الدليل االرشادي الشرعي

في مصرف الثقة الدولي اإلسالمي
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مقدمة
يهدف هذا الدليل الى ما يلي:
 1ـ إيضاح اإلطار العام لمنهج وأسس ونمسم وأسساليأ وأةهسلر الر السة علسى معسامار المسسارف اإلسسامية
وهذا يفيد فى تحديد دور الر الة لسفة عامة فى تطوير أدائها إلى األحسن وتقوية الثقة لها .
 2ـ ليان كيفية التخطيط ووضس لسرامج الر السة اليسرعية والماليسة وتحديسد وسسائل تنفيسذها طلقسا م ألحكسام وملساد
اليريعة اإلسامية وفى ضوء رارار وتعليمار مؤسسار النقد ( اللنوك المركليسة وطلقسا م للسوائا والسنمم
الداخلية المعتمدر من اإلدارر العليا .
 3ـ ليسسان اإلةسسراءار التنفيذيسسة للر السسة اليسسرعية والماليسسة علسسى معسسامار تلسسك المسسسارف منسسذ وض س الخطسسط
واللسسرامج التنفيذيسسة … حتسسى إعسسداد التقسسارير الر اليسسة الدوريسسة والسسسنوية ومتالعسسة تسسسوية الماحمسسار واألخسسذ
لالتوسيار
 4ـ تطوير العا ار لسين أةهسلر الر السة اليسرعية والماليسة وتحقيس التنسسي والتكامسل فيمسا لينهمسا وكسذلك مس
اإلدارر العليا وم العاملين التنفيذيين لما يحق المسالا والخير .
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القسم األول :المسرف االسامي ونياطاته

 مفهوم المسرف اإلسامى .
يتركل مفهوم المسرف اإلسامى على أنه مؤسسة ماليسة إسسامية تقسوم لس داء الخسدمار المسسرفية واالةتماعيسة
والدينيسسة المختلفسسة كمسسا تلايسسر أعمسسال االسسستثمار والتمويسسل فسسى المةسساالر المختلفسسة فسسى ضسسوء واعسسد وأحكسسام
اليريعة اإلسامية لهدف المساهمة فى غر القيم والمثل واألخاق اإلسامية فى مةال المعامار والمسساعدر
فى تحقي التنمية االةتماعية واال تسادية للمةتم اإلسامى .

 خسائص المسرف اإلسامى .
تتمثل أهم خسائص المسرف اإلسامى فى اآلتى :
( 1ـ يعتلر المسرف اإلسسامى أحسد المؤسسسار الماليسة اإلسسامية فهسـو ةسلء مسن النمسام المسالى واال تسساد
اإلسامى وت سيسا م على ذلك يللم أن يكون هناك تنسيقا م لينه ولين النمم المالية اإلسامية الفرعية ومس النمسام
اإلسامى اليامل فهو نمام ني ليعمل ويتفاعل م ليئسة إسسامية وأن عسدم توافس ذلسك يسنةم عنسه سسعولار
ومعو ار وميكار .
( 2ـ تتمثل أهم أنيطة المسرف اإلسامى فى ثاث مةاالر رئيسية هى :
أ ـ تقديم الخدمار المسرفية فى ضوء أحكام وملاد اليريعة اإلسامية .
أ ـ القيام لعمليار االستثمار والتمويل فى ضوء أحكام وملاد اليريعة اإلسامية .
ةـ ـ تقديم الخدمار االةتماعية والدينية للمةتم اإلسامى .
( 3ـ يحكم معامار وأعمال المسرف اإلسامى أحكام وملاد اليسريعة اإلسسامية المسستنلطة مسن مسسادرها
األسسسلية وكسسذلك الفتسساو والقسسرارار والتوسسسيار السسسادرر عسسن مةسسام وهيئسسار الفتسسو اإلسسسامية فسسى السسدول
اإلسامية واألسل فى هذا الي ن هو تكييسف المعسامار المسسرفية واالسستثمارية والتمويليسة المعاسسرر لتتفس
اإلسامية ولي العك .
م أحكام وملاد اليريعة ٍ
( 4ـ تتمثل غاية المسرف اإلسامى األساسية فى المساهمة فى المةاالر اآلتية:
أ ـ المساهمة فى تطهير المعامار من الرلا والغرر والمقامرر والةهالة وغير ذلك من المعامار التسى حرمتهسا
اليريعة اإلسامية .
أ ـ المساعدر فى ت سيل وغر القيم اإليمانية والمثل واألخاق اإلسسامية فسى مةسال المعسامار لسسفة عامسة
وفى المسارف اإلسامية لسفة خاسة .
ةـ ـ المساهمة فى تحقيس التنميسة االةتماعيسة واال تسسادية لامسة اإلسسامية حتسى يعسي األفسراد حيسار طيلسة فسى
الدنيا ويفولوا لرضـاء هللا فى اآلخرر .
د ـ المساهمة فى تحرير اللاد اإلسامية من االستعمار ودعم الةهاد اال تساد لكافة الوسائل الميروعة .
هـ ـ المساهمة فى الدعور اإلسامية وليان خطورر النمم الرلوية على عقيدر وخل المسلم .
( 5ـ يعتلسسر المسسسرف اإلسسسامى وغيسسرؤ مسسن المؤسسسسار الماليسسة اإلسسسامية أحسسد النمسساذ التطليقيسسة المعاسسسرر
لمفساهيم و واعسسد اال تسسساد اإلسسسامى للت كيسد علسسى أن النمسسام اإلسسسامى نمسسام يسامل لكسسل نسسواحى الحيسسار يسسرلط
العلادار لالمعامار كمسا يلسين أن أحكسام وملساد اليسريعة اإلسسامية سسالحة لكسل لمسان ومكسان وأنهسا سادرر
على إنقاذ الليرية مما تعانيه من ألمار مختلفة .
( 6ـ تقسسديم اللسسدائل اإلسسسامية للمسستةدار المعاسسسرر فسسى مةسسال السسسيرفة وذلسك لتحقيس التفاعسسل لسسين األسسسالة
والمعاسرر .
وتؤثر هذؤ السمار على نمم العمل لسفة عامة وعلى نمسم المتالعسة والمرا لسة وتقسويم األداء لسسفة خاسسة فسى
المسارف اإلسامية على النحو الذ سوف نفسله فيما لعد .
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أنيطة المسرف اإلسامى .

