكذلك التسهیالت الممنوحة للمقاولین المعتمدین ألغراض تمویل تنفیذ ) سكن كریم لعیش كریم(

المشاریع اإلسكانیة المرتبطة بهذه المبادرة حصرًا من نسبة االئتمان المباشر الممنوح إلنشاء 

راج رصید القروض العقاریة الممنوحة ضمن االستثناء أعاله وبحیث یتمَّ إد، العقارات أو شرائها

سواء كان لألشخاص المستفیدین أو للمقاولین ضمن بندین مستقلین في كشوفات التركزات 

من % 200االئتمانیة الشهریة التي ترد للبنك المركزي، هذا باالضافه إلى تحریر ما نسبته 

اشرة الممنوحة بالدینار األردني لغایات سكنیه لألفراد األرصدة القائمة للتسهیالت االئتمانیة المب

                                                
إجـــراءات البنـــك المركـــزي فـــي مواجهـــة األزمـــة المالیـــة  ):م2009(التقریـــر الســـنوي للبنـــك المركـــزي األردنـــي، ) 1(

  .118-117، االقتصاد األردني وارتباطه باالقتصاد العالمي، صالعالمیة
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من مبلغ االحتیاطي النقدي اإللزامي بالدینار وذلك ) ضمن مبادرة سكن كریم لعیش كریم(

 :شریطة تحقق كافة الشروط التالیة

  أن ال تتجاوز الفوائد والعموالت من أي نوع كانت المستوفاة على هذه التسهیالت

 .التسهیالتطیلة فترة % 5نسبة 

  أن ال تستغل هذه التسهیالت لغایات سداد تسهیالت قائمة لدى البنك نفسه أو لدى

أي من البنوك األخرى باستثناء التسهیالت التي سبق ومنحت ضمن مبادرة سكن 

 .كریم لعیش كریم قبل تاریخ إصدار هذه التعلیمات

 ام قانون البنوك أن ال تؤدي عملیة منح هذه التسهیالت إلى مخالفة البنك ألحك

 .والتعلیمات الصادرة بمقتضاه

م 17/2/2008الصادر بتاریخ ) 10/1/1812(تجمید العمل بأحكام تعمیم البنك المركزي رقم  - 3

والمتعلق بضرورة التخلص من العقارات المستملكة من قبل البنوك والمخالفة ألحكام المادة رقم 

م وبخالفه یتمَّ استبعاد مبلغ یماثل 31/12/2008من قانون البنوك في موعد أقصاه ) 48(

القیمة المثبتة في سجالت البنك للعقارات المخالفة من رأسماله التنظیمي ولحین قیامه بالتخلص 

من تلك العقارات، ویستثنى من ذلك العقارات المستملكه سدادًا للدیون والتي مضى على 

صول على موافقة البنك سنوات شریطة الح 4استمالكها فتره تزید عن سنتین وتقل عن 

من قانون البنوك تفید بأنه ال یجوز ) ا/48(المركزي على تمدید الفترة، علمًا بأن المادة رقم 

للبنك أن یمتلك عقارًا إال بما یحتاج إلیه إلدارة أعماله أو إلسكان موظفیه وخدمتهم، وال یحول 

ي، وتم استثناء العقارات التي ذلك دون تأجیر جزء من عقاره بموافقة خطیَّه من البنك المركز 

 ).48(من المادة رقم ) ب(یمتلكها البنك سدادًا للدین من هذه العقارات وذلك ضمن البند
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م بما 1/2009مطالبة البنوك تزوید البنك المركزي األردني وبشكل شهري من نهایة شهر   - 4

 :یلي

 تسهیالت ائتمانیة مباشره ) أو تجدید(عمالء للحصول على عدد الطلبات المقدمة من ال

 .خالل الشهر وحجمها اإلجمالي بالدینار األردني

  عدد الطلبات التي یتمَّ رفضها من الطلبات الواردة في البند أعاله وحجمها بالدینار األردني

 .مع تحدید األسباب الرئیسیة لرفض الطلبات
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  المبحث الثاني

  ي یقوم بها البنك المركزي على البنوك االسالمیةأسایب الرقابة الت

یتأصـــل النشـــاط البنكـــي فـــي مجمـــل عملیاتـــه فـــي ممارســـة دور الوســـاطة باســـتثمار األمـــوال   

وقبــــول الودائــــع ومــــنح التســــهیالت االئتمانیــــة وتبـــــادل عملیــــات التجــــارة الخارجیــــة عــــن طریــــق فـــــتح 

ي تلعــب دورًا مهمــًا وبــارزًا فــي تنشــیط الحركــة االعتمــادات المســتندیة وغیرهــا مــن العملیــات البنكیــة التــ

  .)1(االقتصادیة وتوفیر بعض مستلزمات النهوض بها

ویتمیـــز النشـــاط البنكـــي بخضـــوعه لرقابـــة الدولـــة، حیـــث بـــدأتها فـــي حمایـــة أمـــوال المـــودعین   

وأخـــذت هـــذه الرقابـــة تعمـــل علـــى حمایـــة المـــدخرین . خاصـــة وحمایـــة االقتصـــاد القـــومي بصـــفة عامـــة

مرین وأصــحاب الودائـع بتوجیــه أمـوالهم نحــو االســتثمارات المأمونـة التــي تخـدم المجتمــع وتــدر والمسـتث

ویؤكد البنكیون إلى أن القطاع البنكـي مـن أكثـر القطاعـات االقتصـادیة خضـوعًا . علیهم عائدًا مجزیاً 

  :)2(للرقابة وذلك یرجع إلى عدد من األسباب

ه بأموالـــه الســـائلة، وعلیـــه فـــإن مـــن األهمیـــة تمثـــل البنـــوك المكـــان الـــذي یحـــتفظ المجتمـــع فیـــ -

بمكان توفیر الحمایة واألمان لهذه األموال من قبـل أجهـزة الرقابـة، وتتـرجم هـذه الحمایـة مـن 

  .خالل الرقابة البنكیة التي تمارسها أجهزة الرقابة على البنوك

قتصــادیة لمــا نظــرًا للــدور الهــام الــذي یمكــن أن تلعبــه البنــوك فــي تمویــل مشــاریع التنمیــة اال -

لــدیها مــن أمــوال، فــإن الســلطات الرقابیــة فــي بعــض دول العــالم المختلفــة تعمــد إلــى التــدخل 

  .سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في توجیه استثمارات البنوك لألموال المتجمعة لدیها

                                                
أیــوب ،توفیــق إبــراهیم ، مفهــوم وأنــواع المخالفــات ومســؤولیة اإلبــالغ عنهــا، ورقــة عمــل قــدمت فــي نــدوة مســؤولیة مــدققي  ) 1(

  .1، ص2002یة، بیروت، البنكوالمؤسسات المالیة تجاه الهیئات الرقابیة  البنوكحسابات 
  .257، ص1986العربیة، بیروت،  البنوكد الهندي، عدنان، العالقة بین الرقابة والتدقیق الداخلي والخارجي، اتحا)  2(
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إن مــن أحـــد الخصــائص الرئیســـیة للقطـــاع البنكــي ارتفـــاع درجـــة المخــاطرة فـــي االســـتثمارات  -

یقــوم بهــا، لــذا فإنــه مــن األهمیــة بمكــان مراقبــة اســتثمارات البنــوك، وبالتــالي الحــد مــن  التــي

 .المخاطر التي قد تتعرض لها هذه البنوك

ونتیجــة لــذلك وتنظیمــًا لـــدور البنــوك بمــا یتفــق وخطـــط الــدول االقتصــادیة واالجتماعیــة، فقـــد 

الرقابـة علـى مصـادر أموالـه وأوجـه صدرت القوانین التي تنظم القطاع البنكي وكذلك اإلشـراف علیـه و 

  .استخداماتها

  :ولمزید من التفاصیل سیتم تناول الموضوع من خالل المطلبین التالیین

  .یة على البنوك االسالمیةالبنكمعاییر الرقابة : المطلب األول

 البنــــوكاإلســــالمیة و  البنــــوكالمســــائل التــــي یمكــــن أن تشــــكل حــــًال لالعتــــراض بــــین : المطلــــب الثــــاني

  .رىاألخ
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  المطلب األول

  یة على البنوك االسالمیةالبنكمعاییر الرقابة 

تعـد الرقابـة إحــدى الوظـائف الهادفـة إلــى متابعـة اإلدارة لكیفیـة تحمــل مسـؤولیاتها والتأكـد مــن   

فاعلیتهــا، مــن حیــث تنظــیم إجــراءات العمــل وطرقــه وســلوك العــاملین لضــمان ســالمة األداء وكفاءتــه 

  .والمالیةمن الناحیتین اإلداریة 

وال تختلـــف الرقابـــة فـــي البنـــوك عنهـــا فـــي بقیـــة المشـــروعات مـــن ناحیـــة األســـس واألســـالیب   

واإلجراءات إال بمقدار اخـتالف طبیعـة عمـل البنـوك عـن طبیعـة عمـل المشـروعات األخـرى والقـوانین 

للضـبط  المنظمة ألعمالها والتعلیمات اإلداریة لكـل منهـا، مـع التقائهـا جمیعـًا فـي ضـرورة وجـود أسـس

ولقـــد تعـــددت مفـــاهیم الرقابـــة البنكیـــة وذلـــك بســـبب اخـــتالف وجهـــات نظـــر البـــاحثین إلـــى  .)1(والرقابـــة

مفهـوم الرقابـة ودورهـا وأهمیتهـا، لكـن مـن األمـور الهامــة فـي هـذا الصـدد أن نفـرق بـین الرقابـة كمهنــة 

  .والرقابة كوظیفة

  :نوبشكل عام یستخدم مفهوم الرقابة في البنوك في أحد الشكلی

باعتبارهـــا وظیفـــة أساســـیة مـــن وظـــائف اإلدارة تســـهم فـــي إعـــداد  ):الرقابـــة كوظیفـــة(الشـــكل األول 

، )2(السیاســات واألهــداف والخطــط والبــرامج عــن طریــق التأكــد مــن أن الخطــط تتــرجم أهــداف الوحــدة

تســیر  لهـذا تعبــر الرقابـة عــن مجموعــة الطـرق والوســائل التــي تسـتخدمها إدارة المنشــأة للتأكــد مـن أنهــا

ن ما تم التخطیط له یجـري تنفیـذه بأقـل تكلفـة، وأن الفرصـة المتاحـة  نحو تحقیق أهدافها المرسومة، وإ

  .)3(یتم استغاللها بكفاءة

                                                
  .5، ص، بیروت1989العربیة،  البنوكیة، اتحاد البنكشحادة، موسى عبدالعزیز، عملیات المراجعة )  1(
العربیــة،  البنــوكالعربیــة، اتحــاد  البنــوكعلبــي، عبــد المــؤمن، الرقابــة الخارجیــة الشــاملة كــأداة لمتابعــة وتقــویم األداء، مجلــة ) 2(

  .85، ص2004 نیسان
(3)Atkinson A. A Banker R. D., Kapln R.S. and Youn M. (1995), Management Accounting 

Prentice Hall, New York, P54.    



78 
 

ومـــن هـــذا المفهـــوم فـــإن الرقابـــة تعـــد بالغـــة األهمیـــة وتتطلـــب قیـــام اإلدارة بمتابعـــة األداء فـــي   

نقاط القـوة والضـعف فتعمـل علـى إصـالح نقـاط  البنك لمعرفة ما تم إنجازه من أهداف كما أنها تظهر

  .، وتبدو عملیة مستمرة مالزمة لمراحل التخطیط والتنفیذ)1(الضعف وتطویر نقاط القوة

نمــا هــي وســیلة لتحقیــق غایــة وهــي إعطــاء معلومــات    والرقابــة هنــا لیســت هــدفًا بحــد ذاتهــا وإ

قـرارات، وتسـاعدهم فـي رسـم صـورة لمتخذي القرارات وراسمي السیاسات تبـین لهـم مـدى سـالمة هـذه ال

  .ألداء أفضل یمكن التخطیط له

ارتبط هذا المفهوم بمراجعة الحسـابات التـي تـتم بواسـطة أشـخاص أو  ):الرقابة كمهنة(الشكل الثاني 

أجهـــزة فنیـــة ومهنیـــة مســـتقلة ومتخصصـــة بالرقابـــة ومراجعـــة الحســـابات، هـــدفها القیـــام بنشـــاط تقییمـــي 

لتأكــــد مــــن صــــحة العملیــــات المالیــــة والبیانــــات المحاســــبیة ومشــــروعیتها مســــتقل عــــن اإلدارة بهــــدف ا

ویتشـرط فـیمن یقـوم . )2(والتحقق من كفاءة وفعالیة أداء اإلدارة في إنجاز أهدافها وبرامجها ومشاریعها

بعملیة الرقابة أن یكون على قدر عال من الكفـاءة وأن یتصـف بالموضـوعیة والحیادیـة، ولهـذا تسـعى 

دول  إلـــى تهیئــة المنـــاخ التنظیمــي المالئـــم لهــؤالء العـــاملین لتمكیــنهم مـــن أداء مهـــامهم الكثیــر مـــن الــ

  .بكفاءة واقتدار

تنبع أهمیة الرقابة واإلشراف على البنوك من أهمیة الدور الذي تلعبـه هـذه البنـوك فـي الحیـاة   

تنفـرد بـه المهنـة االقتصادیة للـدول المختلفـة وبمـا تملكـه مـن دور اقتصـادي واسـع فـي المجتمـع، وبمـا 

البنكیــة مــن تلقــي وتوزیــع للمــال العــام، وبمــا تتمیــز بــه مــن كونهــا محفظــة المجتمــع المالیــة والمصــدر 

  :)3(الرئیسي لفاعلیة االئتمان، والرقابة على البنوك تهدف عدة فئات وكما یلي

                                                
 .69، ص1997الزعبي، فایز، وعبیدات، محمد، أساسیات اإلدارة الحدیثة، دار المستقبل والتوزیع، عمان األردن، )  1(

  ..433، ص1995محاسبة الحكومیة واإلدارة المالیة العامة، الطبعة الثانیة، عمان، حجازي، محمد أحمد، ال)  2(
  .332-331،  ص2000سفیر، فائق، محاسبة البنوك، عمان، دار المسیرة، الطبعة األولى، )  3(



79 
 

بالتـــالي إدارة البنــك ألنهـــا تنتخـــب مـــن قبــل المســـاهمین إلدارة وتســـییر عمـــل البنــك نیابـــة عـــنهم، و  .1

  .فهي المسؤولة أمام المساهمین عن ضمان استمراریة عمل البنك ونجاحه

  .المودعین بصفتهم الممول األكبر ألي بنك وذلك من أجل اطمئنانهم على ودائعهم .2

، وذلــــك لالطمئنــــان علــــى اســــتثماراتهم فــــي رأســــمال البنــــك، )المــــالك(الهیئــــة العامــــة للمســــاهمین  .3

 .وتحقیق اكبر عائد ممكن لهم

متعـــاملین والمســـتفیدین مـــن تســـهیالت البنـــك االئتمانیـــة المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة وذلـــك لضـــمان ال .4

اســــتمراریة نشــــاط عمــــل البنــــك، وضــــمان اســــتمراریة اســــتفادتهم مــــن هــــذه التســــهیالت والخــــدمات 

 .البنكیة

ألن هدف البنـك المركـزي حمایـة المـودعین والمقترضـین وكـل ): السلطات النقدیة(البنك المركزي  .5

ن لـه تعامـل مـع البنـك، وذلـك مـن أجـل حمایـة االقتصـاد الـوطني ككـل مـن أي انحرافـات سـلبیة م

لعمــل إدارة البنــك، كمــا أن البنــك المركــزي یهــدف إلــى توجیــه السیاســة النقدیــة واالئتمانیــة للدولــة، 

 .وهذا كله ال یتحقق إال بالرقابة

السائد فـي المجتمـع، حیـث یطبـع هـذا  إن أنواع الرقابة وأسالیبها تختلف وفقًا للنظام السیاسي  

ــــف أوجــــه النشــــاط االقتصــــادي، لهــــذا فــــإن  ــــة بطابعــــه الخــــاص ویخضــــع لفلســــفته مختل النظــــام الرقاب

األسالیب المتبعـة فـي الرقابـة فـي بلـدان العـالم تختلـف فـي جوهرهـا حسـب األیـدیولوجیات التـي تتبناهـا 

  .)1(هذه الدول

واع مـــن الرقابـــة تبعـــًا لموقـــع الجهـــة التـــي تقـــوم وبشـــكل عـــام یمكننـــا أن نمیـــز بـــین ثالثـــة أنـــ  

  :)2(بممارستها، وهي

 الرقابة الداخلیة.  
                                                

  .159-158، ص1999حزوري، نعیم، التخطیط والرقابة في المشروع، منشورات جامعة حلب، )  1(
  .44، مرجع سابق، ص ، محاسبة البنوكسفیر، فائق)  2(
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  البنك المركزي(رقابة السلطات النقدیة.(  

 الرقابة الخارجیة. 