حتى ي حق المسرف اإلسامى ما يسلو إليه من مقاسسد وغايسار فهنسه يقسوم لمةموعسة متكاملسة مسن األنيسطة
يمكن إيةالها فى ثاث مةاالر أساسية على النحو التالى :
( 1ـ مةموعة أنيطة الخدمار المسرفية وتتمثل فى اآلتى :
أ ـ خسدمار مسسرفية عامسة مثسل أ لنسك تقليسد مسا عسدا مسا حسرم منهسا لسنص مسن الكتساأ والسسنة أو لفتسو مسن
مةام ومراكل وهيئار الفتو اليرعية .
أ ـ خسسدمار خاسسسة مسسن أنيسسطة االسسستثمار والتمويسسل مثسسل تقسسديم االستيسسارار االسسستثمارية والماليسسة واللكويسسة
والدعوية وغيرها .
ويحسل المسرف اإلسامى مقالل تقديم تلك الخسدمار علسى أةسـر أو عمولسة أو مكسـاف ر أو أتعساأ لعسد اسسترداد
المسروفار الفعليـة التى أنفقـر من أةل ت ديتها وهذا ةائل يرعا م .
( 2ـ مةموعة أنيطة االستثمار والتمويل  :وتتمثل فى اآلتى .
أ ـ مسسن أنيسسطة الخسسدمار المسسسرفية تةمي س المسسدخرار مسسن خسسال األدوار والسسسكوك الماليسسة التسسى تسسسدرها
المسارف اإلسامية وذلك وفقا م لسيغة المضارلة المطلقة أو المقيدر وهذؤ ةائلر يرعا م .
أ ـ تمويل الميروعار اال تسادية للغير وفقا م لنمم المضسارلة والميساركة والمسساهمة والمرالحسة واالستسسنا
والسلم واإلةارر وغيرها من سيغ االستثمار اإلسامى التى أةالها فقهاء المسارف اإلسامية .
ةـ ـ تمويل الميروعار واألعمال االةتماعية والدينية فى ضوء خطة الميروعار االةتماعية .
ويحكم القيام لهذؤ األنيطة أحكام وملاد وسيغ استثمار األموال فى اإلسام ومن أهمها ما يلى :
أ ـ استيعار الةانأ اإليمانى واألخا ى فى مةال استثمار المال .
أ ـ العمل فى مةال الطيلار وتةنأ مةاالر الخلائث مهما كان العائد منها .
ةـ ـ الحرص على المحافمة على األموال وتنميتها عن طري التقليأ فى مةال الطيلار.
د ـ تحقي التوالن لين التنمية االةتماعية والعائد اال تساد عند اختيسار الميسروعار اال تسسادية واالةتماعيسة
والدينية .
ل ـ تطلي اعدر الغنم لالغرم والمكسأ لالخسارر عند تولي عوائد االستثمارار .
هـ ـ تنوي مةاالر االستثمار لتحقي العائد المرضى وتقليل المخاطرر .
ف ـ التوالن لين منفعة الفرد ومنفعة المةتم .
و ـ تنو مةاالر االستثمار ليغطى معمسم األنيسطة حتسى يكسون هنساك توالنسا م لسين هيكسل اال تسساد القسومى وفقسا م
لقاعدر سلم األولويار اإلسامية  :الضروريار فالحاةيار فالتحسينار .