 :الرقابة الداخلیة -1

ن نظــم الرقابــة    إن مفهــوم الرقابــة الداخلیــة یتطــور وفقــًا لتطــور أهــدافها وأســالیبها وأدواتهــا، وإ

تتطور وفقًا لتطور حجم المنشآت وتعدد عملیاتها وتعقدها وازدیاد مشـاكل التخطـیط والتنفیـذ، الداخلیة 

ویؤكد البنكیون أن قیام البنوك بوظائفها على أحسن وجه یعتمد إلى حد كبیـر علـى تنظیمهـا الـداخلي 

ز بصــفة عامـــة، وعلــى وجـــود نظــام فعـــال للرقابــة الداخلیـــة فیهــا بشـــكل یضــمن أن أعمـــال البنــك تنجـــ

  .بشكل منتظم وأن المعلومات المالیة دقیقة وصحیحة

ــــة اختلفــــت وتباینــــت حســــب التطــــور    وبــــرزت تعــــاریف ومفــــاهیم كثیــــرة لنظــــام الرقابــــة الداخلی

التاریخي لمفهوم الرقابة الداخلیة، النـاتج أصـًال مـن تطـور أعمـال المؤسسـات وزیـادة نشـاطها وتفرعهـا 

لـــم تكـــن تشـــملها فـــي ظـــل المفهـــوم التقلیـــدي للرقابـــة واتســـاعها الجغرافـــي، فأصـــبحت تشـــمل مجـــاالت 

الداخلیة، وأخذت تلعب دورًا أساسیًا في كل المؤسسات االقتصادیة بغض النظـر عـن حجمهـا أو نـوع 

  .النشاط الذي تمارسه أو القطاع الذي تنتمي إلیه

رًا إضــافة لهــذا الــدور الــذي تلعبــه بالنســبة للمؤسســات فقــد أصــبح لهــا دور أساســي یــؤثر تــأثی  

هامـــًا علـــى عملیـــة المراجعـــة، حیــــث تحـــدد فاعلیـــة وكفایـــة نظــــام الرقابـــة الداخلیـــة حجـــم االختبــــارات 

جراءات المراجعة التي سیقوم بها المراجع   .)1(األساسیة وإ

ــارة إلـــى أن هنـــاك مـــن یخلـــط بـــین كـــل مـــن الرقابـــة الداخلیـــة والضـــبط الـــداخلي    ویمكـــن اإلشـ

، في حین أنها مفاهیم مختلفة ألغراض مختلفةوالمراجعة الداخلیة، ویعدها مفهومًا    .واحدًا

                                                
ي لــدى البنــوك التجاریــة الكبیــرة والصــغیرة فــي البنكــأثــر السیاســة النقدیــة علــى حجــم االئتمــان ). 2008(قویــدر، مــي علــي  )1(

  .13، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن، ص)2007-1993(األردن 
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فالرقابة الداخلیة بمعناها الواسع تعـد اإلطـار العـام لإلجـراءات التـي تتبـع فـي مجـال اإلشـراف   

والرقابــة علــى مختلــف األنشــطة والبــرامج داخــل المؤسســة البنكیــة، وتضــم محتویاتهــا كــًال مــن نظــامي 

  .الضبط الداخلي والمراجعة الداخلیة

ــــة الداخلیــــة بأنهــــا   ــــدولي للمحاســــبین الرقاب كافــــة الطــــرق والسیاســــات : وقــــد عــــرف االتحــــاد ال

واإلجراءات التـي تتبناهـا إدارة المنشـأة لمسـاعدتها قـدر اإلمكـان فـي الوصـول إلـى أهـدافها فـي ضـمان 

اف إدارة كفــاءة ومنظمــة العمــل، والمتضــمنة االلتــزام بسیاســات اإلدارة وحمایــة األصــول، ومنــع واكتشــ

الغــــش والخطــــأ، ودقــــة واكتمــــال الســــجالت المحاســــبیة، وتهیئــــة معلومــــات مالیــــة موثوقــــة فــــي الوقــــت 

  .)1(المناسب

في حین عرفت لجنـة طرائـق التـدقیق التابعـة للمعهـد األمریكـي للمحاسـبین القـانونیین، الرقابـة   

اهـــا المنشـــأة لحمایـــة الخطـــة التنظیمیـــة وجمیـــع الطـــرق والمقـــاییس المتناســـقة التـــي تتبن: الداخلیـــة بأنهـــا

ــــة  ــــادة الكفای األصــــول ومراجعــــة البیانــــات المحاســــبیة والتأكــــد مــــن دقتهــــا ومــــدى االعتمــــاد علیهــــا وزی

  .)2(اإلنتاجیة وتشجیع العاملین على اإللتزام بالسیاسات اإلداریة المحددة مقدماً 

سـبیة فقـط، ومن التعـاریف السـابقة نالحـظ أن الرقابـة الداخلیـة لـم تعـد تخـتص بـالنواحي المحا  

ولكنهــا تخــتص بجمیــع أوجــه النشــاط داخــل الوحــدة، لضــمان تحقیــق األهــداف الموضــوعة لخدمــة كــل 

ــــا الضــــبط الــــداخلي فیعــــرف بأنــــه مجموعــــة مــــن الوســــائل  مــــن إدارة الوحــــدة ومراجــــع الحســــابات، أمّ

تمرة، والمقــاییس واألســالیب التــي تضــعها اإلدارة بغــرض ضــبط عملیاتهــا ومراقبتهــا بطریقــة تلقائیــة مســ

                                                
، ترجمة جمعیة المجمع العربـي للمحاسـبین القـانونیین، إصـدارات المراجعـة والسـلوك األخالقیـة، اإلتحاد الدولي للمحاسبین)  1(

  .249، ص2001
(2) American Institute of Certified Public Accountants, Standards and Procedures: statement on 
Auditing Procedure No (N.Y.:AICPA, 1993), P.27   .  
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لضــمان حســن ســیر العمــل، وعــدم حــدوث األخطــاء أو الغــش أو التالعــب أو االخــتالس فــي أصــول 

  .)1(المنشأة وسجالتها وحساباتها

ویهــدف الضــبط الــداخلي إلــى تحقیــق درجــة عالیــة مــن الكفــاءة والفعالیــة فــي تحقیــق أهــداف 

، االختالســــات، البنـــك، كمـــا تهـــدف إلـــى تخفیـــف حجــــم المخـــاطر الناجمـــة عـــن تجـــاوز الصـــالحیات

األخطــاء، الســرقة، أو التقـــاعس، عــن العمـــل، وذلــك مـــن خــالل وضـــع إطــار عـــام لإلشــراف المحكـــم 

  .الذي یمكن من السیطرة على المخاطرة ضمن حدود مقبولة

  :)2(على مرتكزات أساسیة أهمها ةالداخلیالرقابة قوم وعادة ما ت  

  وذلـــــك مـــــن خـــــالل تقســـــیم إجــــراءات وأنظمـــــة متكاملـــــة تهـــــدف إلـــــى ضـــــبط األداء كمــــًا نو ، عـــــًا

  .الصالحیات والمسؤولیات أفقیًا ورأسیًا بطریقة تضمن وجود رقابة داخلیة على العملیات

  أنظمـــة محاســـبیة ومعلوماتیـــة تتســـم بالدقـــة والشـــمول وترمـــي إلـــى تـــوفیر المعلومـــات والبیانـــات

وقـــات المحـــددة المالیـــة بهـــدف تزویـــد اإلدارة فـــي مختلـــف مســـتویاتها بالتقـــاریر الالزمـــة فـــي األ

للـــتحكم فـــي األداء والمخــــاطر، أمـــا بالنســـبة للمراجعــــة الداخلیـــة فقـــد عرفهــــا المعهـــد األمریكــــي 

نشــــاط تقیــــیم مســــتقل داخــــل التنظــــیم مــــن أجــــل فحــــص النــــواحي : "للمــــدققین الــــداخلیین بأنهــــا

 .)3("المحاسبیة والعملیات األخرى بهدف خدمة المنشأة

لهذا لتعریف تعد كأداة رقابیة لخدمـة المؤسسـة ككـل ولـیس  وعلیه فإن المراجعة الداخلیة وفقاً   

  .إلدارة فقط

                                                
، 2000مــد حلمــي، المــدخل الحــدیث لتــدقیق الحســابات، دار الصــفاء للنشــر والتوزیــع، الطبعــة األولــى، عمــان جمعــة، أح)  1(

  .99-95ص
(2)  Russel, A.G; De Paula, F.C, and Smith, A.C. Internal Control and Audit, London: Pitman, 
1998, P.123    .  
(3)  Ellsworth H. Morse, Management Performance Auditing, Hand Book for Auditors, Edited 
by James Cashin (N.Y;Mc Graw-Hill, 1971),P.2    .  



83 
 

مكانـــة بـــارزة وتـــرتبط  -فــي معظـــم منشـــآت الـــدول المتقدمــة -وتحتــل المراجعـــة الداخلیـــة اآلن  

بــــأعلى المســــتویات اإلداریــــة لــــیس كــــأداة رقابیــــة فحســــب، بــــل كنشــــاط تقیــــیم لمراجعــــة وفحــــص كافــــة 

  .)1(دف تطویرها وتحقیق أقصى كفاءة في األداء واإلنتاجیةاألنشطة والعملیات المختلفة، به

وتهــدف المراجعــة الداخلیــة إلــى فحــص وتقیــیم فعالیــة وكفــاءة نظــام الرقابــة فــي البنــك وحســن   

  :)2(ومن هنا یمكن القول أنه المراجعة الداخلیة تشتمل على ما یلي. أداء هذا النظام

ة ووســـائل قیـــاس وتصـــنیف وتحدیـــد هــــذه مراجعـــة صـــحة ودقـــة المعلومـــات والبیانـــات المالیــــ -

  .المعلومات والبیانات

مراجعة األنظمة الموضوعیة للتأكد من السیاسات والخطـط واإلجـراءات والقـوانین والتعلیمـات  -

  .التي لها تأثیر كبیر على أعمال البنك

 .مراجعة اإلجراءات الموضوعیة لحمایة الموجودات والتحقق من وجودها -

 .ة واالقتصاد في استخدام المواردمراجعة وتقییم الكفاء -

مراجعــة عملیــات البنــك للتأكــد مــن أن النتــائج المتحققــة تتفــق مــع األهــداف الموضــوعة وفیمــا  -

 .إذا كان التنفیذ وفق ما هو مخطط له

ــــى التــــدقیق  ــــذار المبكــــر التــــي تعمــــل عل ــــة الداخلیــــة فــــي البنــــك احــــد أجهــــزة اإلن وتعــــد الرقاب

رتبط جهاز الرقابة الداخلیـة مباشـرة مـع اإلدارة العلیـا فـي البنـك حتـى وی. المحاسبي واإلداري في البنك

یستطیع إبداء رأیه بصراحة وحیاد عند التدقیق اإلداري والمحاسـبي المفـاجئ والـدوري علـى موجـودات 

 .)3(البنك أینما كانت، باإلضافة إلى التأكد من صحة التزامات البنك

                                                
، دار البشـــیر للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان، "اإلطـــار النظـــري والمحتـــوى الســـلوكي"العمیــرات، أحمـــد صـــالح، المراجعـــة الداخلیـــة ) 1(

  .30، ص1990
  .271، ص1986العربیة، بیروت،  البنوكتدقیق الداخلي والخارجي، اتحاد الهندي، عدنان، العالقة بین الرقابة وال) 2(
ظــاهر، أحمــد، األدغــم، داوود، تقیــیم نظــام الرقابــة الداخلیــة للتســهیالت االئتمانیــة المباشــرة فــي البنــوك التجاریــة األردنیــة، )  3(

  . 296، ص2000، تموز 2، العلوم اإلداریة، العدد27مجلة دراسات، مجلد 
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ــــة إلــــى قســــمین رئیســــی ــــة وتقســــم الرقابــــة الداخلی ین همــــا اإلداریــــة والمحاســــبیة، وتهــــدف الرقاب

اإلداریــة إلــى تحقیــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الكفایــة اإلنتاجیــة مــع تشــجیع االلتــزام بالسیاســات والقــرارات 

اإلداریـــــة، أمـــــا الرقابـــــة المحاســـــبیة فتهـــــدف إلـــــى اختبـــــار دقـــــة البیانـــــات المحاســـــبیة المثبتـــــة بالـــــدفاتر 

كـــذلك حمایـــة أصـــول البنـــك مـــن االخـــتالس والضـــیاع وســـوء والحســـابات ودرجـــة االعتمـــاد علیهـــا، و 

 .االستعمال

ن اختالف حجم البنوك وحجم فروعها وعملیات كـل فـرع تجعـل مـن الصـعب اختیـار نظـام    وإ

فقد ترى اإلدارة تعیین مراقـب واحـد أو عـدة مـراقبین یقیمـون بـالفرع . موحد لعمل المراقب الداخلي فیها

وهـــذا مـــا یســـمى بالمراقـــب المقـــیم ویكـــون مـــن واجباتـــه القیـــام بالمراجعـــة إذا كـــان الفـــرع المعنـــي كبیـــرًا 

الحســابیة والمســتندیة عقــب تنفیــذ العملیــات مــن مــوظفي األقســام مباشــرة وقبــل توقیــع المســؤولین فــي 

األقســام علیهــا، وقــد تــرى إدارة البنــك أن تكــالیف الرقابــة وحجــم العمــل فــي كــل فــرع ال یســمح بتعیــین 

یكـون مقـر عملـه ) بالمراقـب المتجـول(ذه الحالة تقوم إدارة البنك بتعیین ما یسـمى مراقب مقیم، وفي ه

فـــي اإلدارة العامـــة للبنـــك ویتنقـــل مـــن فـــرع آلخـــر وفقـــًا لبرنـــامج العمـــل المحـــدد لـــه مـــن اإلدارة العامـــة 

 .)1(وتكون مهمته القیام بجوالت لمراقبة أعمال الفروع على سبیل العینة

أن وجود نظام الرقابة الداخلیة أصبح مـن األهمیـة بمكـان ال غنـى  تأسیسًا على ما سبق نجد  

عنــه فـــي المؤسســـات البنكیـــة، فهــو مـــن أهـــم األدوات الفعالـــة التــي تحقـــق اإلدارة مـــن خاللهـــا ضـــمان 

ویعـــد جهـــاز . حســـن ســـیر الخطـــط والبـــرامج والسیاســـات واإلجـــراءات والتعلیمـــات بشـــكل فعـــال وســـلیم

إلشراف علـى حسـن سـیر العمـل بالبنـك، لضـمان تطبیـق هـذه السیاسـات الرقابة الداخلیة مسؤوًال عن ا

واإلجــراءات لكافــة الفــروع واألقســام والمســتویات اإلداریــة المختلفــة للوصــول إلــى األهــداف الموضــوعة 

عــن طریــق المراجعــة والتــدقیق، الكتشــاف األخطــاء والغــش التــي تحــدث أثنــاء مراحــل التنفیــذ ومعرفــة 

                                                
  .11-10العربیة، بال تاریخ نشر، ص البنوكیة، اتحاد البنكحادة، موسى عبدالعزیز، عملیات المراجعة ش)   1(
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لوقت المناسب، ولضـمان عـدم تكرارهـا مسـتقبًال والعمـل علـى تقیـیم أداء البنـك أسبابها ومعالجتها في ا

بشـــكل عـــام لمعرفـــة إن كانـــت هنالـــك انحرافـــات عـــن المخطـــط لتالفیهـــا أیضـــًا ومعالجتهـــا فـــي الوقـــت 

لهـذا كـان  . المناسب، ودراسة أسبابها  وتقدیم المقترحات والحلول المناسبة لهذه االنحرافات إن وجـدت

جـود مـراقبین مــدربین وذوي كفـاءة عالیـة للقیـام بأعمـال الرقابــة بشـكل فعـال لتحقیـق أهــداف البـد مـن و 

البنــك ولیكونـــوا قـــادرین علـــى إیصـــال الصـــورة لوضـــع األعمـــال البنكیـــة إلـــى اإلدارة العلیـــا عـــن طریـــق 

  .إعداد التقاریر والمقترحات لمختلف نواحي أنشطة البنك

لرقابـــة الداخلیـــة یتطـــور بتطـــور مجـــال األعمـــال وخالصـــة القـــول وبصـــفة عامـــة فـــإن مفهـــوم ا  

  .والمشاریع االقتصادیة وبتطور أهداف الرقابة الداخلیة ذاتها

  ):البنك المركزي(رقابة السلطات النقدیة  -2

نظــرًا ألهمیــة العمـــل البنكــي فــي النشـــاط االقتصــادي درجــت التشـــریعات علــى إعطــاء البنـــك   

ة واإلشراف على البنوك، وقد تطورت هـذه الرقابـة اسـتنادًا المركزي الحق في وضع قواعد عامة للرقاب

إلـى األسـاس الدسـتوري الــذي ینبـع مـن رغبـة الــدول بممارسـة رقابـة فعالـة بواســطة أجهـزة فنیـة مســتقلة 

ومتخصصــة فــي الرقابــة البنكیــة، حیــث قامــت معظــم الــدول بتأســیس لجــان للرقابــة علــى البنــوك إمــا 

لهیئـات الرســمیة الصـالحیات بتعیـین اللجـان للقیـام بأعمـال الرقابــة أو إعطـاء ابواسـطة قـوانین خاصـة 

  .على البنوك والمؤسسات المالیة

تنبـع أهمیــة الرقابــة والتفتــیش التــي یقــوم البنــك المركــزي بممارســتها، مــن أن هــذه الوظیفــة تعــد   

بنكـي من أهم وأخطر وظـائف هـذا البنـك، ویرجـع هـذا إلـى أنـه یعـد المسـؤول األول عـن وجـود جهـاز 
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قـــوي وســـلیم ومنـــافس فـــي آن واحـــد، ویمـــارس البنـــك المركـــزي رقابتـــه علـــى مؤسســـات الجهـــاز البنكـــي 

  :)1(بالوسائل التالیة

  .ترخیص مؤسسات الجهاز البنكي وتفرعها .1

  .الرقابة اإلحصائیة والتنظیمیة .2

 .الرقابة المیدانیة من خالل التفتیش على أعمال هذه المؤسسات .3

 :)2(ي تمارسها البنوك المركزیة على البنوك التجاریة نذكر منها ما یليوتتعدد أهداف الرقابة الت

التأكـــد مـــن ســـالمة الوضـــع المـــالي لكـــل بنـــك وبصـــورة خاصـــة التأكـــد مـــن الكفـــاءة المالیـــة  .1

ــــى  وضــــمان الســــیولة الالزمــــة وقابلیــــة تلــــك البنــــوك علــــى القیــــام بالتزاماتهــــا وأعبائهــــا، وعل

  .عیناألخص بجهة المحافظة على أموال المود

تقیـــیم الموجـــودات لكـــل بنـــك وخاصـــة الـــدیون والحســـابات المدنیـــة االخـــرى وتحدیـــد النســـب  .2

الواجب مراعاتها بـین ودائـع الغیـر لـدى البنـوك وتسـهیالت البنـوك االئتمانیـة للغیـر وتحدیـد 

  .نوع الضمانات وآجال استحقاقها

 .كلدراسة المشاكل التي تواجه المؤسسات ومحاولة إیجاد حلول لتلك المشا .3

التحقــق مــن أن البنــوك تتقیــد بــالقوانین واألنظمــة والتعلیمــات الرســمیة الصــادرة عــن البنــك  .4

 .المركزي

 .تحدید البیانات الواجب نشرها وكیفیة نشرها .5

                                                
العربیــة، بحـــث مقــدم إلــى نــدوة الرقابـــة  البنــوكي، اتحــاد البنكـــإبــراهیم، محمــد نبیــل، رقابــة البنـــك المركــزي علــى الجهــاز )   1(

  .112، ص1997المركزیة، بیروت،  البنوكوالتفتیش في 
العربیــة،  البنــوكالمركزیــة، اتحــاد  البنــوكأبــو شــقرا، وائــل، العالقــة بــین أنــواع التــدقیق والرقابــة، الرقابــة والتفتــیش مــن قبــل  )2(

  .15، ص1987بیروت، 
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تقدیم االقتراحات والسبل التي تساعد على حل المشاكل التـي تجـاه البنـوك التجاریـة وطـرق  .6

 .تحسین كفاءتها

 :الرقابة الخارجیة -3

مثل مفهوم هذه الرقابة بنطاق عمل الجهة التي تقوم بهـذه الوظیفـة سـواء كانـت حكومیـة أو یت  

خاصـــة، ولقـــد ارتـــبط مفهومهـــا فـــي القطـــاع العـــام بتفتـــیش الحســـابات التـــي یقـــوم بهـــا مفتشـــو الجهـــاز 

المركــزي للرقابــة المالیــة، أمــا مفهــوم هــذه الرقابــة فــي القطــاع الخــاص فقــد ارتــبط بمراجعــة الحســابات 

  .لتي یقوم بها محاسبون قانونیون مستقلونا

هـــذا والبــــد مــــن التمییـــز بــــین التــــدقیق أو المراجعـــة التــــي تعنــــي الفحـــص االنتقــــادي والمــــنظم   

للتصـــرفات واألعمـــال، بهـــدف التأكـــد مـــن صـــحة أدائهـــا ومـــن ثـــم تقـــدیم شـــهادة بمصـــداقیة الحســـابات 

ل الجهـــات الخاضـــعة للرقابـــة، وذلـــك وقائمـــة المركـــز المـــالي، وبـــین التفتـــیش الـــذي یعنـــي تقیـــیم أعمـــا

لالطمئنان إلى مطابقة إجراءات التنفیذ للمفاهیم القانونیة والمحاسـبیة والمحافظـة علـى األمـوال العامـة 

  .)1(واستثمارها االستثمار األمثل

أن  عمیــلوقــد حــددت القــوانین واألنظمــة البنكیــة أهــم الصــفات والشــروط التــي ینبغــي علــى ال  

فة إلــى مؤهالتــه العلمیــة وخبراتــه العملیــة الواســعة خاصــة فــي حقــل الرقابــة علــى یتمتــع بهــا، باإلضــا

  :)2(البنوك، بالصفات التالیة

                                                
، 1995جنباز، سعد اهللا، أثر الرقابة المالیة االقتصادیة على أرباح المنشأة، رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، جامعـة حلـب، ) 1(

  .7ص
، البنـوكمطر، انطوان، المدقق الداخلي والخارجي، بحث مقدم إلى دورة تدریبیة في موضوع التـدقیق والرقابـة الداخلیـة فـي ) 2(

  .140-139، ص1986العربیة، بیروت،  البنوكاتحاد 
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  ــــى البنــــوك والمؤسســــات ــــالقوانین والتشــــریعات والــــنظم والقواعــــد المطبقــــة عل ــــة ب المعرفــــة الكامل

انـــب المالیـــة، فضـــًال عـــن التعلیمـــات التـــي توجههـــا الســـلطات النقدیـــة لهـــذه المؤسســـات إلـــى ج

  .متابعة تطورات الوضع االقتصادي المحلي، خاصة تلك التي قد تؤثر على األوضاع البنكیة

  ،اإللمـــام الشـــامل بـــالنظم المحاســـبیة والمالیـــة ومتابعـــة تطـــور هـــذه الـــنظم علـــى النطـــاق الـــدولي

رشاد البنوك إلى إحداث ما توصل إلیه علم المحاسبة والتدقیق   .لتحسین اعمال الرقابة وإ

 ى بسمعة طیبة في المجتمعأن یتحل.  

 أن یكتم السر البنكي.  

  أن یتمتع بسالمة التفكیـر ویعتمـد التجـرد والواقعیـة فـي البحـث، واالسـتقاللیة التامـة بـالرأي غیـر

 .مبال بالضغوط من أي جهة أتت حتى لو كلفه ذلك االستقالة أو احتمال عدم تجدید عقده

 :)1(ویمكن إجمال أهداف التدقیق الخارجي بما یلي

  .التأكد من أن أعمال البنك قد سارت وفق مصلحة المودعین، الدائنین للبنك -

  .التأكد من تقید البنك بالقوانین واألنظمة والتعلیمات والمذكرات الصادرة عن البنك المركزي -

 .المحافظة على حقوق المساهمین -

األعــراف التأكــد مــن أن حســابات البنــك تظهــر بصــورة عادلــة، وأنهــا أعــدت وفــق األصــول و  -

 .المحاسبیة النافذة

وهكـــذا بعـــد أن تـــم عـــرض أنـــواع الرقابـــة حســـب الجهـــة التـــي تمارســـها كـــان البـــد مـــن تنـــاول 

تصنیف آخر یتفق ومتطلبات ممارسـة الرقابـة المالیـة، ممـا یـدفعنا إلـى القیـام بتصـنیف الرقابـة البنكیـة 

  :)2(من حیث التنظیم الفني للعمل البنكي، وهذا التصنیف یتضمن ما یلي

                                                
  .273، ص1996العربیة، بیروت،  البنوكالهندي، عدنان، العالقة بین الرقابة والتدقیق الداخلي والخارجي، اتحاد )   1(
  . 22-20، ص1997العربیة، بیروت،  البنوكي، اتحاد البنكشادرفیان، تیودور، التنظیم الوظیفي للتدقیق )  2(



89 
 

عــادة تقییمهــا .1 جــراء (للتأكــد مــن الحفــاظ علیهــا : جــرد الموجــودات وإ أي تفــادي ضــیاعها وتلفهــا وإ

  .ومن صحتها ومطابقتها لقیود المحاسبیة) الصیانة عند االقتضاء

ــدقیق الحســابي والمحاســبي .2 وهــو التأكــد مــن التــزام مختلــف أقســام البنــك بالنظــام المحاســبي : الت

النظــام المحاســبي الموحــد المعتمــد فــي البنــوك ، ومــن أن المیزانیــة المعمــول بــه وبقواعــد ومبــادئ 

مطابقة تمامـًا للبیانـات التفصـیلیة ولبطاقـات الحسـابات والسـجالت التفصـیلیة، ومـن أن ال أخطـاء 

ـــــات المحاســـــبة  ـــــأخیر فـــــي یومی ـــــود وال إهمـــــال أو ت ـــاء أو  ســـــهو فـــــي القی ـــــب وال أخطــ فـــــي التبوی

  .وسجالتها

تأكد من أن مختلف دوائر وأقسام البنـك تسـتعمل المطبوعـات المخصصـة وهو ال: التدقیق التقني .3

لكل نوع من العملیات دون سـواها وأن كـل موظـف یقـوم بتنفیـذ العمـل المنـوط بـه حسـب األنظمـة 

 .المكتوبة، وأن كل عملیة بنكیة تحمل كافة التواقیع المطلوبة لتنفیذها

الفائــدة والعمــوالت ومــن صــحة احتســابهما وهــو التأكــد مــن صــحة تحدیــد أســعار : التــدقیق المــالي .4

وكذلك من مطابقة تسعیرة العمالت األجنبیة ألسعار السـوق وصـحة تحویـل العملـة األجنبیـة إلـى 

العملــة الوطنیــة، كمـــا یشــمل التـــدقیق المــالي أیضـــًا فحــص جمیـــع بنــود حســـاب االســتثمار وبنـــود 

یل جمیـــع اإلیـــرادات حســـابات التســـویة والتأكـــد مـــن صـــحة صـــرف جمیـــع النفقـــات وصـــحة تحصـــ

 .وصحة احتساب جمیع االستهالكات ومطابقة كل ذلك للخطة المالیة السنویة إن وجدت

مـالءة (وهو یقتضـي دراسـة توظیفـات البنـك وتحلیلهـا وتقییمهـا مـن شـتى النـواحي : تقییم األخطار .5

ل اســــتعما -الضــــمانات المتــــوفرة -إمكانیتــــه علــــى تســــدید الــــدین باالســــتحقاق –ســــیولة  -المــــدین

مطابقــة التســـهیالت للسیاســة المعتمــدة ولخطــة توزیـــع  -االئتمــان لألهــداف التــي مـــنح مــن اجلهــا

 ).الخ...حصر المخالفات والتجاوزات والدیون المشكوك في تحصیلها والمعدومة -األخطار
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وهــو التأكــد مــن مراعــاة مختلــف دوائــر وفــروع البنــك لألحكــام القانونیــة النافــذة : التــدقیق القــانوني .6

 .علقة بممارسة العمل البنكيالمت

وهــو یشـــمل تقیــیم التنظــیم اإلداري والفنـــي والمــالك العــددي فـــي كــل دائــرة مـــن : التــدقیق اإلداري .7

دوائـــر البنـــك والتأكــــد مـــن حســـن توزیــــع العـــاملین علــــى مختلـــف األقســـام وتقــــدیر مـــدى كفــــاءتهم 

نتـاجیتهم وحـاجتهم للتأهیـل والتـدریب فـي سـبیل منـع الهـدر فـي الجهـد وا لوقـت وأداء العمـل بدقــة وإ

وبـدون أخطـاء وبســرعة، وكـذلك مالحظـة االنضــباط العـام ومراعـاة آداب المهنیــة والسـریة البنكیــة 

الكاملة كما یشمل التدقیق اإلداري تفقد أدوات العمل المسـتعملة والتأكـد مـن صـیانتها ومـن تـأمین 

 .النظافة والتهویة واإلنارة في أماكن العمل

نــواع الرقابــة بتعــدد أهــدافها إال أنهــا فــي المجمــل تعنــى بتحقیــق الغایــات لهــذا ومهمــا تعــددت أ

ــزام بالسیاســـــات واإلجـــــراءات المحاســـــبیة والمالیـــــة، والمحافظـــــة علـــــى مـــــوارد  المحاســـــبیة للبنـــــك وااللتـــ

عــداد التقــاریر المالیــة التــي یتــوفر فیهــا الدرجــة المطلوبــة  وممتلكــات وأصــول تلــك المنشــأة أو الوحــدة وإ

 .من الثقة
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  المطلب الثاني

  األخرى البنوكاإلسالمیة و  البنوكتراض بین قالمسائل التي یمكن أن تشكل حًال لال

ـــیولة تحـــدث مـــن صـــعوبات فـــي الحصـــول علـــى نقدیـــة بتكلفـــة معقولـــة، إمـــا  إن مخـــاطر السُّ

بــاإلقراض أو ببیــع األصــول، لــذا فــأن القــروض بفوائــد ال تجــوز فــي الشــریعة اإلســالمیة، ولــذلك فــأن 

  .ك اإلسالمیة ال تستطیع أن تقترض أمواًال لمقابلة متطلبات السُّیولة عند الحاجةالبنو 

ضــافة لــذلك، ال تســمح الشـــریعة اإلســالمیة ببیــع الــدیون إال بقیمتهـــا اإلســمیة ولهــذا، فـــأن . وإ

  .ذلك ال یوفر للبنك اإلسالمي خیار جلب موارد مالیة ببیع أصول تقوم على الدین

  :اإلسالمیة تتطلَّب البنوكفي  فإدارة مخاطر السُّیولة

المحافظــة علــى مســتوى متــوازن ومناســب للســیولة، وهــذا ال یتحقــق إّال بوجــود تولیفــة متوازنــة مــن  .1

ِرنة للتعامل مع أي أزمة سیولة   .األصول وااللتزامات، باإلضافة إلى وجود خطة واضحة ومَ

  .البنكضرورة توفر قاعدة بیانات لخدمة إدارة السُّیولة في  .2

... عتمــاد علــى التنویــع فــي مجــال مصــادر وتوظیــف األمــوال، مــن حیــث القطاعــات، اآلجــال،اال .3

، وذلك من خـالل نشـر شـبكة واسـعة )العمالء(إلخ واالعتماد على قاعدة عریضة من المتعاملین 

من الفروع والمكاتب، وتوفیر أوعیة ادخاریة تتصف بالمرونة فـي شـروطها، والتوسـع فـي التمویـل 

  .)1(الفردي

  . العتماد ما أمكن على الودائع الثابتة، والتركیز على التوظیفات قصیرة األجلا .4

  . باستحقاق استثمار تلك الودائع) المقیدة(ربط استحقاق الودائع المخصصة  .5

  . المواءمة بین السُّیولة والربحیة أو بین قراري االدخار واالستثمار .6
                                                

تقـى السـنوي اإلسـالمي ل، بحـث مقـدم للماإلسالمیة المحلیة والدولیـة البنوكمخاطر استثمارات الشنتیر، صـالح، ) 1(
م، 2004أیلـول  27-25/ هـ1425شعبان  12-10یة، عمان في الفترة كالبنالسابع، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة 

  .11ص
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ـــیولة الشـــامل االحتفــاظ بتركیبـــة مثلـــى مــن الموجـــودات النقدیـــة واأل .7 وراق المالیـــة تحقیقــًا لهـــدف السُّ

  . )1(المتمثل بالتوفیق بین السُّیولة والربحیة واألمان

  . وضع نسب سیولة معیاریة، نسب لتمویل األصول طویلة األجل بمطلوبات قصیرة األجل .8

 . للتركزات سواء للودائع أو آجالها أو مصادرها، وكذلك للتمویالت) سقوف(وضع حدود  .9

  . هیكل الودائع، من حیث حجم واتجاه الحسابات الجاریة، وحسابات االستثمار مراجعة .10

مخـاطر االئتمـان والسـوق : فهم التعرض للمخاطر األخرى ذات العالقة بمخـاطر السـیولة، ومنهـا .11

  .  الخ... ومعدل العائد والسمعة،

ـــیولة  .12 لمعـــادن، عقـــود عقـــود الســـلع وا(إیجـــاد ســـوق متوافـــق مـــع الشـــریعة بـــین البنـــوك لتـــداول السُّ

 .  )2( )التورق، الصكوك

ــة مــع ــر شــدة فــي البنــوك اإلســالمیة مقارن ــیولة قــد تكــون أكث نظــرًا  البنــوك التجاریــة ومخــاطر السُّ

  : )3( لطبیعة البنوك اإلسالمیة، ویعود ذلك لعدة أسباب منها

فأنهــا ال أن البنــوك اإلســالمیة مقیــده، فهــي عنــدما تكــون بحاجــه إلــى ســیولة لتغطیــة احتیاجاتهــا،  .1

  .تستطیع االقتراض بفائدة لتلبیة احتیاجاتها

  .وأما بخصوص بیع الدیون فأنها ال تستطیع بیعها إال بقیمتها االسمیة .2

ـــــة ال تقـــــوم  .3 ـــــوك المركزی ـــــى األقـــــل(وكـــــذلك البن ـــــى اآلن عل ـــــر للبنـــــوك ) حت ـــــدور المقـــــرض األخی ب

نویــه أنــه علــى البنــوك المركزیــة والبــد هنــا، الت.اإلســالمیة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للبنــوك التقلیدیــة

                                                
، المجلـــد الثـــاني 2، مجلـــة البنـــوك فـــي األردن، العـــدد أهمیـــة تحلیـــل مخـــاطر البنـــوك وأهدافـــهالریحـــاني، بكـــر، ) 1(

           )بتصرف. (44-42ص، 2003والعشرون، األردن، 
           )بتصرف. (31، صمرجع سابقالعنزي، عصام خلف، ) 2(
  .25، صمرجع سابقخان، طارق اهللا، أحمد، حبیب، ) 3(
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العمل على تطـویر أدواتهـا ووسـائلها وفـق الشـریعة اإلسـالمیة حتـى تـتمكن البنـوك اإلسـالمیة مـن 

   .)1(اللجوء إلیها من أجل االقتراض وسد احتیاجاتها من السُّیولة 

ًا مـن معظم الودائـع فـي البنـوك اإلسـالمیة هـي ودائـع فـي الحسـابات الجاریـة، وتعتبـر قرضـًا حسـن .4

  .قبل المودع للبنك یلتزم البنك بضمانه وسداده عند الطلب

ــة، أنــه حتــى فــي الودائــع االســتثماریة ال تقــوم البنــوك اإلســالمیة بردهــا إلــى  وتجــدر المالحَظ

المــودع عنــد الطلــب حتــى ولــو قبــل حلــول أجلهــا، رغــم أنهــا غیــر ملزمــة بــذلك مــن الناحیــة الشــرعیة 

   .البنوك اإلسالمیة على ثقة المودعین وسمعتهاوالقانونیة نظرًا لضرورة حفاظ 

  

  

  

                                                
-67ص، 2008عمـان،  ،1دار النفـائس، األردن، ط مؤشرات األداء فـي البنـوك اإلسـالمیة،عبد الحلیم عبادة، ) 1(

  )بتصرف. (68
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 الفصل الثالث

  الرقابة الشرعیة على البنوك اإلسالمیة

  :مقدمة

یــة وفقــًا لتوجهــات الشــریعة اإلســالمیة الغــراء وهــي كمــا البنكاإلســالمیة بعملیاتهــا  البنــوكتقــوم 

عــات وفــق اســس معینــة، هــو معلــوم تتمیــز بضــوابط شــرعیة تحكــم التصــرفات العملیــة لألفــراد والجما

محكومة بكتـاب اهللا عـز وجـل وسـنة نبیـه صـلى اهللا علیـه وسـلم إضـافة الـى مصـادر التشـریع اآلخـرى 

  .كاالجتهاد والقیاس والرأي عند الذین یرون ذلك

التقلیدیـة التـي  البنـوكولما كان األمر كذلك كانت الضوابط الشـرعیة هـي نقطـة االفتـراق بـین 

فـي  البنـوكي والمتعارف علیها منـذ انشـاء البنكنین واللوائح التي تحكم العمنل تقوم بأعمالها وفق القوا

دولهــا األصــلیة التــي قامــت فیهــا علــى أســاس اســتخدام األمــوال فــي االقــراض واالســتثمارات اآلخــرى 

  .لدیها البنوكحسبما تملیه قوانین 

ســس الرقابــة التــي تمــارس اإلســالمیة تمثــل أساســا رئیســا مــن أ البنــوكأمــا الضــوابط الشــرعیة فهــي فــي 

علـى عملیاتهـا، اضـافة الـى الرقابـة االعتیادیـة مثـل الرقابـة اإلداریـة أو القانونیـة أو التـدقیق والمراجعـة 

  .في مجال المحاسبة والمالیة

وهـــذه الرقابـــة هـــي الفـــارق الجـــوهري بـــین البنـــوك اإلســـالمیة والبنـــوك اآلخـــرى، فیمـــا تحـــرص 

أن تكـــون أعمالهـــا متفقـــة مـــع الشـــرع وأحكامـــه، نجـــد أن البنـــوك المؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة علـــى 

اآلخــرى تقــوم بجمیــع عملیــات االســتثمار ویكــون هــدفها تحقیــق أكبــر عائــد ممكــن، دون االهتمــام إلــى 

  .1نوع المشروع ومنتجاته وحرمته أو إشباعه لحاجات عامة أو خاصة غیر ملحة

                                                
ز االســكندریة البنــوك اإلســالمیة، النقــود والبنــوك فــي النظــام اإلســالمي، بــدون طبعــة، مركــ) 1998(عــوف محمــد . الكفــراوي 1

 .317. االسكندریة، مصر، ص-للكتاب
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أو منعـه . البنـكمصرفي ما ومزاولته من قبـل  فالضابط الشرعي هو المؤشر الذي یسمح بالقیام بعمل

أو القیـــام بـــه بشـــروط معینـــة یلـــزم توافرهـــا فیـــه حتـــى یتـــوائم ویتطـــابق مـــن األحكـــام الشـــرعیة فـــي فقـــه 

 البنـوكالمعامالت وعملیات البیوع والمتاجرة واالجارة والصرف وغیر ذلك من االعمال التـي تقـوم بهـا 