 السمار العامة لنمم الر الة المطلولة للمسارف اإلسامية .
فى ضوء طليعة أنيطة المسارف اإلسامية السال ليانها تفسسيام وفسى ضسوء أدلسة وةسوأ الر السة والتسد ي
الفعال عليها يثار مس لة تحتا إلى مليد من الليان هى
نر أنه يةأ أن يتوافر فيها السمار اآلتية :
( 1ـ الر الة الياملة  :ويقسد لها أن تخض ةمي معامار المسارف اإلسامية إلى ر السة يسرعية ور السة
مالية ور الة إدارية ور الة انونية .
( 2ـ الر الة لسل وأثنساء ولعسد تنفيسذ العمليسة أو المعاملسة لهسدف تةنسأ الو سو فسى الخطس وسسرعة معالةتسه
واتخاذ التدالير لتةنأ و وعه فى المستقلل .
( 3ـ الر الة المستمرر طوال الفترر اللمنية للعملية ولي فى نهايتها وهذا من موةلار مسا ورد فسى لنسد (2
سالقا م .
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والتيسسكيك فسسى

( 4ـ الر السسة الموضسسوعية المعتمسسدر علسى أدلسسة اإلثلسسار لقسسدر االسسستطاعة لتةنسأ نسسوال النفسسو
النلاهة .
( 5ـ الر الة المتكاملة  :حيث تتعدد نمم وأةهلر الر الة وهذا يتطلأ أن يوةسد لينهسا إطسار للتكامسل والتنسسي
لتةنأ التضاد والتضارأ وااللدواةية .
( 6ـ الر السسة اللنسساءر  :ويقسسسد لسسذلك أن تقتسسرن الماحمسسار ونحوهسسا لمةموعسسة مسسن اإلريسسادار والتوةيهسسار
والتوسيار التى تهدف إلى التطوير والتحسين إلى األفضل .
( 7ـ الر الة لاستخدام التغذية العكسية لالمعلومار ويقسد لذلك أنسه يةسأ متالعسة تسسوية الماحمسار واألخسذ
لالتوسيار الواردر لالتقارير الر الية والحسول علسى ردود مسن المعنيسين لساألمر حتسى يمكسن تطسوير األداء إلسى
األفضل .
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القسم الثاني :الر الة اليرعية في المسرف االسامي
 الر الة اليرعية فى المسرف اإلسامى .
ويقسد لها االطمئنان من االلتلام ل حكام وملاد اليريعة اإلسـامية  :ويتمثل نطا ها فى العمليار اآلتية -:
( 1ـ الر السة اليسرعية السسالقة  :وتتمثسل فسى دراسسة ولحسث المسسائل الةديسدر التسى تحتسا إلسى فتسو أو تكييسف
يرعى ثم إحالتها إلى هيئة الفتـو اليرعية لإلفتاء فيها أوالم ل ول لل اللدء فى التنفيذ .
( 2ـ الر السة اليسرعية المتلامنسة  :وتتمثسل فسى متالعسة تنفيسذ عمليسار المسسرف أوالم لس ول للتحقس مسن أنهسا تستم
حسسسأ أحكسسام وملسساد اليسسريعة اإلسسسامية وطلق سا م للفتسساو والتفسسسيرار السسسادرر مسسن هيئسسار الفتسسو والر السسة
اليرعية وليان االنحرافار والتةاولار والتقرير عنها أوالم ل ول ألةل التسويأ .
( 3ـ الر الة اليرعية الاحقة  :وتتمثل فى الر الة على العمليار التسى نفسذر خسال فتسرر معينسة للت كسد مسن أنهسا
سسد نفسسذر وفقسا م ألحكسسام وملسساد اليسسريعة اإلسسسامية والفتسساو والقسسرارار والتوسسسيار … وإلسسداء السسرأ ليس نها
وأسلاأ المخالفار وذلك لسفة عامة .