  .اإلسالمیة

اإلســــالمیة هیئــــات الرقابــــة  البنــــوكوابط الشــــرعیة لعملیــــات وینــــاط بمهمــــة التحقــــق مــــن الضــــ

یـة التـي البنكالشرعیة التي تفتي في ما یراد الیها من استفسارات وتساؤالت عن مدى شـرعیة األعمـال 

  .القیام بها والتي تتطلب الرأي الشرعي فیها بالخضوع البنكیعتزم 

وبمـا أن هـذه األدوات بحاجـة الـى  وفي اآلونـة األخیـرة هنـاك اسـتحداث ألدوات مالیـة جدیـدة،

النظر فیها بمنظار الشرع، فإما تقر المعاملة الجدیدة أو تعـدل حسـب أحكـام الشـرع، أو تـرفض تمامـًا 

لمخالفتهـــا أحكامـــا أساســـیة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة، باإلضـــافة الـــى أن تطبیـــق هـــذه االعمـــال بمـــا ال 

اإلسـالمیة وال  البنـوكوجـود الرقابـة الشـرعیة فـي یخالف الشرع یحتاج الى توجیه، لذلك كله ال بد مـن 

اإلسـالمي إال مـن خـالل وجـود ضـوابط شـرعیة تضـبط أعمالـه وتصـححها  البنـك(یتم التأكد من هویة 

  )1(.باستمرار، وذلك مما یحتم وجود الرقابة الشرعیة

لشـــریعة التأكـــد مـــن مـــدى مطابقـــة أعمـــال المؤسســـة المالیـــة اإلســـالمیة ألحكـــام ا"التـــي تعـــرف بأنهـــا 

  )2("اإلسالمیة حسب الفتاوي الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى

                                                
 .45منشورات الحلبي الحقوقیة، ص: بیروت" ط"الصمارف االسالمي ) 2004(الرفاعي، فادي محمد  )1(
 .30دار النفائس، ص:،عمان1ط" الرقابة الشرعیة في البنوك اإلسالمیة)  "2006(حماد، حمزة عبد الكریم محمد  )2(
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  المبحث األول

  مفهوم الرقابة الشرعیة وأهمیتها

یـة حیـث البنكاإلسـالمیة یتعـاظم دورهـا كلمـا تعـددت وتنوعـت العملیـات  البنوكإّن الرقابة الشرعیة في 

، وأبعادهـا ضـمن رؤیـا إسـالمیة واسـعة  البنـوكه ال بّد من رأي شـرعي یتناسـب وحلیـة التعامـل مـع هـذ

ـة لیسـت بالیسـیرة إذ تحتـاج إلـى نفـر ذوي إطـالع واسـع  المدارك في استنباط الحكم الشرعي وهذه مهمّ

اإلســالمیة ، ولعــّل ذلــك یمكــن حلــه  البنــوكفــي الفقــه والشــریعة وهــذه إحــدى الصــعوبات التــي تواجههــا 

العلمــاء المعاصــرین بحیــث یكونــوا جســر االتصــال بیــنهم  مــن خــالل التعاقــد مــع مــن تأهــل للفتیــا مــن

  )1(.وبین هیئة الرقابة الشرعیة التي ینبغي على أعضاءها أن یكونوا مؤهلین شرعیًا ومهنیًا 

ي اإلسـالمي بموضـوعیة واســتقاللیة البنكـإّن هیئـة الرقابـة الشـرعیة تبـدي مالحظاتهـا عـن سـیر العمـل 

ن أو عنــد الحاجــة فــي حالــة الضــرورة ،كمــا  أّن تقاریرهــا عــن طریــق إعــداد تقــاریر حســب توقیــت م عــیّ

اإلسـالمي حیـث تتضـمن المالحظـات والتوصـیات عـن مجریــات  البنـكالمتأنیـة تقـدم إلـى مجلـس إدارة 

  )2(.العمل لغرض إجراء التصحیحات والتوصیات الالزمة لعملیات قادمة

                                                
دراسة میدانیة علـى البنـوك " تقییم الرقابة الشرعیة في البنوك اإلسالمیة من وجهة نظر محاسبیة ) 2007(الشرع ، مجید    )1(

 . 4جامعة فیالدلفیا، ص " اإلسالمیة 
 . 4المرجع نفسه ، ص    ) )2(
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  االولالمطلب  

  مفهوم الرقابة الشرعیة

یـة المـراد تنفیــذها البنكبـة الشـرعیة فـي مجمـل مضـامینها إبــداء الـرأي عـن العملیـات تعنـي الرقا        

  )1(.ومدى مسایرتها للقواعد الشرعیة 

 البنــــوكاإلســــالمیة ، ألّن أعمــــال  البنــــوكوالرقابـــة الشــــرعیة مــــن الوظــــائف التــــي ظهــــرت مــــع ظهــــور 

وبعضــها یحتــاج إلــى االجتهــاد ، اإلســالمیة تعتمــد علــى مــا قــرره الفقهــاء القــدامى رحمهــم اهللا تعــالى ، 

لــذلك كانــت الحاجــة داعیــة إلیجــاد هیئــة الرقابــة الشــرعیة مــن المختصــین فــي الدراســات الشــرعیة مــن 

  )2(.یة اإلسالمیة البنكالمختصین في الدراسات الشرعیة و 

  :وقد تعددت التعریفات للرقابة الشرعیة على النحو اآلتي         

  )3(:عة للمؤسسات المالیة واإلسالمیة تعریف هیئة المحاسبة والمراج

اإلســـالمي بالشـــریعة اإلســـالمیة فـــي جمیـــع  البنـــكالرقابـــة الشـــرعیة عبـــارة عـــن فحـــص مـــدى التـــزام " 

  ".أنشطته ، ویشمل العقود واالتفاقات والسیاسات والمعامالت 

  )4(:تعریف الدكتور عبد المجید صالحین للرقابة الشرعیة 

یــــة التـــــي تقـــــوم بهـــــا البنكاإلســــالمیة تعنـــــي مراجعـــــة النشـــــاطات  البنـــــوكإّن الرقابــــة الشـــــرعیة علـــــى " 

المؤسســات المالیــة اإلســالمیة ، للتأكــد مــن مطابقتهــا ألحكــام الشــریعة اإلســالمیة ، ومتابعــة العملیــات 

یــة ، وبیــان المخالفــات إن وجــدت ، واقتــراح الحلــول المناســبة لتصــویبها ، ومراجعــة العقــود التــي البنك

                                                
 . 5الشرع ، مجید، مرجع سابق، ص   )1(
 . 234، مرجع سابق،  ص إرشید ، محمود عبد الكریم  2(
 16م ، ص2004، المنامة ، البحرین ، ) 2(لمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، معیار الضبط رقم هیئة ا   )3(

 .  5، نقًال عن  ، تقییم الرقابة الشرعیة ، ص 
منشـور ضـمن أبحــاث " هیئـات الفتـوى والرقابـة الشـرعیة ودورهـا فـي البنـوك اإلسـالمیة ) "2007(صـالحین ، عبـد المجیـد    )4(
 . 248، ص  1، المجلد ) مؤتمر المؤسسات المالیة اإلسالمیة معالم الواقع وآفاق المستقبل (
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مؤسسات مع عمالئها ، وصیاغة العقود المناسبة التي تتفـق وأحكـام الشـریعة اإلسـالمیة تبرمها هذه ال

. "  

ف الدكتور جمال الدین عطیة الرقابة الشرعیة            )5(:وعرّ

الجهــــود التحضــــیریة للمصــــرف متمثلــــة فــــي : إّن مفهـــوم الرقابــــة الشــــرعیة ینبغــــي أن یتســــع لیشـــمل " 

یل الظهور إلى الواقع العملي من منظـرین ومشـجعین ومؤسسـین فـال الداعین للفكرة والممهدین لها سب

یخفى ما لهؤالء من أثر في اختیار منحنـى السـیر ومراقبتـه بقـدر مـا یحملـون مـن غیـره ، ومـا یملكـون 

دراك سبل التقویم مستعینین بالمؤهلین لهذه المهمة    " .من مقدرة اكتشاف العوج ، وإ

والتفصــیل لطریقــة العمــل ، والمــزج بــین جهــات متعــددة لهــا دور ویالحــظ علــى هــذه التعریفــات الطــول 

فــي الرقابــة الشــرعیة فــي المؤسســات المالیــة ، الجهـــة القائمــة علــى إصــدار الفتــوى ، والجهــة القائمـــة 

والتعریـف الـذي أذهـب إلیـه وأراه جامعـًا مانعـًا ومختصـرًا .على التأكید من تنفیذ تلك الفتـاوى والقـرارات 

اد فـي كتابـه الرقابـة الشـرعیة فـي  وموجزًا وشامالً  هو ما ذهب إلیه الباحث حمزة عبد الكریم محمد حمّ

التأكـــد مـــن مـــدى :" یـــة لإلســـتثمار وهـــوالبنكاإلســـالمیة حیـــث اختـــار تعریـــف شـــركة الراجحـــي  البنـــوك

مطابقـــة أعمـــال المؤسســـة المالیـــة اإلســـالمیة ألحكـــام الشـــریعة اإلســـالمیة ، حســـب الفتـــاوى الصـــادرة 

  )6(" .ت المعتمدة من جهة الفتوى والقرارا

) مطابقــــة أعمــــال المؤسســــة اإلســــالمیة: (فـــالتعریف واضــــح وشــــامل ومختصــــر ، واســــتخدامه لعبــــارة 

  )7(.أغنت عن الكثیر من التفاصیل المذكورة ، ومیّز فیه بین هیئة التدقیق وهیئة الفتوى 

  

                                                
 . 44، بیروت ، ص 2البنوك اإلسالمیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ط) هـ 1413(عطیة ، جمال الدین    )5(
حمــاد ، حمــزة عبــد :  وانظــر www.alraijhibank.com  موقــع شــركة الراجحــي البنكیــة علــى شــبكة االنترنــت ،  -6   )6(

 . 32، دار النفائس ، عمان ، ص  1، الرقابة الشرعیة في البنوك اإلسالمیة ، ط) م2006(الكریم 
اد ،   )7(  . 32حمزة عبد الكریم محمد، مرجع سابق ،ص  حمّ
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  الثانيالمطلب 

  ئ التي تقوم علیها أهمیة الفتوى والرقابة الشرعیة، واألسس والمباد

  : أهمیة هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة 

إّن ظهـــور مؤسســـات تعلـــن التزامهـــا بمرجعیـــة الشـــریعة اإلســـالمیة فـــي جمیـــع أعمالهـــا ، ومـــا        

صاحب ذلك من نشاطات فقهیة ، هو رحمة مـن اهللا ونعمـة عظیمـة فتحـت للمسـلمین فرصـة اجتنـاب 

مات ، وابتغا   )1(.ء فضل اهللا بالحالل الربا وسواه من المحرّ

ــة الرقابــة الشــرعیة  وهــذا الكــالم الــذي ســاقه الــدكتور محمــد أنــس بــن مصــطفى الزرقــا یــدلل علــى أهمیّ

والمؤسســات اإلســالمیة باألحكــام والضــوابط الشــرعیة فــي معامالتهــا  البنــوكألنهــا تضــمن مــدى التــزام 

  .  یة البنك

لرقابیة المستحدثة في مؤسسـات هـذه الصـناعة ، فهـي تعتبر الرقابة الشرعیة من أهم األجهزة ا       

تـدخل فـي أكثــر مـن نـوع مــن أنـواع الرقابــات فـي الشـرع اإلســالمي ، وهـي األسـاس الــذي یعتمـد علیــه 

الكثیــر مــن المتعــاملین مــع هــذه المؤسســات لمعرفــة مــدى التــزام تلــك المؤسســات باألحكــام الشــرعیة ، 

إّن الكثیــــر مــــن  )2(.اإلســــالمیة والتقلیدیـــة  البنــــوكبـــین  كمـــا أنهــــا تعتبـــر مــــن أحــــد الفـــوارق األساســــیة

یــة یحتــاج إلــى رأي مــن هیئــة الفتــوى ، ثــمّ إّن وجــود الرقابــة الشــرعیة یعطــي مزیــدًا مــن البنكالعملیــات 

یــة ال یوجــد لهــا  أحكــام فــي البنك، إضــافًة إلــى أّن كثیــر مــن المعــامالت  البنــكالثقــة للمتعــاملین مــع 

ن وجـــدت األحكـــام فـــإّن المصـــادر الفقهیـــة القدی ي غیـــر البنكـــیـــین القـــائمین علـــى النشـــاط البنكمـــة ، وإ

  )3(.مؤهلین للكشف عنها بأنفسهم 

                                                
جوانــــــب الخلــــــل وطریــــــق :الهیكــــــل الشــــــرعي للصــــــناعة المالیــــــة اإلســــــالمیة،)م2008(الزرقا،محمـــــد أنــــــس بــــــن مصــــــطفى،   )1(

 . 3لعمل المؤسسات االقتصادیة،ص.. اإلصالح،شركة المستثمر الدولي،الكویت، بحث مقدم إلى ندوة القیم واألخالق
الة فـي البنـوك اإلسـالمیة ، المـؤتمر العـ) هـ 1425(القطان ، محمد أمین علي   )2( المي الثالـث لالقتصـاد الرقابة الشرعیة الفعّ

 . 8اإلسالمي ، جامعة أم القرى، ص 
اد ،  )3(  . 37 – 36حمزة عبد الكریم محمد، مرجع سابق ، ص  حمّ
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ّن تطبیــق األســس واألدوات الحدیثــة فــي التــدقیق والمراقبــة الشــرعیة یحقــق التــأثیر االیجــابي          إ

علیـه عمـل هیئـة الفتـوى والرقابـة والفّعال باتجاه تقویم وتطویر الجوانب اإلجرائیة فیما ینبغي أن یكـون 

ل المؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة بقســـمیها اإلفتـــائي والرقـــابي ذلـــك أّن طبیعـــة عملیـــات  الشـــرعیة داخـــ

التــدقیق الشـــرعي بصـــورته المهنیــة الجـــادة یتطلـــب مــن الهیئـــة الشـــرعیة تــوفیر العدیـــد مـــن المتطلبـــات 

ى والرقابــة الشــرعیة ، وضــبط جــودة أدائهــا الفنیــة واإلجرائیــة ذات الصــلة بتنظــیم أعمــال هیئــات الفتــو 

الشــرعي بغیــة الوصــول بهــا إلــى تحقیــق الهــدف االســتراتیجي مــن وجودهــا والمتمثــل فــي حفــظ أعمــال 

    )4(.المؤسسة المالیة عن المخالفات الشرعیة 

ــة هــذه الهیئــات مــن خــالل دورهــا الــذي تقــوم بــه تطبیقــًا لواجــب          مــن جانــب آخــر تظهــر أهمیّ

بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولغایـة نشـر العلـم الشـرعي المتمثـل بفقـه المعـامالت ، وإلحیـاء األمر 

الكثیر من السنن والعمل على منع المّحـرم والمنكـر مـن المعـامالت ، وامتثـاًال للغـرض الكفـائي بإفتـاء 

ـــاس ، كمـــا أّن أعضـــاء هـــذه الهیئـــات یتحملـــون عـــبء تحـــري الطـــابع اإلســـالمي لهـــذه  فـــي  البنـــوكالن

الجوهر والمضمون من خالل تبیین الحالل من الحرام من المعـامالت االقتصـادیة، وكشـف المشـتبه، 

زالة الغموض ودرء الشبه عن التطبیق االقتصادي الراشد   )5(.وإ

اإلســــالمیة هـــي عملیــــات هادفـــة لهــــا جـــدوى اقتصــــادیة  البنـــوكیـــة التــــي تقـــوم بهــــا البنكإّن العملیـــات 

    )6(.ها أطراف عّدة ، وعنصر االستفادة مبني على العدالة في توزیع الغنمواجتماعیة حیث تستفید من

  

                                                
، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة ، مجلة ) م2007(عبد الحق ، .حمیش ، د   )4(

 . 108م ،ص 2007هـ ، فبرایر 1428، محرم  1، العدد4اإلنسانیة ، المجلد جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة و 
 . 8القطان ، محمد أمین علي، مرجع سابق، ص   )5(
 . 2، صالشرع ، مجید، مرجع سابق،  6(
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  الثالثالمطلب 

  االسالمیة البنوكمهام الرقابة الشرعیة على 

  :1یمكن تحدید أهم مهام الرقابة الشرعیة فیما یلي

ـــــوائح ونمـــــاذج العقـــــود الشـــــرعیة للمعـــــامالت، ومراجعتهـــــا  .1 ـــع التعلیمـــــات والل المشـــــاركة فـــــي وضــ

  .حیحها واقرارها وتطویرهاوتص

  .االسالمي للتأكد من مطابقة أعماله ألحكام الشریعة اإلسالمیة البنكالرقابة على أعمال  .2

 البنـكالفتوى من خـالل الـرد علـى األسـئلة واالستفسـارات المقدمـة لهـا سـواء كانـت مـن العـاملین ب .3

 .أم المتعاملین معه عند مناقشة المیزانیة أو في األوقات اآلخرى

اإلســـالمي مـــن خـــالل الـــدورات التدریبیـــة حتـــى یكونـــوا مـــؤهلین شـــرعیًا  البنـــكثقیـــف العـــاملین بت .4

 .النجاز األعمال المسندة الیهم

اإلسـالمي واآلخـرین، سـواء كـان هـذا النـزاع بـین  البنـكالمساهمة في حـل بعـض المنازعـات بـین  .5

ــــة البنــــك والمســــتثمرین أو المســــاهمین أو بــــین البنــــك والحكومــــة، أو احــــد ال شخصــــیات االعتباری

 .العامة

الشهادة أمام الجمعیة العمومیة مـن خـالل تقـدیم تقریـر سـنوي لهـا یعكـس مـدى مشـروعیة أعمـال  .6

 .وما قامت به هیئة الرقابة الشرعیة وأسالیب متابعتها ورقابتها البنك

اإلســـــالمیة تعنـــــي التحقـــــق مـــــن تنفیـــــذ الفتـــــاوي الصـــــادرة عـــــن جهـــــة  البنـــــوكفالرقابـــــة الشـــــرعیة علـــــى 

االختصـــاص، وایجـــاد البـــدائل والصـــیغ المشـــروعة ألیـــة أعمـــال تخـــالف األحكـــام الشـــرعیة وفـــي ســـبیل 

تحقیـق هـذا الهـدف تقـوم الرقابـة الشـرعیة بجمـع المعلومـات وفحصـها بغـرض التأكـد مـن صـحة التنفیــذ 

                                                
 ).الرقابة الشرعیة بالبنوك اإلسالمیة، غیاب قضیة التجربة( Islam Onlineسیف الدین عثمان،  1
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یـة كمـا تعنـي الرقابـة الشـرعیة فـي المؤسسـات المال. 1وتوجیـه النصـح واالرشـاد والمسـاهمة فـي التطـویر