 اإلطار العام لخطة الر الة الياملة المقترحة ألحد المسارف اإلسامية على النحو التالى :
أوالم  :خطة الر الة على أعمال طا الخدمار المسرفية .
وتتضمن  :الحسالار الةارية واالعتمادار المستندية أعمال المقاسة العمليسار األةنليسة أعمسال الخلينسة
إسسسدار خطالسسار الضسسسمان إسسسدار لطا سسسار االئتمسسان تسس ةير الخسسسلائن الحديديسسة …… وغيسسسر ذلسسك مسسسن
الخدمار المسرفية الةائلر يرعا م .
ثانيا م  :خطة الر الة على أعمال االستثمار والتمويل .
وتتضسسسمن  :أعمسسسال ةمسسس المسسسدخرار مثسسسل اليسسسهادار االسسسستثمارية ودفسسساتر التسسسوفير االسسسستثمارية والسسسسكوك
االستثمارية وكسذلك أعمسال اسستثمار وتوميسف األمسوال فسى ميسروعار اسستثمارية لالسسيغ المختلفسة مثسل سسيغة
سلم واالستسنا واإلةارر وغير ذلك .
المضارلة والمياركة والمرالحة وال َّ
ثالثا م  :خطة الر الة على أعمال طا الخدمار االةتماعية والدينية .
وتتضسسمن مسسا يلسسى  :الر السسة علسسى أعمسسال الدراسسسار واللحسسوث اال تسسسادية اإلسسسامية والر السسة علسسى أعمسسال
التسسدريأ علسسى األعمسسال المسسسرفية والر السسة علسسى أعمسسال سسسندوق القسسر الحسسسن والر السسة علسسى سسسندوق
اللكار والر الة على أعمال الدعور اإلسامية والر الة على أ أنيطة اةتماعية وثقافية أخر .
رالعا م  :خطة الر الة على أعمال اليئون المالية والقانونية واإلدارية .
وتتضمن ما يلى  :الر الة على أعمال الحسالار العامة والر الة على أعمسـال الحسسالار المركليسة واإلحسساء
والر الة على أعمال الحاسأ اآللى والر الة على أعمال اليئون القانونيسة والر السة علسى اليسئون اإلداريسة
والر الة على العا ار العامة وكذلك الر الة على القرارار اإلدارية االستراتيةية .
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خامسا م  :خطة الر الة على تنفيذ رارار مةل اإلدارر والةمعية العامة و رارار اللةان المتخسسة .
وتتضمن ما يلى  :متالعة تنفيذ رارار مةل اإلدارر ومتالعسة تنفيسذ سرارار الةمعيسة العامسة ومتالعسة تنفيسذ
رارار المرا أ الخارةى ومتالعة تنفيذ رارار اللةان المتخسسة .
ومما يةدر لالذكر أنه يةأ أن يكسون لسين الخطسط الفرعيسة السالقسـة تنسسيقا م وتكسامام لحيسث أن مخرةسـار خطسـة
كما أن الحسول على معلومار عند مرا لة نياط ما فى خطسة معينسة تفيسد
معينة تعتلر مدخـار خطة أخـر
لالت كيد فى مرا لة نياط أخر فى خطة أخر وهكذا .
 القيام لالر الة اليرعية  :وتتمثل فى اآلتى :ـ الت كد من وةود دليل يرعى للمعامار التى يرة إليها العاملون لالمسرف .
ـ الت كد من فهم والتلام المومفين فى كل سم لالدليل اليرعى للمعامار المسرفية .
ـ القيام ل عمال التد ي اليرعى حسأ الخطة واللرنامج .
ـ ليان المخالفار اليرعية أوالم ل ول ومنا يتها م كل من يهمه األمر لالمسرف اإلسامى .
ـ إحالة المسائل التى لي لها فتاو يرعية إلى هيئار الفتو اليرعية إلسدار الفتاو الالمة لها .
ـ تقديم اال تراحار والتوسيار لضمان االلتلام لالفتاو اليرعية .
ـ تقديم التقسارير الدوريسة إلسى اإلدارر العليسا وإلسى الةمعيسة العامسة لكسى تطمسئن إلسى مسد االلتسلام لتطليس أحكسام
وملاد اليريعة اإلسامية.

 مفهوم الر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية. مفهوم الر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية .
ع َّر َفر هيئة المحاسلة والمراةعة للمؤسسار المالية اإلسامية الر الة اليرعية ل نها هسى علسارر عسن فحسص
لقد َ
مد التلام المؤسسة (المسرف اإلسامى لاليريعة اإلسسامية فسى ةميس أنيسطتها وتيسمل عمليسة الفحسص :
العقسسسود واالتفا يسسسار والسياسسسسار والمنتةسسسار والمعسسسامار وعقسسسود الت سسسسي والسسسنمم األساسسسسية والقسسسوائم الماليسسسة
والتقارير وخاسة تقارير المراةعة الداخلية وتقارير التفتي التى يقوم لها اللنك المركل .
ويح لهيئة الر الة اليسرعية اإلطسا الكامسل ( ولسدون يسود علسى ةميس السسةار والمعسامار والمعلومسار
من ةمي المسادر لما فى ذلك الرةو إلى المستيارين ومومفى المؤسسة ذو السلة .
ويتضسمن هسسذا التعريسف المعسسالم األساسسية للر السسة اليسرعية فسسى المسسارف اإلسسسامية مسن حيسسث الهسدف ونطسساق
العمسل والحقسوق والمسسئوليار والعا سة مس المراةعسة الداخليسة والخارةيسة وهسذا مسا سسوف نتناولسه ليسىء مسن
التفسيل فى السفحار القادمة .
 أهداف الر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية.تتمثل األهداف األساسية للر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية فى اآلتى :
 1ـ ليان حل أو حرمة المعامار التى تقوم لها المسارف اإلسامية لتطلي الحال منها وتةنأ الحرام .
 2ـ تحفيسسسل المسسسسارف اإلسسسسامية وكافسسة المتعسسساملين معهسسسا وغيرهسسسا علسسى االلتسسسلام ل حكسسسام وملسسساد اليسسسريعة
اإلسامية حتى يعم الخير على المةتم .
 3ـ االطمئنسسان مسسن أن السسنمم واللسسوائا الداخليسسة المختلفسسة سسد أعسسدر طلق سا م ألحكسسام وملسساد اليسسريعة اإلسسسامية
وااللتعاد عن كل ما يتعار معها واعتلارؤ لاطام إن و والدعور إلى محاسلة من يتعمد اإلخال لها .
 4ـ الت كسسد مسن أن انتقسساء واختيسار العسساملين سد تسسم طلقسا م للمعسايير اإلسسسامية حتسى نضسسمن تطليس أحكسسام وملسساد
اليريعة اإلسامية وهذؤ المعايير تتعل لالتكوين اليخسى والت هيل العلمى والعملى لهم .
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 5ـ الت كـد من أن تسميم النمم والنماذ والسسةار واللطا سار وغيرهسا سد تسـم طلقسا م ألحكسام وملساد اليسريعة
اإلسامية ومعرفة المخالف وتعديله .
 6ـ تحقي المتالعة المستمرر والتد ي والتحليل لما يضمن تنفيذ العمل طلقا م ألحكام وملساد اليسريعة اإلسسامية
وليان الميكار والسعولار وسلل تذليلها .
ويمكسن إةمسسال هسسذؤ األهسسداف فسى هسسدف عسسام هسسو الت كسد مسسن أن األنيسسطة التسسى يقسوم لهسسا المسسسرف اإلسسسامى ال
تخالف اليريعة اإلسامية ويتطلأ تحقي ذلك ل ن تكون رارار وتوسيار هيئة الر الة مللمة .

 وض هيئة الر الة اليرعية فى الهيكل التنميمى فى المسارف اإلسامية .يتولى الر الة اليرعية فى المسسارف اإلسسامية هيئسة يطلس عليهسا اسسم هيئسة الر السة اليسرعية وهنساك العديسد
مسسن المسسسائل الواةسسأ إيضسساحها حسسول وضس هسسذؤ الهيئسسة فسسى الهيكسسل التنميمسسى والعا سسار لينهسسا ولسسين مةل س
اإلدارر والمدير العام والمديرين التنفيذيين لضمان استقاليتها وتنفيذ راراتها وتوسياتها .
ولضسسمان تحقي س االسسستقالية الكاملسسة لهيئسسة الر السسة اليسسرعية يةسسأ أن تكسسون تلعيتهسسا لمةل س اإلدارر والةمعيسسة
العامة وةر العرف أن يريا أعضاؤها لمعرفسة مةلس اإلدارر ويستم التعيسين لمعرفسة الةمعيسة العامسة وهسى
التى تحدد أتعالها ولها ح عللها .
-

تيكيل هيئة الر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية :
 oوةود هيئة ر الة يرعية ومرا أ يرعى .
 oوةود هيئة ر الة يسرعية داخسل الهيكسل التنميمسى ويعسين مرا سأ يسرعى ومعساونون لسه طسوال
الو ر ليقوموا لكافة مهام الر الة اليرعية

 واةلار أعضاء هيئة الر الة اليرعية فىيتكون من ثاث مستويار تتمثل فى اآلتى :
( 1ـ مةل

هيئة الر الة اليرعية .

( 2ـ المرا أ اليرعى .
( 3ـ معاونوا المرا أ اليرعى ( المد قون اليرعيون .
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المسارف اإلسامية .

أوالم  :مهام مةل

هيئة الر الة اليرعية.