اإلســالمیة وجــود هیئــة أو إدارة تراقــب مــا تقــوم بــه هــذه المؤسســات مــن أعمــال، وتتأكــد مــن مطابقتهــا 

ولكــــي تحقــــق الرقابــــة بصــــورتها الصــــحیحة فــــإن هــــذا یقودنــــا إلــــى الوضــــع . 2ألحكــــام الشــــریعة الغــــراء

 .التنظیمي للهیئة الذي یمكنها من ممارسة سلطاتها والقیام بمسؤولیاتها

  :ئة الرقابة في الهیكل التنظیميإشكالیة موقع هی

بـــالرغم مـــن االتفـــاق علـــى أهمیـــة الرقابـــة الشـــرعیة ووجوبهـــا، إال أن هنـــاك خالفـــات فـــي الـــرأي حـــول 

أســلوب تعیــین وعــدد أعضــاء هیئــة الرقابــة، والســلطات التــي تمــنح للهیئــة أو المستشــارین الشــرعیین، 

ة الشــرعیة تتــألف مــن ثالثــة أعضــاء مــن اإلســالمیة تقــوم بتشــكیل هیئــة أو لجنــة للرقابــ البنــوكفــبعض 

 البنـــوكالفقهـــاء، والـــبعض اآلخـــر یقـــوم بتعیـــین مستشـــار شـــرعي خـــارجي، كمـــا توجـــد اختالفـــات فـــي 

اإلسـالمیة القائمـة فـي األمـور المتعلقـة بمـدى الصـالحیات الممنوحـة ألعضـاء هیئـة الرقابـة وارتباطهــا 

  .3اإلداري، والجهة التي ترفع إلیها تقریرها

اإلســالمیة والمؤسســات المالیــة اإلســالمیة علــى تطــویر هیئــة أو لجنــة  البنــوكر العدیــد مــن كمــا اســتق

  .مستقلة تابعة للجمعیة العامة للمساهمین أو مجلس اإلدارة للقیام باالفتاء والرقابة

وبمالحظــة الهیكــل التنظیمــي للبنــك اإلســالمي األردنــي نجــد أن هیئــة الرقابــة الشــرعیة تقــع فــي نفــس 

لتنظیمــي للمــدیر العــام، وعالقتهــا بالمــدیر العــام تمثــل ســلطة استشــاریة، أي أن قرارتهــا مــن المســتوى ا

  .ناحیة اداریة ال تصل الى درجة االلزام باعتبارها لیست سلطة وظیفیة

ــــاح لهــــا مراجعــــة العملیــــات  ــــاوي وقــــد ال یت ــــالي یقتصــــر دورهــــا علــــى مــــا یعــــرض علیهــــا مــــن فت وبالت

  .المالیة الخاصة باالستثماراتاالستثماریة من واقع البیانات 

                                                
 181. مرجع سابق ، ص الرفاعي فادي محمد، 1
 317. مرجع سابق ، ص. عوف محمد. الكفراوي 2
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فقـد یبـدو مـن األهمیـة بمكــان تطبیـق دور االثـراء او التكبیـر الـوظیفي لــدور هیئـة الرقابـة الشـرعیة فــي 

لى ما تصـبوا إلیـه المجتمعـات اإلسـالمیة مـن دور  المشاركة في توجیه استثمارات البنوك اإلسالمیة وإ

لتعامـــل معهـــم بعقلیـــة تختلـــف عـــن عقلیـــة البنـــوك ، واالبنـــكفعـــال فـــي الرقـــي بمســـتوى المتعـــاملین مـــع 

  .التقلیدیة في التعامل مع من لدیه المال والضمان، بل التعامل مع من ال مال له

اإلسـالمیة جهـات للمسـاعدات حتـى أنهـا تلغـي دور الـربح  البنـوكوال یعني هذا كما یقول البعض بأن 

بــدور اقتصــادي واجتمــاعي وتوســیع كهــدف مــن أهــداف أي مؤسســة؟ لكــن بالمقابــل فــإن عــدم قیامهــا 

قاعدة استثمارات مفیـدة للمتعـاملین معهـا ینـاقض فكرتهـا األساسـیة ویـدعم المشـككین فـي وجودهـا مـن 

  .)1(.أصله

وبـالنظر إلــى الهیكــل التنظیمــي للبنــك العربــي اإلســالمي الــدولي یالحــظ أن هیئــة الرقابــة الشــرعیة تقــع 

. ة، وتــرتبط بخــط ســلطة استشــاري مــع المــدیر العــامفــي مســتوى أقــل مــن مســتوى رئــیس مجلــس اإلدار 

اإلســالمیة  البنــوكواضــافة الــى الــدور الســابق لهیئــة الرقابــة الشــرعیة فإنــه مــع تزایــد وتشــعب نشــاطات 

بالتوجیهــات الصــادرة عنهــا والتــي ســتحول تلقائیــًا الــى  البنــوكاصــبح مــن الصــعب متابعــة مــدى التــزام 

رة وجــود هیئــة للتــدقیق الشــرعي تشــرف علــى متابعــة االلتــزام اجــراءات تنفیذیــة لــذا یــرى الــبعض بضــرو 

 البنــكوتنفیـذ الفتـاوي الصـادرة عـن هیئــة الفتـوى، كمـا تقـوم بتـدقیق المعــامالت المختلفـة التـي یقـوم بهـا 

والحـــرص علـــى ســـالمتها الشـــرعیة مـــن خـــالل . وتتأكـــد مـــن تطبیـــق الشـــروط والمعـــاییر الشـــرعیة فیهـــا

لرقابـــة الشـــرعیة مـــن مجـــرد االفتـــاء الـــى دور رقـــابي حقیقـــي یتحقـــق مـــن تفعیـــل الـــدور الرقـــابي لهیئـــة ا

االجزاء الثالثة للرقابة وهي الرقابـة السـابقة للتنفیـذ والمالزمـة للتنفیـذ والرقابـة الالحقـة وتتضـمن الرقابـة 

یة ومناقشـة المشـروعات ودراسـات البنكالسابقة المساهمة في اعداد وصیاغة نماذج العقود والخدمات 

                                                
 .45الرفاعي، فادي محمد، مرجع سابق، ص )1(
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مـــع العمـــل علـــى ایجـــاد واســـتحداث المزیـــد مـــن الصـــیغ الشـــرعیة . ى مـــن المنظـــور اإلســـالميالجـــدو 

  .المناسبة للمصرف اإلسالمي

 البنـكأما بالنسبة للرقابة المالزمة للتنفیذ فتتعلـق بابـداء الـرأي الشـرعي فیمـا یحـال الیهـا مـن معـامالت 

وهنــا تبــدو . فیهــا مــن مخالفــات یــة وابــداء التصــحیح نحــو مــا یــردالبنكاالســالمي ومراجعــة الخــدمات 

أهمیة وجود المدقق الشرعي لدراسة العملیات االسـتثماریة مـن الناحیـة الشـرعیة وقیامـه بحلقـة الوصـل 

  .البنكبین هیئة الرقابة واالدارات التنفیذیة ب

اإلســـالمیة وهیئـــة الرقابـــة  البنـــوكیضـــاف إلـــى ذلـــك ضـــرورة فـــتح قنـــاة لالتصـــال بـــین المتعـــاملین مـــع 

لتلقـــي مـــا یعتـــرض ســـبیلهم مـــن إشـــكالیات تخـــص الجانـــب الشـــرعي فـــي المعـــامالت المالیـــة  الشـــرعیة

  .1البنكیة واالستثماریة التي یقوم بها البنكو 

مــن خــالل تقــدیم خدماتــه لهــم وتحقیــق األربــاح مــن خــالل  البنــكفهــم األســاس األول الــذي یقــوم علیــه 

  .خرىالتعامل معهم من خالل الودائع والمشاركات واالسالیب اآل

                                                
أي من المسلمین في شأن مـا یـراه مـن مـدى شـرعیة أعمـال  یقع من ضمن اختصاصات الرقابة فقرة ب، النظر فیما یتقدم به 1

أنظـــر؛ . أي مــن البنــوك األعضـــاء باالتحــاد الـــدولي للبنــوك اإلســـالمیة، وهــو صــادر بنـــاء علــى تشـــكیل هیئــة الرقابـــة العلیــا
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  المبحث الثاني

  اإلسالمیة البنوكاألسس والمبادئ التي قامت علیها هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة في 

تقـــوم هیئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعیة فـــي المؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة علـــى أســـس ومبـــادئ         

القواعــد فـــي الحقیقـــة تمیزهــا عـــن غیرهــا مـــن المؤسســـات المالیــة غیـــر اإلســالمیة ، وهـــذه المبـــادئ أو 

  : تضعها هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة وفیما یلي ألهم تلم األسس والمبادئ 

والمؤسسات اإلسـالمیة قامـت علـى أسـاس االلتـزام بتطبیـق أحكـام  البنوكحیث أّن  :األصالة  .1

فســألوا :" ، مصــداقًا لقــول اهللا تعــالى )1(الشــریعة اإلســالمیة ، وكــان لكــل علــم أهلــه وخاصــته

، فقد تالزم اإلعـالن عـن هیئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعیة مـع )2("هل الذكر إن كنتم ال تعلمونأ

اإلعـــــالن عـــــن تأســـــیس أي مـــــن المؤسســـــات المالیـــــة اإلســـــالمیة مصـــــرفًا كـــــأن أمـــــر شـــــركة 

اإلســالمیة حســب رأي العدیــد مــن البــاحثین االقتصــادیین تمــر بمرحلــة  البنــوكإّن  .اســتثماریة

یتجاوز ثالثة عقود من الـزمن ، وهـذه الفتـرة قصـیرة إذا مـا قورنـت بعمـر  التجربة إذ عمرها ال

التقلیدیة التي قـارب عمرهـا ثالثـة قـرون مـن الزمـان ، وهـذه الرقابـة الشـرعیة هـي التـي  البنوك

  )2(.تحدث الفرق الجوهري بین المؤسسات اإلسالمیة والمؤسسات الربویة

لشـرعیة هـو حفـظ أعمـال المؤسسـة المالیـة عـن إّن الهدف األسمى لعمل الهیئة ا :المسؤولیة .2

المخالفات الشرعیة وااللتزام بتطبیـق الشـریعة اإلسـالمیة فـي جمیـع المعـامالت التـي تقـوم بهـا 

،وهذا یتطلب تظافر كافة جهود الجمیع العاملین فـي هـذه المؤسسـات إال أّن مسـؤولیة الهیئـة 

                                                
  . 317كندریة للكتاب ، ص البنوك اإلسالمیة ، مركز اإلس) 1998(الكفراوي ، عوض محمود   )1(
 .43سورة النحل، آیه   )2(
 . 317مرجع سابق ، ، ص . عوف محمد. الكفراوي  )2(
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إلســـالمیة فـــي هـــذه المؤسســـة عـــن الشـــرعیة أكبـــر وذلـــك ألنهـــا أمینـــة علـــى تطبیـــق الشـــریعة ا

 )3(.جمهور المتعاملین 

والمـــراد بهــا تمكـــین الهیئــة الشـــرعیة مــن ممارســـة أعمالهــا بتجـــرد وحیادیــة عـــن : االســتقاللیة .3

، وتتعـــز االســتقاللیة بـــأن ال تخضـــع الهیئــة الشـــرعیة مـــن الجهــات التـــي تقـــوم بتقــویم أعمالهـــا

درجتهــا ألّن هــذا األمــر ســیفقد الرقابــة  حیــث الرواتــب والمكافــآت لمســتویات تنظیمیــة أقــل مــن

عنصـــر اســـتقاللیتها وتمثـــل االســـتقاللیة الضـــمانة القانونیـــة واألدبیـــة التـــي تـــوفر حریـــة اتخـــاذ 

الفتوى والقرار الشرعي من هیئة الفتـوى والرقابـة الشـرعیة بموضـوعیة وتجـرد وحیادیـة، وبعیـدًا 

 )4(.رعیة لدورها الحیوي الهامعن أیة ضغوط سلبیة قد تؤثر في أداء هیئة الرقابة الش

یمثـــل اإللـــزام ضـــرورة عملیـــة لضـــمان تنفیـــذ مـــا یصـــدر عـــن هیئـــة الفتـــوى والرقابـــة : اإللـــزام  .4

الشــرعیة مــن فتــاوى وقــرارات شــرعیة بكفــاءة ، وال بــّد أّن یــنص صــراحًة فــي النظــام األساســي 

وقــف أو رفــض أي  للمؤسســة المالیــة اإلســالمیة أّن لهیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة الحــق فــي

تصــّرف أو تعامــل یثبــت أنــه مخــالف للشــرع ، وتعتمــد درجــة إلزامیــة قــرارات الرقابــة الشــرعیة 

بشـكل  البنـكعلـى مكانتهـا فـي البنـاء التنظیمـي للمصـرف ، وعلـى كیفیـة تطبیـق القـرار داخـل 

ســــكهم بـــآرائهم وفرضـــها علــــى عـــام ، وعلـــى درجــــة قـــوة األعضـــاء الشخصــــیة مـــن خـــالل تم

ممــا یجــب أخــذه باالعتبــار أن تكــون قــرارات الهیئــة ملزمــة ســواء كانــت باإلجمــاع أم ، و اإلدارة

باألغلبیــة المطلقــة وبغــض النظــر عــن وضــعها فــي البنــاء التنظیمــي للمصــرف ، ألّن الفتــوى 

الصـــادرة منهـــا هـــي حكـــم شـــرعي واجـــب األتبـــاع ، ویجـــب أن یـــنص علـــى ذلـــك فـــي النظـــام 

 )1(.األساسي للمصرف 

                                                
 .  111، ص ، مرجع سابقحمیش ، عبد الحق  )3(
اد ، حمزة عبد الكریم محمد، مرجع سابق ، ص   )4(  . 53حمّ
 .171التحادالدولي للبنوك اإلسالمیة،القاهرةصط،ا.م،المدخل لفقه البنوك اإلسالمیة،د1983البعلي،عبدالحمید،   )1(
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نى هذا المبدأ أن تكون هیئة الفتوى والرقابة الشـرعیة إیجابیـة دافعـة ال سـلبیة ومع :االیجابیة  .5

قـة، فــال یلیــق أن تتحــول هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة إلــى عقبــة تعــوق مســیرة المؤسســة  معوّ

المالیــة أو أن تقلــل مــن كفاءتهــا اإلنتاجیــة ، وهــذا یتطلــب مــن أعضــاء هیئــة الفتــوى والرقابــة 

ًا وكیفًا لتقدیم الفتـوى واإلالشرعیة أن یكونو  ، جابـات الشـرعیة بسـرعة ودقـة وكفـاءةا مؤهلین كمّ

ذا تـمّ هـذا فــإّن مـن شـأنه أن یحــدث نقلـة نوعیـة فــي وظیفـة هیئـة الفتــوى والرقابـة الشــرعیة ،  وإ

   )2(.حیث یجعل منها مصدرًا للحلول الشرعیة التي تواجه المؤسسة المالیة اإلسالمیة 

فات واألعمــال وهــي تقیــ :الموضــوعیة .6 یــة باألحكــام لشــرعیة وفقــًا للقــرارات البنكیم التــزام التصــرّ

بعیدًا عن المصالح واآلراء الشخصیة، وتضم الموضوعیة في التـدقیق الشـرعي، أیضـًا أن ال 

 )3(.یعهد للمدقق القیام بأي مهام تنفیذیة أو أي مهام یمكن أن تخضع لتدقیقه هو

                                                                                                                                          
  .  105، الرقابة الشرعیة في البنوك اإلسالمیة ، ص : وانظر 

 .112 - 111،  ص ، مرجع سابقحمیش ، عبد الحق   )2(
اد ، حمزة عبد الكریم محمد، مرجع سابق ، ص    )3(  . 54حمّ
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  المطلب األول

  وى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة مجال عمل هیئة الفت

  .مهام وواجبات هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة 

لهیئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعیة مهـام وواجبـات منوطـة بهـا كـي تـؤدي دورهـا علـى أكمـل وجــه،         

 وال بــّد مــن الــنص علــى هــذه الواجبــات والمهــام عنــد إعــداد الوصــف الــوظیفي فــي أي مؤسســة مالیــة

  )1(.إسالمیة، وفیما یلي أهم هذه الواجبات واألعمال األساسیة لهیئات الفتوى والرقابة الشرعیة

إیجــاد البــدیل اإلســالمي الحــالل للمعــامالت المخالفــة للشــریعة اإلســالمیة ، واســتحداث صــیغ  )1

  .استثماریة شرعیة جدیدة 

رف بالرقابـــة الســـابقة ، مراقبــة األعمـــال المزمـــع القیـــام بهـــا قبـــل البـــدء فــي العمـــل وهـــو مـــا یعـــ )2

وأثنــاء العمــل وهــو مــا یعــرف بالرقابــة المتزامنــة ، وبعــد انتهــاء العمــل وهــو مــا یعــرف بالرقابــة 

 .الالحقة 

ذا  )3 تجمیـع الفتــاوى لیسـهل الرجــوع إلیهــا ، ووضـع منهجیــة لإلفتــاء ، والـرد علــى التســاؤالت ، وإ

لمســـتفتي یحســـن بیانهـــا ، تعلقـــت أمـــور بالمســـألة أو هنـــاك محـــاذیر أخـــرى ولـــم یســـأل عنهـــا ا

وكذلك یزید المفتي على الجـواب فـي السـؤال المـذكور بمـا لـه تعلـق ویحتـاج إلـى التنبیـه علیـه 

مــن فقـه المفتـي ونصــحه إذا سـأله المسـتفتي عـن شــيء فمنعـه منـه وكانــت :" یقـول ابـن القـیم 

ه بــاب حاجتــه تــدعوه إلیــه أن یدلــه علــى مــا هــو لــه منــه فیســد علیــه بــاب المحظــور، ویفــتح لــ

المبــاح ، وهــذا ال یتــأتى إال مــن عــالم ناصــح مشــفق قــد تــاجر اهللا وعاملــه بعلمــه فمثالــه فــي 

                                                
 . 25 – 24، ص مرجع سابق ، محمد أمین عليالقطان ، : أنظر    )1(

  . 123 – 122، ص، مرجع سابقحمیش ، عبد الحق: أنظر 
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العلماء مثال الطبیب الناصح في األطبـاء عمـا یضـره ویصـف لـه مـا ینفعـه فهـذا شـأن أطبـاء 

 )2(" .  األدیان واألبدان 

تنفیــذ بشــكل یــتالءم وضــع خطــة لتــدقیق المســتندات والنمــاذج واإلجــراءات الالزمــة للتــدقیق وال )4

 )3(% . 100مع المتطلبات الشرعیة ، بحیث یشمل كافة األنشطة بنسبة 

اإلســالمي فــي المجــاالت الشــرعیة ، مــن مــؤتمرات ، ونــدوات ، والمشــاركة فــي  البنــكتمثیــل  )5

 )4(.اللقاءات المالیة اإلسالمیة ، وتقدیم التصور الشرعي الموضوعات المطروحة 

ئلة لالستفادة ، وبیـان الـرأي الشـرعي فیهـا ، كـذلك دراسـة مشـروعیة دراسة ما یقدم لها من أس )6

 .العقود قبل التوقیع علیها للتأكد من عدم وجود أي بند یتعارض مع أحكام فقه المعامالت 

متابعــة تنفیــذ العقــود والمعــامالت للتأكــد مــن التــزام المــوظفین بتنفیــذها دون مخالفــة للضــوابط  )7

  )5(.الشرعیة 

ت المراجعــة حیــث تعتبــر عملیــات المراجعــة مــن أهــم مــا تقــوم بــه هیئــات الرقابــة القیــام بعملیــا )8

اإلســالمیة، وتعــرف بعملیــات الرقابــة الالحقــة ، وهــي تشــمل مراجعــة كــل  البنــوكالشـرعیة فــي 

األعمال والعملیـات والعقـود والملفـات والـنظم واللـوائح والتعلیمـات، كمـا تشـمل تـدقیق المیزانیـة 

ختامیــة، ومراجعـــة الفتــاوى الســابقة، وتهـــدف عملیــة المراجعــة ألعمـــال ومراجعــة الحســابات ال

 :  ومعامالته وسائر أنشطة التحقق من أمرین البنك

من أعمال لم یسبق عرضها على الرقابـة الشـرعیة یوافـق  البنكأّن ما قامت به إدارة   -أ 

 .أحكام الشریعة اإلسالمیة 

                                                
 . 9، ص 1، ج) م1973(، إعالم الموقعین عن رب العالمین،دار الجبل، لبنان ، )هـ 751(الجوزیة،ابن القیم،   )2(
 18-16یة ، صـنعاء ، البنك اإلسالمي الیمني ، الرقابة الشرعیة في البنوك اإلسالمیة ، المؤتمر الدولي للبنوك اإلسـالم   )3(
 . 9م ، ص12/1996/
 .   123،   ص ، مرجع سابقحمیش ، عبد الحق )4(
 . 25، ص  ، مرجع سابقالسعد ، أحمد محمد  )5(
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علـى الهیئـة قـد تـمّ تنفیـذها وفقـًا من أعمال سبق عرضـها  البنكأّن ما قامت به إدارة   - ب 

 . ألحكام الشریعة اإلسالمیة 

وال تكتمـــل عملیـــات المراجعـــة إال بظهـــور تقریـــر عـــن نتـــائج المراجعـــة والتـــدقیق فـــي 

 )1(.األعمال 

اإلســالمیة بإصـــدار  البنــوكدفــع واســتقبال التقــاریر ثــمّ مناقشــتها ، تقــوم الرقابــة الشــرعیة فــي  )9

م بهــا حیـــث تحتــوي هــذه التقـــاریر علــى العمـــل الــذي دققتـــه أو تقــاریر عــن العملیـــات التــي قـــا

التـي تحققــت  البنــوكراجعتـه بدرجــة كافیـة مــن اإلفصـاح ، وأن تفصــح عـن تلــك المكاسـب أو 

أو صرفت للمصرف أو المؤسسة من مصـادر أو بطـرق تحرمهـا الشـریعة اإلسـالمیة ، سـواًء 

لظــروف خارجــة عـــن إدارة حــدث ذلــك مــن اجتهـــادات خاطئــة أو أخطــاء عرضــیة أو نتیجـــة 

  .أو المؤسسة  البنك

  الزیارات المیدانیة على المستوى الداخلي والخارجي ، وتقدیم المبادرات المستمدة من ) 10

  .مبادئ وأحكام الشریعة اإلسالمیة       

جراء البحوث والدراسات المتصلة ، والمشاركة في ) 11   العنایة باالقتصاد اإلسالمي ، وإ

  )2(. ة العمومیة،واجتماعات مجلس إدارة المؤسسة الجمعی      

  إعداد الردود الخاصة بالجوانب الشرعیة والتي قد تثار حول األمور الفقهیة ألعمال ) 12

  .اإلسالمیة  البنوك      

  : تواجدها في مواقع العمل لتحقیق هدفین ) 13

فات   -أ    .االطالع على حقیقة ما یجري من عقود ومعامالت وتصرّ

                                                
 .  25، ص مرجع سابق ، محمد أمین عليالقطان ،   )1(

اد ، حمزة عبد الكریم محمد،  مرجع سابق  ، ص : وأنظر    . 66حمّ
 .  26 – 25، ص مرجع سابق ، عليمحمد أمین القطان ،    )2(
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نــان علــى ســالمة التطبیــق والتنفیــذ ، ومعالجــة مــا یســتجد مــن مشــكالت منعــًا مــن االطمئ  - ب 

 )3(.مجاوزة الحكم الشرعي ، أو إساءة في التطبیق 

بداء الرأي والتقویم والتنبیه علیها الجتنباها ) 14       .بیان المخالفات واألخطاء ، وإ

قرارها بیان المعامالت الحالل التي تقوم بها المؤسسة الم) 15        .الیة اإلسالمیة وإ

  االطمئنان إلى النظم األساسیة واللوائح والعقود ، واالتفاقات التي تبرمها المؤسسات   ) 16     

  )4(.المالیة اإلسالمیة لتنقیتها من أیة شوائب تخالف الشریعة            

  ى االلتزام في تحفیز المؤسسات المالیة اإلسالمیة من عاملین بها ومتعاملین معها إل) 17

عـــداد بـــرامج تثقیـــف العـــاملین ، وتقـــدیم المحاضـــرات        معـــامالتهم بتطبیـــق األحكـــام الشـــرعیة ، وإ

والنـــــدوات الالزمـــــة لهـــــم ومتابعتهـــــا ، وتثقـــــیفهم بالمبـــــادئ الشـــــرعیة األساســـــیة لتنمیـــــة الـــــوعي المـــــالي 

  . اإلسالمي لدیهم واإللمام بأحكام المعامالت الشرعیة 

  تراه مناسبًا من المشورة الشرعیة ، واالقتراحات والتوصیات الالزمة إلى مجلس تقدیم ما ) 18

  .إدارة المؤسسة في أي أمر من األمور العائدة لمعامالت المؤسسة المالیة       

ي ومســتجداته وخاصــة األعمــال البنكــاإلفتــاء فــي كــل مــا یعــرض علیهــا مــن قضــایا فــي العمــل ) 19

  .  أنها لبیان حكمها الشرعي قبل قیام المؤسسة بتنفیذها التي لم یسبق صدور فتاوى بش

  التحقق من التزام اإلدارة التنفیذیة في المؤسسة بعرض جمیع المعامالت على هیئة الفتوى ) 20

  .والرقابة الشرعیة ، وذلك عن طریق المراقب الشرعي       

  ذیة في الجوانب الشرعیة دراسة تقاریر المراقب الشرعي المتفرغ على الممارسات التنفی) 21

  .لمسیرة األعمال الیومیة والتوصیة بما یلزم بشأنها       

  إعداد تقریر سنوي لمجلس اإلدارة أو للجمعیة العمومیة في ضوء اجتماع الهیئة ، وبین) 22
                                                

 . 10، ص   ، مرجع سابقالسعد ، أحمد محمد   )3(
 .   122،ص ، مرجع سابقحمیش ، عبد الحق   )4(
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لتقریر،خالصــة مــا تــمّ عرضــه مــن حــاالت ، ومــا جــرى بیانــه مــن آراء فــي معــامالت المؤسســة        ا

حســـب اللـــوائح والتعلیمـــات المطبقـــة ویجـــب قـــراءة هـــذا التقریـــر مـــع تقریـــر مراقبـــي حســـابات  المنفـــذة ،

  .الشركة في اجتماعات الجمعیة العامة العادیة 

تحدیــد القضــایا أو األنشــطة التــي تتطلــب عنایــة خاصــة مــن المراقــب الشــرعي المتفــرغ ، وطلــب ) 23

  )1(.إعداد الدراسات التفصیلیة التي ترى الهیئة أهمیتها 

                                                
اد ، حمزة عبد الكریم محمد، مرجع سابق  ، ص  122،ص، مرجع سابقحمیش ، عبد الحق   )1(  . 130 - 129حمّ
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  المطلب الثاني

  مجال عمل هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة

نعنــي بالمجـــال هنــا النطـــاق الموضـــوعي والمیــداني الـــداخل تحـــت مســؤولیة واختصـــاص هیئـــة        

یتضــح أّن عملهــا یقــوم ) هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة (ومــن خــالل اســمها ، الفتـوى والرقابــة الشــرعیة

أحكــام الشــریعة اإلســالمیة علــى أعمــال ونشــاطات المؤسســات المالیــة  علــى تطبیــق أو مراعــاة تطبیــق

ویتبلــور عمــل الهیئــة الشــرعیة علــى هــذا األســاس فــي اختصاصــین جــوهرین همــا األصــل ، اإلســالمیة

غیـــــر مباشـــــرة وهـــــذان فـــــي عمـــــل الهیئـــــة الشـــــرعیة ومـــــا ســـــواهما متفـــــرع عنهمـــــا بطریقـــــة مباشـــــرة أو 

  )1(:االختصاصان هما

  الرقابة الشرعیة ) 2(الفتوى     ) 1(

جـــراءات ، ویتحـــدد نطـــاق كـــل اختصـــاص         ومـــا یتطلبانـــه ویســـتلزمانه مـــن أعمـــال ونشـــاطات وإ

بحسـبه فـي ذاتـه مــن ناحیتـه ، وبحسـب األهــداف واألغـراض التـي تســعى المؤسسـة المالیـة اإلســالمیة 

ّن تحدیــد األهـــداف إلــى تحقیقهـــا ، والــنص علیهـــا وجوبــًا فـــي عقــد تأسیســـها ونظامهــا األساســـي ، إذ إ

قـانوني یـتم علـى أساسـه مراقبتهـا / واألغراض التي قامت مـن أجلهـا المؤسسـة المالیـة مطلـب نظـامي 

من قبل األجهـزة الرقابیـة ومحاسـبتها ، واتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة حیالهـا فـي حالـة الخـروج علـى أي 

  .من هذه األهداف واألغراض المنصوص علیها 

نطــــاق ومجــــال اإلفتــــاء والرقابــــة ال یقتصــــر علــــى العقــــود والمعــــامالت المالیــــة  وبالتــــالي فــــإّن         

ــــة عــــن المحــــورین المــــذكو  ــــة ( رین فحســــب بــــل یشــــمل مجــــاالت أخــــرى ال تقــــل أهمی الفتــــوى ، والرقاب

  : ، وتتمثل هذه المحاور فیما یلي ) الشرعیة

                                                
اد ، حمزة عبد الكریم محمد، مرجع سا   )1(  1البنوك اإلسالمیة ، ط) 2001(، المالقي ، عائشة الشرقاوي  57بق  ، ص حمّ

 .  23، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ص
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  .العقود والمعامالت واالتفاقات المالیة  -1

مؤسســــة امثــــل السیاســــات المالیــــة والمحاســــبیة واالســــتثماریة السیاســــات العامــــة والخاصــــة بال -2

 .والتسویقیة 

  )2(.النظم والقوانین واللوائح الداخلیة  -3

 :الئحة عمل هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة 

تضـــع الهیئـــة الشـــرعیة لنفســـها الئحـــة عملهـــا تتضـــمن علـــى وجـــه الخصـــوص منهجیتهـــا فـــي ) 1(

  :مباشرة عملها سواء في ذلك 

 .في اإلفتاء والرقابة الشرعیة ومن ثمّ تحدید اختصاصاتها منهجیتها   -أ 

كمـــا تتضـــمن تلـــك الالئحـــة نظـــام جلســـاتها ومـــن نســـتعین بهـــم عنـــد اللـــزوم وتســـجیل   - ب 

 .محاضرها 

 .تنظیم عالقاتها بسائر إدارات وأقسام المؤسسة المالیة المعنیة   -ج 

بتحقیـق التأكـد  كما تتضمن الالئحة نظام المراجعة والتدقیق الشرعي الـداخلي الكفیـل  - د 

مــن أّن معــامالت المؤسســة المالیــة واســتثماراتها وأنشــطتها والعقــود التــي تبرمهــا وفقــًا 

لمبـــادئ وأحكـــام الشـــریعة اإلســـالمیة والفتـــاوى واألداء الشـــرعیة التـــي تصـــدرها هیئـــة 

 .    الرقابة الشرعیة 

 ي تقدم لجهة اإلدارة وتتضمن الالئحة كیفیة إعداد التقاریر الدوریة الت  -هـ              

  .كالتقریر السنوي الذي یقدم للجمعیة العمومیة ومكونات هذه التقاریر                     

  یعتمد مجلس اإلدارة هذه الالئحة ویصدرها لتكون وثیقة أساسیة من وثائق المؤسسة ) 2(    

                                                
هیئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعیة بــین النظریــة والتطبیــق ، مــؤتمر المؤسســات المالیــة ) 2005(الخلیفــي ، ریــاض منصــور    )2(

 . 295، ص  1ل ، جواإلسالمیة معالم الواقع وآفاق المستقب
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  :المالیة وهذا اإلجراء یحقق هدفین هما           

  .ین الهیئة وأجهزة اإلدارة في المؤسسة لمالیة إلزامیة التنسیق ب  - أ

  .إلزامیة الالئحة أیضًا ألجهزة اإلدارة   -  ب

إّن الــنص فــي عقــد التأســیس والنظــام األساســي علــى هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة وتحدیــد ) 3(    

 اختصاصـها ومـدة عملهـا ومكافـآت أعضــائها واسـتقالل هـذه الهیئـة بوضــع الئحـة عملهـا یجعلنـا نقــول

إّن التكییـف الصــحیح لعالقـة هیئــة الفتـوى والرقابــة الشـرعیة إنمــا هـو وضــع والئـي تنظیمــي علـى نحــو 

 )1(. ما سبق 

                                                
 .    120، ص ، مرجع سابقحمیش ، عبد الحق   )1(
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  المطلب الثالث

  دور هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة في دراسات الجدوى

یقصــد بدارســة الجــدوى االقتصــادیة مجموعــة االختبــارات والتقــدیرات التــي یــتم إعــدادها للحكــم        

علــــى صــــالحیة المشــــروع االســــتثماري المقتــــرح أو القــــرار االســــتثماري فــــي ضــــوء توقعــــات التكــــالیف 

  .والعوائد المباشرة وغیر المباشرة طوال العمر االفتراضي للمشروع 

وترجــع أهمیــة دراســات الجــدوى االقتصــادیة إلــى كونهــا أداة علمیــة تجنــب المســتثمر االنــزالق        

ئر وضیاع األموال بال عائد منه ، إذ أن هذه الدراسـة تسـبق اتخـاذ القـرار إلى المخاطر وتحمل الخسا

االســتثماري ، كمــا تســبق عملیــة التشــغیل الجــاري ، فــإذا أســفرت الدراســة عــن وجــود مخــاطر محتملــة 

یبتعد المسـتثمر عـن الفكـرة االسـتثماریة ویتجـه إلـى البحـث عـن بـدیل اسـتثماري آخـر تجـرى لـه دراسـة 

عنــدما تثبــت الصــالحیة یطمــئن المســتثمر إلــى الحصــول علــى عوائــد موجبــة علــى جــدوى اقتصــادیة و 

  .رأس المال المستثمر 

ویالحظ ضعف دور هیئة الفتوى والرقابـة الشـرعیة فـي مجـاالت دراسـات الجـدوى والتفكیـر فـي        

یجاد مشاریع ومنتجات جدیدة وهو أمر واضح وملموس في العدید من    .البنوكإبرام العقود وإ

وتعتقد مجالس اإلدارة في المؤسسات المالیـة اإلسـالمیة بـأّن التفكیـر فـي المشـروعات ودراسـة         

نمــا یــأتي دورهــا عنــد  الجــدوى مــن األمــور الخاصــة بهــا ، ولــیس للهیئــات الشــرعیة شــأن فــي هــذا ، وإ

تضـاؤل دور الدخول في العقود لدراستها ومراجعتها من الناحیـة الشـرعیة ، ولعـّل هـذا هـو السـبب فـي 

  )2(.الهیئة أو عدم وضوحه على هذا النحو 

لهـــذا نقتـــرح اشـــتراك الهیئـــة فـــي جمیـــع الدراســـات واألفكـــار والمشـــاریع الجدیـــدة ، وحـــث الهیئـــة لتقـــدیم 

ــة فــــي هــــذا المجــــال ، كــــي یكــــون دورهــــا فّعــــال وذو تــــأثیر علــــى أنشــــطة  األبحـــاث والتجــــارب المتنّوعــ

                                                
 . 282 -280، مرجع سابق، ص إرشید ، محمود عبد الكریم   )2(



117 
 

ــــّد أن یخــــرج ــــة  المؤسســــة المتنّوعــــة ، فــــال ب ــــة الشــــرعیة فــــي المؤسســــات المالی المســــئولون عــــن الرقاب

اإلســالمیة مــن اإلطــار الــذین ســجنوا أنفســهم فیــه وهــو إیجــاد مخــارج فقهیــة أو حیــل شــرعیة للعملیــات 

التــي تقــوم بهــا البنــوك الربویــة وهــم یجتهــدون لــذلك ویوجــدون هــذه المخــارج مــن تلــك المــآزق بإضــافة 

األصلیة حتى تكتسـب الحـل واإلجـازة الشـرعیة ، وربمـا كـان هـذا  بعض القیود والضوابط إلى المعاملة

ضــروریًا فـــي مرحلــة معینـــة ،ولكـــن ال ینبغــي أن نستســـلم لـــذلك أبــد الـــدهر ، بـــل علینــا أن نـــدخل فـــي 

  )1(.االقتصاد اإلسالمي بأهدافه ووسائله والیاته الخاصة ، وهو یتطلب جهدًا كبیرًا 

والرقابـــة الشـــرعیة لمهامهـــا فـــي المؤسســـات المالیـــة  قواعـــد والیـــات ضـــمان تأدیـــة هیئـــة الفتـــوى

  اإلسالمیة  

تقـــوم الرقابـــة الشـــرعیة علـــى آلیـــة معینـــة أساســـها الســـیر وفقـــًا لضـــوابط شـــرعیة وهـــذا یســـتدعي        

  :وضع إجراءات عملیة تترجم آلیة هذه الرقابة من بینها ما یلي 

  )2(: تخطیط إجراءات الرقابة الشرعیة  -1

 البنـكط رسم خطة الرقابة بصورة تنظر إلى عمق العملیات التـي یمارسـها ویعني هذا التخطی

یـــة المـــراد تنفیـــذها مـــن حیـــث البنكاإلســـالمي ، وهـــذا العمـــق یتجلـــى فـــي فهـــم طبیعـــة العملیـــة 

الحجم والنوع واآلثار المترتبة علیها واألطـراف المتعاملـة وهـل هـي عملیـة خارجیـة أو داخلیـة 

. 