من أهم مهام هيئة الر الة ما يلى :
 مرا لة اعمال المسرف وانيطته م ن حيث توافقها وعدم مخالفتها الحكام اليريعة االسامية ومتالعةومراةعة العمليار للتحق من خلوها من اية محمورار يرعية.
 الداء الراي واعتماد ةمي العقود والمعامار واالتفا يار ,والمنتةار,والخدمار,وسياساراالستثمار,والسياسار التي تنمم العا ة ما لين المساهمين واسحاأ حسالار االستثمار,لما فيها تولي
االرلاح وتحميل الخسائر لعد المساد ة عليها,وتةنأ االيرادار على حسالار االستثمار والية
التسرف في الدخل غير المطال لليريعة.
 مراةعة السياسار واالريادار المتعلقة لاحكام اليريعة االسامية والموافقة عليها,للتاكد من كفايةوفاعلية نمام الر الة اليرعية الداخلية في المسرف.
 تقديم االرياد لمومفي المسرف ونير الوعي في ملاد اليريعة االسامية واحكامها وادوار التمويلاالسامي.
 ا تراح دورار التدريأ اليرعي الالم لمومفي المسرف وذلك لالتنسي م سم الموارد الليرية. حضور اةتماعار الهيئة الع امة للمساهمين وعر تقرير الهيئة اليرعية من رئيسها او من يفوضهمن اعضاء الهيئة لهدف اعتمادؤ.
 تكوين والداء الراي لمد التلام المسرف لاحكام وملاد اليريعة االسامية ,لحيث تقوم الهيئة لماياتي:
 oمراةعة واعتماد تقرير التد ي الداخلي اليرعي السنوي ,الذي يرف للةنة التد ي من لل سم
التد ي الداخلي اليرعي.
 oاسدار تقرير نسف سنوي وسنوي حول االلتلام اليرعي,لحيث يتضمن مد فاعلية
الضوالط اليرعية الداخلية,واي مواطن ضعف في انممة الضوالط اليرعية والر الة اليرعية
الداخلية ذار االثر الةوهري,على ان يتم رف التقرير نسف السنوي للمةل ,والتقرير السنوي
للهيئة العامة للمساهمين,ونسخة عن كل منهما لللنك.
 الداء الراي في عقد تاسي المسرف والنمام االساسي والتاكد من انسةامها م احكام وملاداليريعة االسامية.
 التنسيأ لمةل االدارر على تعيين وتنحية مدير سم التد ي اليرعي الداخلي,على ان يؤخذ القرارالنهائي لعد موافقة اللنك المركلي.
 الداء الراي في يريعة مسادر المللغ المدفو لليادر را المال واعتلار ذلك يرطا م لسحتها. على رئي الهيئة اليرعية التاكد من اعام اللنك عن اية معلومار ةوهرية يمكن ان تؤثر سللا م علىماءمة اي من اعضاء الهيئة .
 كتالة ال دليل االريادي الذي يتضمن اسلوأ تقديم طلأ الفتو من لل المؤسسار االدارية التالعهللمسرف الى هيئة الر الة اليرعية ,وتسيير اةتماعاتها والية التاكد من االلتلام الفعلي لاي رار
سادر عن الهيئة ,والتاكد من السةل التوثيقي المكتوأ خطيا م والمحفوم ور يا م والكترونيا م.
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ثانيا م  :مهام المرا أ اليرعى فى المسرف اإلسامى .
يعتلر المرا أ اليرعى هو ممثل هيئة الر الة اليرعية الدائم فى المسسرف اإلسسامى ويتلعهسا ويقسدم تقساريرؤ
الدورية إلى رئي مةل اإلدارر ملايرر أو إلى المدير العام التنفيذ حسأ األحوال .
ومن أهم المهام التى يقوم لها المرا أ اليرعى ما يلى :
 1ـ القيسسام لمتالعسسة كافسسة معسسامار المسسسرف اإلسسسامى للت كسسد مسسن أنهسسا تنفسسذ وفق سا م ألحكسسام وملسساد اليسسريعة
اإلسامية وليان المخالفار وأوةه القسور واألخطاء وإخلار المدير العام لها لسرعة تسويلها .
 2ـ تةمي المسائل التى تحتا إلى إيضساحار أو تفسسيرار أو فتساو لعرضسها علسى هيئسة الر السة اليسرعية فسى
اةتماعاتهسا الدوريسة التخساذ السالم نحسو إسسدار الفتسساو ليس نها أو إلسى رفعهسا إلسى مةسام أو هيئسار أو مراكسسل
الفتو اليرعية.
 3ـ توةيه الدعور إلى هيئة الر الة اليرعية لاةتما العاةل الفور إذا دعر الضرورر إلى ذلك .
 4ـ الرد على التساؤالر التى ترسل إليه فى ضوء ما لديه من علم ومعرفة أو رفعها إلى هيئة الر الة اليسرعية
فى حالة تعذر ذلك .
 5ـ إةسراء المقسالار واالتسساالر مس الةهسال التنفيسذ فسى المسسرف اإلسسامى لتةميس الليانسار والمعلومسار
الالمة ألداء مهامه .
 6ـ حضسسور اةتماعسسار لع س

اللةسسان الهامسسة فسسى المسسسرف اإلسسسامى مثسسل  :لةنسسة االسسستثمار ولةنسسة يسسئون

العاملين وغير ذلك .
 7ـ اإليراف والمتالعة على أعمال معاونيه وتقييم أدائهم وتذليل معو ار العمل التى تعترضهم .
 8ـ تنمسسيم النسسدوار والمحاضسرار واللقسساءار المتعلقسسة لتنميسة كفسساءر ومعرفسسة العساملين لالفتسساو اليسسرعية والسسرد
على استفساراتهم .
ويتمتس المرا سسأ اليسسرعى لسسنف

حقسسوق هيئسسة الر السسة اليسسرعية مسسن حيسسث الحسسسول علسسى الليانسسار والمعلومسسار

واإليضاحار واإلطا على كافة اللوائا والنمم والتعليمار التى يراها ضرورية ألداء عمله .
( 6/3ـ الت هيل العلمى والعملى ألعضاء هيئة الر الة اليرعية والمرا أ اليرعى والمد

اليرعى .

 اليروط الواةأ توافرها فى أعضاء هيئة الر الة اليرعية .
 ) 1جيب أن ال يقل التاهيل العلمي لرئيس اهليئة عن املاجستري ومن جامعة معرتف هبا يف ختصص العلوم الشرعية وتشمل فقه
املعامالت وان يتمتع خبربة ال تقل عن ( ) 3سنوات بعد التخرج يف جمال التدريس او البحث العلمي يف جمال التمويل االسالمي .
 ) 2جيب ان يكون أعضاء اهليئة من احلاصلني على شهادة البكلوريوس على االقل يف حقل االختصاص .
 ) 3للبنك املركزي أن يعرتض على ترشيح أي شخص لعضوية أهليئة  ،أذا وجد انه الحيقق ااي من الشروط الوارة يف البند ( )2من
هذه املادة  ،او اي سبب اخر يراه مناسبا لعدم املوافقة .
 )4عند احلاجة لتعيني اعضاء يف اهليئة من املقيمني خارج العراق  ،يشرتط ان ال يزيد عددهم عن ( )2من أصل ( )5أعضاء .
 )5جيب ان يكون رئيس واعضاء اهليئة مستقلني وهذا يتحقق من خالل االيت :
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 ان ال يكون من لين أعضاء الهيئة أحد المساهمين في المسرف او من اعضاء مةل ادارر المسرف اواحد المومفين في اليركار التالعة للمسرف خال السنتين الماضييتين من تاريخ النعيين .
 يةأ ان ال يكون الحد أعضاء الهيئة سلة رالة من الدرةة أألولى او الثانية لكلار المسؤلين التنفيذيين منالمومفين الحاليين او السالقين (السنة الحالية والمامية في المسرف او اليركار التالعة لها .
 ان ال يكون أحد أعضاء هيئة الر الة اليرعية ألي مسرف اسامي اخر داخل العراق . اليروط الواةأ توافرها فى المرا أ اليرعى فى المسرف اإلسامى .
يعتلر المرا أ اليرعى ممثام أو مندولا م لهيئة الر الة اليرعية فسى المسسرف اإلسسامى ويلسلم أن يتواةسد دائمسا م
له وفى ضوء المهام السال ذكرها يةـأ أن يتوافر فيه العفة والعلر لةانأ السفار اليخسية مثسل  :التقسو
والساح واألمانة والسدق و ور اليخسية وحسن اإلدراك .
ويتمثل الت هيل العلمى والعملى للمرا أ اليرعى فى اآلتى :
( 1ـ الت هيل العلمى :
م
م
أ ـ مسسؤهام ةامعيسا م يسرعيا أو تةاريسا لاإلضسسافة إلسسى دراسسار متقدمسسة فسسى النسواحى اليسسرعية والتةاريسسة والماليسسة
ونحو ذلك .
م
أ ـ فاهما م وملما لالفتاو اليرعية التى يرا أ تطليقها .
ةـ ـ فاهما م وملما م لالمعامار المختلفة للمسرف اإلسامى الذ يرا أ أعماله .
( 2ـ الت هيل العملى :
أن يكون لديه خلرر عمل لفترر ال تقل عن عير سنوار فى المسارف اإلسامية وأن يكون سد عمسل فسى مةسال
الر السسة اليسسرعية واألنيسسطة األخسسر وذلسسك حتسسى يكسسون علسسى درايسسة لطليعسسة المعسسامار المسسسرفية وكيسسف تسستم
وكيفية تطلي الفتاو اليرعية ومتالعة ذلك .
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القسم الثالث :مراحل وإةراءار الر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية .
 مراحل الر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية .
تتم عملية الر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية على ثاث مراحل أساسية هى :
 الر الة السالقة لل التنفيذ .
 الر الة المتلامنة ( المرافقة م التنفيذ .
 الر الة الاحقة لعد التنفيذ .
وفيما يلى نلذر موةلر عن كل مرحلة من تلك المراحل :
 الر الة السالقة  :وتتمثل فى دراسة ولحث المسائل التى تحال إلسى الهيئسة لسل التنفيسذ إللسداء السرأ اليسرعى
فيها وليان مد موافقتها ألحكام وملاد اليريعة اإلسامية وهذا تنفيذ حقيقى لملدأ اليور فى اإلسام السذ
يحق الر الة المانعة .
م
 الر الة المتلامنة ( المرافقسة  :وتتمثسل فسى أن تتسال هيئسة الر السة اليسرعية األعمسال أوال لس ول وذلسك مسن
تلقاء نفسها للت كسـد مسن أن المسسـرف اإلسسـامى يلتسلم ل حكسام وملساد اليسريعة اإلسسامية ولالفتساو السسادرر
وحتسسى تسستمكن مسسن ماحمسسة
عنهسسا وعسسن غيرهسسا والسسرد علسسى التسسساؤالر وتوضسسيا النسسواحى التطليقيسسة للفتسساو
االنحراف فى لمن حدوثه ومنعه لل أن يستفحل ولذلك يطل عليها اسم الر الة المتلامنة أو المرافقة .
 الر الة الاحقة  :وتتمثسل فسى يسام هيئسة الر السة اليسرعية لالر السة علسى العمليسار التسى امسر لهسا المؤسسسة
المالية لعد إتمامها واستكمالها للت كد من أنها تطال واعد وأحكام اليريعة اإلسامية .
 إةراءار الر الة اليرعية فى المسارف اإلسامية .
تتمثل هذؤ اإلةراءار فى اآلتى :
 1ـ تحديد الهدف االستراتيةى واألهداف الفرعية للر الة اليرعية .
 2ـ وض تخطيط سليم يتضمن السياسار واللرامج التى تسير عليها الهيئة فسى أعمسال الر السة وذلسك فسى ضسوء
األهداف العامة واألهداف الفرعية السال ليانها تفسيام ويدخل فى نطاق ذلك ما يلى :
ـ تحديد سياسار الر الة اليرعية .
ـ تخطيط اةتماعار هيئة الر الة اليرعية الدورية .
ـ تخطيط عمل المرا أ اليرعى خال السنة المالية محللة حسأ األسالي واليهور .
 3ـ وض لرامج الر الة اليرعية للمرا أ اليرعى وللمد قين يتضمن ما يلى:
ـ لرنامج مرا لة األنيطة حسأ طاعار وإدارار وأ سام المسرف اإلسامى .
ـ لرنامج لمنى يتضمن تو ير عملية الر الة .
 4ـ تةديد أساليأ الر الة اليرعية وأدلة اإلثلار المطلوأ االعتماد عليها فى عملية الر الة اليرعية .
 5ـ إعداد تقارير الر الة اليرعية وإرسالها إلى المعنيين لاألمر والتى تتضمن:
ـ العمليار التى تمر مراةعتها يرعيا م .
ـ الماحمار التى مهرر أثناء عملية المراةعة .
ـ التوسيار واإلريادار والنسائا الواةلة لمعالةة المخالفار واألخطاء.
ـ أ معلومار أخر د تكون مفيدر لمستخدمى هذؤ التقارير .
 6ـ متالعة تقارير الر الة اليرعية المرسلة إلى الةهار المختسة لمعرفة ما تم لي نها .
 7ـ عقد اةتماعار دورية لين المرا أ اليرعى والمد قين لمتالعسة سسير العمسل وتطسويرؤ إلسى األحسسن وأخسر
تسسو لعسد ولمعالةسة
لين المرا أ اليرعى ولسين المسدير العسام والمسديرين التنفيسذيين لتسسوية الماحمسار التسى لسم َّ
الميكار القائمة .
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أعضاء هيئة الر الة اليرعية لإلطسا علسى الفتساو