یـة یضـعها فـي مــدار التسـاؤل مـن حیـث حلیـة التعامـل مــن البنكي للعملیـة إّن الفهـم الموضـوع        

عدمــه وفقًــا للضــوابط الشــرعیة ، وفــي ضــوء اآلراء الفقهیــة المختلفــة التــي تطرقــت لعملیــات ســابقة إن 

وجدت ، وبخالف ذلك البحث والتقصي السـتنباط رأي سـواء بـالقبول لعـدم وجـود مـا یشـیر إلـى حرمـة 

                                                
، ) 238(القرضاوي ، یوسف ، تفعیـل آلیـات الرقابـة علـى العمـل البنكـي اإلسـالمي ، مجلـة االقتصـاد اإلسـالمي ، العـدد    )1(

 . 121 -120ل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة ، ص ، نقًال عن حمیش ، تفعی 17ص 
 . 5الشرع ، مجید، مرجع سابق،، ص    )2(
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اء مـن التعامـل أو رفضـها أل هـا تخـالف نصـًا صـریحًا أو مـؤوًال فیـه وجـه مخالفـة ألحكـام الشـریعة الغـرّ نّ

  )4( )3(".وشاورهم في األمر :" خالل استشارة ذوي االختصاص مصداقًا لقوله تعالى 

یجب أن تكون هیئـة الرقابـة الشـرعیة مـن أعضـاء ال یقـل عـددهم عـن ثالثـة ، ولهیئـة الرقابـة  -2

فـــي إدارة األعمـــال واالقتصـــاد ، والقـــانون والمحاســـبة وغیـــرهم  الشـــرعیة االســـتعانة بمختصـــین

.)5(  

 :إلزامیة فتاوى ورقابة الهیئة الشرعیة وما تستلزمانه من قرارات  -3

إّن األحـوال التـي یجـب فیهـا علـى المسـتفتي االلتـزام بقـول المفتـي وجوابـه تنطبـق علـى الهیئـة 

 : النحو اآلتي  الشرعیة والمؤسسات المالیة التي توجد فیها وذلك على

ما تأخذ نفسها بتطبیق أحكام الشریعة اإلسـالمیة فـي وثائقهـا   -أ  إّن المؤسسات المالیة إنّ

األساسـیة ، ومــن ثـمّ العمــل بمــا تنتهـي إلیــه هیئـة الفتــوى والرقابــة الشـرعیة وهــذا وجــه 

فـي عقـد التأسـیس  –اإللـزام  -من وجوه إلزام الفتوى ، ومن ثمّ یسـتوجب الـنص علیـه

  .األساسي للمؤسسة المالیة والنظام 

ال شــك أّن المؤسســة المالیــة وهــي بصــدد تشــكیل هیئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعیة إنمــا   - ب 

تراعـــي الشـــروط والمواصـــفات المتطلبـــة فـــي أعضـــائها وقـــد یكـــون هنـــاك إلـــزام بهـــذه 

الشـروط والمواصـفات مـن الجهــات الرقابیـة لهـذه المؤسسـات ومــن ثـمّ فـإّن مـا یصــدر 

ــــة الشــــر  عیة یقــــع فــــي المؤسســــة المالیــــة صــــحته وحقیقتــــه ، كمــــا أنهــــا أي مــــن الهیئ

                                                
 . 159: سورة آل عمران ، أیة    )3(
 . 5الشرع ، مجید، مرجع سابق، ص    )4(
م ضــمن المــؤتمر الشــریف ، محمــد عبــد الغفــار ، الرقابــة الشــرعیة علــى البنــوك والشــركات المالیــة اإلســالمیة ، بحــث مقــد   )5(

 . 7العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، ص 

اد ،: وانظر    . 40حمزة عبد الكریم محمد، مرجع سابق ، ص  حمّ
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المؤسســة المالیــة التــي تختــار أعضــاء الهیئــة الشــرعیة وهــذا أو ذاك وجــه مــن وجــوه 

 .إلزام الفتوى أیضًا 

الطبیعة الخاصة لعمل المؤسسات المالیـة الشـرعیة یـدفعنا إلـى القـول بإلزامیـة الفتـوى   -ج 

 ) .ات الفتوى أي هیئ( والقرارات الصادرة عنها 

إذا كــان مــن المقــرر أنــه ال إلــزام بغیــر جــزاء فإنــه یجــب الــنص فــي الــنظم والقــوانین   - د 

الخاصــة بالمؤسســات المالیــة اإلســالمیة علــى أّن عــدم االلتــزام هــذه المؤسســات فــي 

أعمالها ونشاطاتها بأحكام الشـریعة اإلسـالمیة یكـون سـببًا مـن أسـباب إلغـاء القیـد أو 

علیــه فعــًال المشــروع المقــدم مــن اللجنــة االستشــاریة العلیــا  الشــطب ، وهــو مــا نــّص 

 )1(.والشركات االستثماریة والمالیة الخاضعة ألحكام الشریعة البنوكبشأن 

 )2(:ي اإلسالمي البنكالحاجة إلى معاییر شرعیة للعمل  -4

عثـت  رغم أّن الهیئات والمجـالس الشـرعیة قـد أثـرت الفقـه اإلسـالمي فـي جانـب المعـامالت وب     

فیــه روح الحیــاة بعــد أن ظــل حبــیس بطــون الكتــب ، وأوجــدت بــذلك ثــروة فقهیــة معاصــرة هائلــة ، 

ي اإلسالمي بحاجة إلى انسجام في عملیاتـه ، مـن خـالل تطبیـق معـاییر ثابتـة البنكإال أّن العمل 

  :مليیعترف بها الجمیع ، ولعّل أهم ما یستدعي وجود المعاییر الشرعیة وتفعیلها في الواقع الع

ــة إلــــى تحقیــــق التطــــابق أو التقــــارب فــــي التصــــورات ولتطبیقــــات بــــین هیئــــات  .1 الحاجــ

الرقابـــة الشـــرعیة لتجنـــب التضـــارب أو عـــدم االنســـجام بـــین الفتـــاوى والتطبیقـــات فـــي 

  .المؤسسات المالیة اإلسالمیة 

                                                
البعـــل ، عبـــد الحمیـــد محمـــود ، الرقابـــة الشـــرعیة الفعالـــة ،فـــي المؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة ، المـــؤتمر العـــالمي الثالـــث    )1(

 . 36 – 35مي ، جامعة أم القرى ، صلالقتصاد اإلسال
العیاشي ، فداد ، الحاجة إلى معاییر للرقابة الشرعیة وأثر ذلك على الصناعة المالیة اإلسالمیة ، بحث مقدم إلى المعهد    )2(

 . 14 – 13اإلسالمي للبحوث والتدریب ، البنك اإلسالمي للتنمیة ، جدة ، ص 
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  .تفعیل دور هیئات الرقابة الشرعیة مع البنوك المركزیة  .2

وانین وأعــراف مصــرفیه موحــدة أمــام المؤسســات ي اإلســالمي بقــالبنكــظهــور العمــل  .3

 .المالیة التقلیدیة المحلیة والدولیة 

صـــون تجربـــة المؤسســـات المالیـــة اإلســـالمیة مـــن االنحـــراف والتقلیـــل مـــن االهتمـــام  .4

ة   .بالمصلحة الخاصة على حساب المبادئ والمصلحة العامّ

 : أحد المسلكین اآلتیین  وفي إطار توحید الفتاوى من خالل المعاییر الشرعیة یمكن سلوك

ـــدلیل   ) أ د كافـــة المـــذاهب الفقهیـــة ، واختیـــار الفتـــاوى واألحكـــام بنـــاًء علـــى قـــوة ال اعتمـــا

  .والمناسبة للواقع ، مع مرونة في التطبیق 

اعتماد مذهب معین للتطبیق المحلي أو القطـري واختیـار الـراجح مـن آرائـه وفـق مـا   ) ب

 )1(. في تلك البالد  یملیه الدلیل الشرعي حسب المذهب المعمول به

والمؤسســـات اإلســـالمیة یهـــدد بخطـــر  البنـــوكإّن  غیـــاب أو عـــدم وجـــود معـــاییر للرقابـــة الشـــرعیة فـــي 

 )2(.عظیم خاصًة بعد أن اتسع نشاطها وعم جمیع بلدان العالم تقریبًا 

  :ضرورة وجود هیئة علیا للفتوى والرقابة الشرعیة ویستدل على ذلك   -5

قل أرأیتم اهللا ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلـتم منـه حرامـًا وحـالًال قـل اهللا أذن لكـم :" قوله تعالى      

  )3(". أم على اهللا تفترون 

  إّن اإلفتاء باألمر كونه حالًال أو حرامًا یحتاج إلى علماء متخصصین بالعلم     : وجه الداللة 

والســنة وهـــذا ال یتــأتى إال بوجـــود  الشــرعي وعلـــى درایــة باألحكـــام الشــرعیة المســـتمدة مــن القـــران     

  .اإلسالمیة  البنوكهیئة علیا للفتوى إلصدار األحكام على أعمال 

                                                
 . 14 – 13للرقابة الشرعیة ، ص العیاشي ، الحاجة إلى معاییر    )1(
 . 41البعل ، الرقابة الشرعیة الفعاالة ،ص    )2(
 . 59: سورة یونس ، آیة    )3(



121 
 

مـن رأى :" سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم یقـول: عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه قال 

" . أضـعف اإلیمـان منكم منكرًا فلیغیره بیده ، فإن لم یستطع فبلسانه ، فإن لـم یسـتطع فبقلبـه ، وذلـك 
)4(   

المشاركة في اختیار الموظفین عند التعیین ، لذلك فإنه ال بّد من أن یكـون ضـمن أعضـاء لجنـة  -6

  من یمثل هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة ، ذلك أّن اختیار) الموارد البشریة (التوظیف 

لصـفات الشـرعیة مـأخوذة الموظف الكفء ال یكفي لتحقیـق السـمعة الطیبـة للمؤسسـة مـا لـم تكـن ا    

في االعتبار عنـد المقابلـة للتعیـین ، وال یعنـي ذلـك أن یكـون الموظـف المطلـوب للتعیـین أو التوظیـف 

  .فقهیًا بل یملك من العلوم الشرعیة مستوى مقبول 

  .قیاس قوة النظام الرقابي من الناحیة الشرعیة بصفة دوریة بأحد الوسائل العلمیة المتاحة  -7

  دیم التقریر السنوي الذي یعرض في اجتماع الجمعیة العمومیة للمؤسسة تبدي فیه   رفع وتق -8

  .الهیئة رأیها في المعامالت التي أجریت خالل العام تمهیدًا إلصدار الشهادة الشرعیة     

عقــد لقـــاءات مباشـــرة مـــع المـــوظفین ، وال مـــانع مــن أن یكـــون لقـــاؤهم مـــع أعضـــاء الهیئـــة بكامـــل  -9

كل لقــاء مفتــوح لمناقشــة مــا یرغبــون االستفســار عنــه فكثیــرًا مــا تكــون لــدى الموظــف عــددها علــى شــ

تســاؤالت یتــردد فــي البــوح بهــا فیــؤدي هــذا اللقــاء هــذه المهمــة ، وقــد یثــري اللقــاء بقضــایا وأســئلة مهمــة 

یكــون لهــا األثــر الطیــب علــى عمــل الموظــف لفقــه المعــامالت وصــحة التطبیــق ، ممــا یوقــف الهیئــة 

اجة الموظفین لدورات تدریبیة متخصصـة لقضـایا معینـة ، كمـا یمكـن اكتشـاف الموظـف على مدى ح

  )1(. الممیز عن غیره 

  .یة البنكتطعیم هیئة الفتوى بمختصین في مجال المعامالت  -10

                                                
-هــ 1421، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، 1، صحیح مسلم ،ط) هـ 261ت (مسلم ، أبو الحسین ، مسلم بن الحجاج ،  )4(

 . 42، ص78نكر من اإلیمان، حدیث رقم كون النهي عن الم ،) 20(اإلیمان ، باب رقم ) 1(م ، كتاب رقم 2001
 .   130 -129حمیش ، تفعیل دور هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة ، ص   )1(
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ف مــــن  البنــــكتمكــــین هیئــــة الفتــــوى مــــن النظــــر فــــي كافــــة تّصــــرفات  -11 ، وعــــدم إخفــــاء أي تصــــرّ

فات عنها مهما كان صغ   .یرًا في ذهن البعض التصرّ

  .إضافة اإللزامیة على قرار الهیئة وتفعیل قراراتها ومتابعة ما قد أوصت بتعدیله  -12

  . اإلسالمیة  البنوكالسعي إلى إیجاد هیئة التدقیق الشرعي في كافة  -13

  )2(.اإلسالمیة معتمدة من الهیئة العلیا  البنوكضرورة أن تكون هیئات الفتوى في  -14

  

 

                                                
اد ،   )2(  .99 -98حمزة عبد الكریم محمد،  الرقابة الشرعیة ، ص حمّ
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  صل الرابعالف

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  :الخاتمة: أوالً 

اإلسالمیة  البنوكهدفت الدراسة التعرف على الرقابة الشرعیة ورقابة البنك المركزي على 

  .دراسة مقارنة

تقدما  البنوكتلعب البنوك في أي مجتمع الدور األهم في تنمیة االقتصاد وقد تطور عمل 

القرن العشرین، وأصبح للمصارف دور هام في أي نهضة اقتصادیة  ملحوظا في العقود األخیرة من

من خالل توفیر التمویل الالزم لألنشطة االقتصادیة التجاریة منها والخدمیة والصناعیة والزراعیة، 

في النهوض باقتصادیات البالد، وحتى على مستوى تمویل األفراد  البنوكوأصبح یعتمد على 

دیة من خالل السلف، وحاجاتهم غیر االعتیادیة من خالل القروض لتغطیة احتیاجاتهم االعتیا

  .قصیرة وطویلة األجل 

سواء بالنسبة للعمالء أو  البنوكإن البنوك اإلسالمیة ذات خصوصیة تمیزها عن باقي 

األدوات االستثماریة، فهي تعد ظاهرة من كبریات الظواهر في المؤسسات المالیة في عصرنا 

الیوم دولة في العالم إال وبین مؤسساتها المالیة وجود بشكل أو بآخر للبنوك  الحالي، فقلما توجد

ف على البنوك اإلسالمیة. اإلسالمیة   .فكان من الواجب قبل كل شيء التعرّ

یطلــق علــى البنــوك اإلســالمیة اســم البنــوك الالربویــة أو البنــوك التــي ال تتعامــل بالفائــدة، أو و 

مؤسسـة مالیـة «: المشاركة، فیعرفه عبد السالم أبو قحف علـى أنـه البنوك التي تقوم على أساس مبدأ

إسـالمیة ذات رسـالة اقتصـادیة واجتماعیـة تعمـل فـي ظـل تعـالیم اإلسـالمیة، فهـو بنـك صـاحب رسـالة 

ــاجر، بنـــك یبحـــث عـــن المشـــروعات األكثـــر نفعـــا ولـــیس مجـــرد األكثـــر ربحـــا، البنـــك  ولـــیس مجـــرد تـ

نمــا المسـاهمة فـي بنــاء مجتمـع إســالمي  اإلسـالمي ال یهـدف لمجــرد تطبیـق نظـام مصــرفي إسـالمي وإ
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  .»كامل على أسس عقائدیة وأخالقیة واقتصادیة أي أنه غیرة على دین اهللا

  :النتائج: ثانیاً 

تمارس البنوك المركزیة الرقابة الداخلیة والخارجیة على البنوك على اختالف انواعهـا بهـدف  -1

 .ضبط عملیات البنوك

االردنــي نـــوعین مـــن الرقابــة علـــى البنـــوك التجاریــة واالســـالمیة همـــا  یمــارس البنـــك المركـــزي -2

  ).الرقابة الكمیة والرقابة النوعیة(

یلتقي البنك اإلسالمي مع أمثاله من المؤسسات المالیة والتجاریة التـي تتعامـل ضـمن أحكـام  -3

 الشریعة اإلسالمیة في السعي نحو تحقیق الكسب المادي وزیادة ثروات المُّالك

البنــوك اإلســالمیة إلــى نــوعین مــن القیــود ، فعــالوة علــى أنهــا بنــوك تتواجــد فــي بیئــة تخضــع  -4

تنافســـیة مـــع بنـــوك تجاریـــة ربویـــة إال أنهـــا مضـــطرة إلـــى تطبیـــق معـــاییر الشـــریعة اإلســـالمیة 

 .علیها البعض اسم الصناعة المقیدةالحنیف لیطلق 

سـالمي، وقبـل التـرخیص ألي نرى أن من واجب الرقابة الشرعیة المركزیة للبنـك المركـزي اإل -5

بنك إسالمي بمزاولة أعماله، أن تتأكـد مـن أن القـانون األساسـي لهـذا البنـك أو عقـد تأسیسـه 

 .ینص في أولى بنوده على اإللتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة في جمیع أعماله

زیـادة أو فـي قـدرتها علـى  –الممثلـة بالبنـك المركـزي  –تظهر القوة األساسیة للسلطة النقدیـة  -6

وذلـك  –وكـذلك فـي المجتمـع  -لـدى الجهـاز البنكـي) الودائـع واالئتمـان(إنقاص حجـم النقـود 

عـــن طریـــق االعتمـــاد علـــى مختلـــف األدوات والوســـائل واألســـالیب للسیاســـة النقدیـــة وتشـــمل 

األدوات واألســــالیب المختلفــــة للسیاســــة النقدیــــة، الرقابــــة الكمیــــة، والرقابــــة النوعیــــة، والرقابــــة 

والتـــي تشـــكل فـــي  -اشـــرة، والوســـائل األخـــرى التـــي یمكـــن أن یلجـــأ إلیهـــا البنـــك المركـــزيالمب
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مجموعهـــا موضـــوع السیاســـة النقدیـــة، كمـــا تشـــكل اإلطـــار لإلجـــراءات التـــي ینتهجهـــا البنـــك 

  .المركزي األردني للتخفیف من تشدد البنوك التجاریة األردنیة في منح االئتمان

ابـــة الدولـــة، حیـــث بـــدأتها فـــي حمایـــة أمـــوال المـــودعین ویتمیــز النشـــاط البنكـــي بخضـــوعه لرق -7

 . خاصة وحمایة االقتصاد القومي بصفة عامة

تعد الرقابة إحـدى الوظـائف الهادفـة إلـى متابعـة اإلدارة لكیفیـة تحمـل مسـؤولیاتها والتأكـد مـن  -8

فاعلیتهــا، مــن حیــث تنظــیم إجــراءات العمــل وطرقــه وســلوك العــاملین لضــمان ســالمة األداء 

  .ه من الناحیتین اإلداریة والمالیةوكفاءت

یــة وفقــًا لتوجهـات الشــریعة اإلســالمیة الغـراء وهــي كمــا البنكاإلســالمیة بعملیاتهـا  البنــوكتقـوم  -9

هــو معلــوم تتمیــز بضــوابط شــرعیة تحكــم التصــرفات العملیــة لألفــراد والجماعــات وفــق اســس 

م إضـافة الـى مصـادر معینـة، محكومـة بكتـاب اهللا عـز وجـل وسـنة نبیـه صـلى اهللا علیـه وسـل

  .التشریع اآلخرى كاالجتهاد والقیاس والرأي عند الذین یرون ذلك

اإلســــالمیة یتعــــاظم دورهــــا كلمــــا تعــــددت وتنوعــــت  البنــــوكإّن الرقابــــة الشــــرعیة فــــي  -10

،  البنـــوكیـــة حیـــث ال بـــّد مـــن رأي شـــرعي یتناســـب وحلیـــة التعامـــل مـــع هـــذه البنكالعملیـــات 

ـة لیسـت وأبعادها ضمن رؤیا إسالمیة واسع ة المدارك في اسـتنباط الحكـم الشـرعي وهـذه مهمّ

بالیســیرة إذ تحتــاج إلــى نفــر ذوي إطــالع واســع فــي الفقــه والشــریعة وهــذه إحــدى الصــعوبات 

اإلســالمیة ، ولعــّل ذلــك یمكــن حلــه مــن خــالل التعاقــد مــع مــن تأهــل  البنــوكالتــي تواجههــا 

ل بیـنهم وبـین هیئـة الرقابـة الشـرعیة للفتیا من العلماء المعاصرین بحیث یكونوا جسر االتصا

 التي ینبغي على أعضاءها أن یكونوا مؤهلین شرعیًا ومهنیًا 
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  :التوصیات: ثالثاً 

  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها یوصي الباحث بما یلي  

ضرورة تعامل البنوك اإلسالمیة مع المتغیرات االقتصادیة المختلفة كاألزمـة المالیـة العالمیـة  -1

ما یكفل قیـام هـذه البنـوك بـدورها فـي دعـم االقتصـاد مـن خـالل مـنح االئتمـان اعتمـادًا علـى ب

  .الجدارة االئتمانیة لعمالئها وعدم التشدد غیر المبرر في منح االئتمان

أن یســـتمر البنـــك المركـــزي األردنـــي باتبـــاع مـــنهج التعـــدیالت علـــى مـــا یصـــدره مـــن تعـــدیل  -2

بمـــا یتوافـــق مـــع مســـتجدات الظـــروف االقتصـــادیة وذلـــك للتعلیمـــات التـــي تتعلـــق باالئتمـــان و 

بهــدف التخفیــف مــن تــأثیر األزمــة المالیــة علــى أداء البنــوك اإلســالمیة وخاصــة فیمــا یتعلــق 

 .بمنح االئتمان

تفعیــــل البنــــك المركـــــزي األردنــــي ألدوات السیاســـــة النقدیــــة وبمـــــا یكفــــل عـــــدم لجــــوء البنـــــوك  -3

یــة الفائضــة لــدیها مــن خــالل هــذه الوســائل األمــر اإلســالمیة مســتقبًال لتوظیــف الســیولة النقد

 .الذي یعزز من توجه البنوك في منح االئتمان

ــــة نجــــاح سیاســــات البنــــك المركــــزي فــــي حــــث البنــــوك  -4 العمــــل علــــى دراســــة أســــباب محدودی

  .ي بشكل كاٍف وملموسالبنكاإلسالمیة على االئتمان 

القتصـادیین یفكـرون فـي إیجـاد جعل العجز في اإلجراءات النقدیـة الكثیـر مـن المفكـرین وا - -5

وسیلة تحقق الهـدف وهـو محاربـة الكسـاد العـام وهنـا جـاءت ضـرورة تـدخل الدولـة فـي الحیـاة 

  .االقتصادیة من خالل اإلنفاق الحكومي

الـــدعوة إلـــى تبنـــي السیاســـة المالیـــة كـــأداة فعالـــة فـــي معالجـــة األزمـــة االقتصـــادیة ومـــن هنـــا   -6

ات السیاســة النقدیــة كــأدوات فاعلــة وذات كفــاءة جیــدة جــاءت النظــرة إلــى ان إجــراءات أو أدو 

  .في التأثیر اإلیجابي على االقتصاد بدأت تتبدد في غیاب تدخل السیاسة المالیة
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ــتطیع تعمـــیم الحكــــم علـــى نجــــاح أداة واحـــدة مــــن أدوات السیاســـة النقدیــــة وذلــــك   -7 إننـــا ال نســ

بـاین الشـدید فـي الظـروف أو للحاجة الملحة إلى إن تعمل كل األدوات سریعة إضافة إلى الت

  .العوامل البیئیة التي تعم لضمن أدوات السیاسة النقدیة المختلفة

 .ضرورة اختیار الوقت المالئم للتدخل الحكومي سواء كان إلغراض مالیة او نقدیة  -8
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  .منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت" ط"الصمارف االسالمي ) 2004(الرفاعي، فادي محمد 

  .عمان، ، الدار العربیة للنشر والتوزیع1إدارة االعمال البنكیة، ط) 2000(رمضان، زیاد 

  .2000عمان، ، ، الدار العربیة للنشر والتوزیع1رمضان، زیاد، إدارة االعمال البنكیة، ط

، المجلــد 2، مجلــة البنــوك فــي األردن، العــدد أهمیــة تحلیــل مخــاطر البنــوك وأهدافــهبكــر،  الریحـاني،

  .2003الثاني والعشرون، األردن، 

جوانـب الخلـل :،الهیكل الشـرعي للصـناعة المالیـة اإلسـالمیة)م2008(الزرقا،محمد أنس بن مصطفى،

ـــدولي،الكویت، بحـــث مقـــدم إلـــى نـــدوة  .. القـــیم واألخـــالقوطریـــق اإلصالح،شـــركة المســـتثمر ال

  .لعمل المؤسسات االقتصادیة

الزعبــي، فــایز، وعبیــدات، محمــد، أساســیات اإلدارة الحدیثــة، دار المســتقبل والتوزیــع، عمــان األردن، 

1997.  
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الرقابــــة الشـــرعیة وأثرهـــا فـــي البنــــوك اإلســـالمیة ، المـــؤتمر العــــالمي ) 2008(الســـعد ، أحمـــد محمـــد 

  .ة أم القرىالثالث لالقتصاد اإلسالمي ، جامع

  .2000سفیر، فائق، محاسبة البنوك، عمان، دار المسیرة، الطبعة األولى، 

دراسة میدانیـة مقارنـة لـدوافع التعامـل مـع البنـوك التجاریـة واإلسـالمیة، مجلـة ). 2002(سالمة، راشد 

  .2، العدد6البصائر، جامعة البتراء، المجلد

افع التعامـل مـع البنـوك التجاریـة واإلسـالمیة، مجلـة دراسة میدانیـة مقارنـة لـدو ). 2002(سالمة، راشد 

  .2، العدد6البصائر، جامعة البتراء، المجلد

 ربیـع ، 39 : العـدد ،)اإلسـالمیة البنـوك مجلـة (إسـالمي مصـرفي لنظـام أحمـد، إطـار سـالمة، عابـدین

 .1984  دیسمبر ه 1405 أول

  .ة، اإلسكندریةإدارة البنوك، مؤسسة شباب الجامع) 1989(سلطان، محمد سعید 

  .، إدارة البنوك، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة)1989(سلطان، محمد سعید وآخرون 

 مقـدم بحـث اإلسـالمي، المـالي النظـام فـي اإلسالمیة بالبنوك المركزي البنك عالقة :عمر محمد شابرا،

 الكویـت، دي،اإلقتصـا اللمجا فـي اإلسـالمیة الشـریعة أحكام تطبیق النقاش الستكمال حلقة إلى

  .1993 ه 1413

  .1997شادرفیان، تیودور، التنظیم الوظیفي للتدقیق البنكي، اتحاد البنوك العربیة، بیروت، 

  .، بیروت1989شحادة، موسى عبدالعزیز، عملیات المراجعة البنكیة، اتحاد البنوك العربیة، 

  .عربیة، بال تاریخ نشرشحادة، موسى عبدالعزیز، عملیات المراجعة البنكیة، اتحاد البنوك ال

" تقیـــیم الرقابـــة الشـــرعیة فـــي البنـــوك اإلســـالمیة مـــن وجهـــة نظـــر محاســـبیة ) 2007(الشـــرع ، مجیـــد 

  .جامعة فیالدلفیا" دراسة میدانیة على البنوك اإلسالمیة 
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الشــریف ، محمـــد عبـــد الغفــار ، الرقابـــة الشـــرعیة علــى البنـــوك والشـــركات المالیــة اإلســـالمیة ، بحـــث 

  .المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة أم القرىمقدم ضمن 

  .النقود والبنوك، وزارة التعلیم العالي، الموصل، العراق). 1989(الشمري، ناظم 

، بحث مقـدم للملتقـى السـنوي مخاطر استثمارات البنوك اإلسالمیة المحلیة والدولیةالشنتیر، صالح، 

شــعبان  12-10بیــة للعلـوم المالیـة البنكیـة، عمــان فـي الفتـرة اإلسـالمي السـابع، األكادیمیـة العر 

  .م2004أیلول  27-25/ هـ1425

، دراســــات وأبحــــاث مبــــادئ الرقابــــة علــــى أعمــــال اإلدارة العامــــة فــــي ) م1989(الشــــوبكي ، عمــــر ، 

  .األردن ، عمان ، معهد اإلدارة العامة

حـــة للتعـــویض عـــن الربـــا ودراســـة البنـــك الالربـــوي فـــي اإلســـالم، أطرو ) 1990(الصـــدر، محمـــد بـــاقر 

  .لكافة أوجه نشاطات البنوك في ضوء الفقه اإلسالمي، دار التعاون للمطبوعات، بیروت

 اإلسالمي، اإلقتصاد ألبحاث العالمي المركز ،1 ط الالربوي، البنكي النظام :اهللا نجاة محمد صدیقي،

  .م 1985 – ه 1405 .السعودیة،  / جدة

" هیئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعیة ودورهــا فــي البنــوك اإلســالمیة ) "2007(صــالحین ، عبــد المجیــد 

، ) مـؤتمر المؤسسـات المالیـة اإلسـالمیة معـالم الواقـع وآفـاق المسـتقبل ( منشور ضمن أبحاث 

  .1المجلد 

، أمانـة مجلـس محـافظي البنـوك  II وبـازل Iالمالمح األساسیة التفاق بازل صندوق النقد العربي، 

  .2004سسات النقد العربي، أبو ظبي، المركزیة ومؤ 
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 –، دار وائـــل للنشـــر 1أساســـیات العمـــل البنكـــي اإلســـالمي، طبعـــة ) 2001(محمـــود حســـن . صـــوان

  .عمان، األردن

دراسـة بنكیـة تحلیلیـة مـع ملحـق –أساسـیات العمـل البنكـي اإلسـالمي ) 2001(صوان، محمـود حسـن 

  .1عمان، ط.95-94، ص2001، 1بالفتاوى الشرعیة، دار وائل للنشر، عمان، ط

ـــــك فیصـــــل اإلســـــالمي ) 1988(طایـــــل، مصـــــطفى كمـــــال  البنـــــوك اإلســـــالمیة المـــــنهج والتطبیـــــق، بن

  .المصري، جامعة أم درمان، السودان

، البنـــــوك اإلســـــالمیة المــــنهج والتطبیـــــق، بنــــك فیصـــــل اإلســـــالمي )1988(طایــــل، مصـــــطفى كمــــال 

  .المصري، جامعة أم درمان، السودان

  .1960، تحقیق محمد أبو الفضل، دار المعارف، مصر، 221، ص44طبري، جالطبري، تاریخ ال

، دار وائـل للنشــر األردنــي عالقــة البنـوك اإلســالمیة فـي األردن بالبنــك المركـزيإسـماعیل،  الطـراد،

  .2004والتوزیع، الطبعة الثالثة، األردن، 

  .365العالم اإلسالمي، عتطور النظام البنكي اإلسالمي، مجلة رابطة ) 1995(الطنطاوي، أسامة  

  .365تطور النظام البنكي اإلسالمي، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، ع) 1995(الطنطاوي، أسامة 

طوقــان، أمیــة، السیاســة النقدیــة تســتهدف الحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي، مجلــة البنــوك فـــي األردن 

  .2001، تشرین األول 8، العدد 20المجلد 

وود، تقیـیم نظـام الرقابــة الداخلیـة للتسـهیالت االئتمانیـة المباشـرة فـي البنــوك ظـاهر، أحمـد، األدغـم، دا

  .2000، تموز 2، العلوم اإلداریة، العدد27التجاریة األردنیة، مجلة دراسات، مجلد 

  .، المركز الثقافي العربي ، المغرب 1البنوك اإلسالمیة ، ط) 2001(عائشة الشرقاوي 
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، مجلــة جامعــة تشــرین كــزي األردنــي بــالبنوك اإلســالمیة فــي األردنعالقــة البنــك المر عبــاد، كمــال، 

، عمـان، 2، العـدد28للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلـوم االقتصـادیة والقانونیـة، المجلـد 

  .2006األردن،

، عمــــان، 1دار النفــــائس، األردن، ط مؤشــــرات األداء فــــي البنــــوك اإلســــالمیة،عبـــد الحلــــیم عبــــادة، 

2008.  

 للفكـر العـالمي المعهـد ،1 ط اإلسـالمیة، للبنـوك القـانوني النظـام :الجـواد عبـد عاشـور یـد،الحم عبـد

  .م 1996 -ه 1417 القاهرة، القاهرة،  مكتب) اإلسالمي

ــــــد الناصــــــر، جمــــــال  ، دارأســــــامة للنشــــــروالتوزیع، عمــــــان، 1، المعجــــــم االقتصــــــادي، ط)م2006(عب

  .دارالمشرق الثقافي

، كـانون الثـاني 1، مجلة البنوك فـي األردن، العـدد"از البنكي في األردنتاریخ الجه"العطاري، بسام ، 

1983.  

  .، بیروت 2البنوك اإلسالمیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ط) هـ 1413(عطیة ، جمال الدین 

 في اإلسالمي الفكر إسهام" : ندوة إلى مقدم بحث اإلسالمیة، البنوك مسیرة تقویم :الدین جمال عطیة،

 .1988 ه 149( القاهرة، ،"المعاصر تصاداإلق

ر القطاع البنكي في األردن، مفلح، عقل وُّ ، ورقة عمل مقدمة إلى المـؤتمر الثـاني لرجـال األعمـال تََط

  .، األردن2001أب  17 -13والمستثمرین األردنیین في فترة 

ـــة،عقـــل، مفلـــح،  ـــي اإلدارة المالی الثالثـــة، األردن،  دار المســـتقبل للنشـــر والتوزیـــع، الطبعـــة مقدمـــة ف

  .2004عمان، 
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علبــي، عبــد المــؤمن، الرقابــة الخارجیــة الشــاملة كــأداة لمتابعــة وتقــویم األداء، مجلــة البنــوك العربیــة، 

  .2004اتحاد البنوك العربیة، نیسان 

موسوعة أعمال البنـوك مـن النـاحیتین القانونیـة والعملیـة، ) 1993(علم الدین، محیي الدین إسماعیل 

  .1993، 1ج

البنـــوك اإلســـالمیة ودورهـــا فـــي تعزیـــز القطـــاع البنكـــي، ورقـــة عمـــل ) 2005(العمـــاري، حســـن ســـالم 

مقدمـــة لمـــؤتمر مســـتجدات العمـــل البنكـــي فـــي ســـوریة فـــي ضـــوء التجـــارب العربیـــة والعالمیـــة، 

  .3-2مجموعة دله البركة ،دمشق، 

  ).ط.د( ، موسوعة المصطلحات االقتصادیة ، دار الشروق ،) م1967(عمر ، حسین ، 

، دار البشـیر للنشــر "اإلطـار النظـري والمحتـوى السـلوكي"العمیـرات، أحمـد صـالح، المراجعـة الداخلیـة 

  .1990والتوزیع، عمان، 

، 1موســــوعة الفقــــه اإلســــالمي المعاصــــر، دار الوفــــاء، المنصــــورة، ط) 2005(عــــویس، عبــــد الحلــــیم 

2005.  

ة وأثـر ذلـك علـى الصـناعة المالیـة اإلســالمیة ، العیاشـي ، فـداد ، الحاجـة إلـى معـاییر للرقابـة الشـرعی

  .بحث مقدم إلى المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب ، البنك اإلسالمي للتنمیة ، جدة

القرضاوي ، یوسف ، تفعیل آلیات الرقابة على العمل البنكي اإلسـالمي ، مجلـة االقتصـاد اإلسـالمي 

  ).238(، العدد 

الرقابـــة الشـــرعیة الفّعالـــة فـــي البنـــوك اإلســـالمیة ، المـــؤتمر  )هــــ 1425(القطـــان ، محمـــد أمـــین علـــي 

  .العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة أم القرى
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أثــر السیاســة النقدیــة علــى حجــم االئتمــان البنكــي لــدى البنــوك التجاریــة ). 2008(قویــدر، مــي علــي 

ـــــرة والصـــــغیرة فـــــي األردن  ـــــر منشـــــور )2007-1993(الكبی ة، الجامعـــــة ، رســـــالة ماجســـــتیر غی

  .األردنیة، عمان، األردن

تطــور العمــل البنكــي اإلســالمي، مشــاكل وآفــاق، المعهــد اإلســالمي للبحــوث ) 2000(كامــل، صــالح 

، جــــدة، الســــعودیة، محاضــــرة الشــــیخ صــــالح كامــــل فــــي حفــــل تكریمــــه 97والتــــدریب، أكتــــوبر 

  .بمناسبة فوزه بجائزة البنك اإلسالمي للتنمیة في البنوك اإلسالمیة

تطور العمل البنكي اإلسـالمي، مشـاكل وآفـاق، المعهـد اإلسـالمي للبحـوث ). 2005(مل، صـالح كا

، جدة، السعودیة، محاضرة الشیخ صالح كامـل فـي حفـل تكریمـه بمناسـبة فـوزه بجـائزة والتدریب

  .البنك اإلسالمي للتنمیة في البنوك اإلسالمیة

ســــالمي، منشــــأة المعــــارف، اإلســــكندریة، النقــــود والبنــــوك فــــي النظــــام اإل). 2006(الكفــــراوي، عــــوف 

  .مصر

  .دار الفكر للطباع والنشر: إدارة البنوك، عمان). 1997(اللوزي، سلیمان، وآخرون 

  .المالكي، عبد اهللا، الموسوعة في تاریخ الجهاز البنكي األردني

ــــاریخ الجهــــاز البنكــــي األردنــــي، الجــــزء األول، األردنیــــة للنشــــر  المــــالكي، عبــــداهللا، الموســــوعة فــــي ت

  .1996والطباعة، عمان، 

اقتصــادیات النقــود والصــیرفة والتجــارة الدولیــة، ) 1996(مبـارك، عبــد المــنعم محمــد ، یــونس، محمــود 
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