 8ـ عقد حلقار نقايية أو ندوار أو محاضرار م لع
المستحدثة فى مةال المعامار المالية والمسرفية .
 9ـ التحضير لحضسور اةتماعسار لةسان المراةعسة الداخليسة والخارةيسة وحضسور اةتماعسار مةلس
وةهر الدعور إليه وكذلك حضور اةتماعار الةمعية العامة .
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اإلدارر إذا

-

خطة الر الة اليرعية على أنيطة المسرف اإلسامى .

 مفهوم خطة الر الة اليرعية على أنيطة المسرف اإلسامى .
يقسد لها اإلطار العام الذ يتضسمن نطساق ( موضسو الر السة اليسرعية وطر هسا وأسساليأ تنفيسذها وذلسك فسى
ضوء أحكام وملاد اليريعة اإلسامية والقوانين والنمم واللوائا المنممة للعمل المسرفى .
ويض المرا أ اليرعى خطة عمله على النحو التالى :
1
2
3
4
5
6

ـ تحديد أهداف الر الة اليرعية التفسيلية للعمل موضو الر الة .
ـ تحديد المرحلة اللمنية التى تغطيها عمليار الر الة اليرعية .
ـ تحديد العمليار والمعامار موضو الر الة اليرعية .
ـ تحديد أدلة اإلثلار الالمة للت كد من سحة العمليار والمعامار .
ـ اختيار أساليأ الر الة اليرعية المناسلة .
ـ وض لرنامج الر الة اليرعية على أنيطة المسرف اإلسامى
-

لرنامج الر الة اليرعية على أنيطة المسرف اإلسامى .

يتم ترةمة أهداف وخطط وسياسار الر الة اليرعية إلى إةراءار تنفيذية من خسال لرنسامج موضسوعى لمنسى
يطل س عليسسه ن لرنسسامج الر السسة ن ويهسسدف إلسسى ليسسان الخطسسوار واإلةسسراءار التنفيذيسسة التسسى يتلعهسسا المرا سسـأ
اليـرعى عنـد القيام لمهامه المختلفة .
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الفسل الرال
دليل اإلةراءار التنفيذية للر الة اليرعية
على الخدمار المسرفية
 طليعة الخدمار المسرفية كما تقوم لها المسارف اإلسامية .تقسسدم المسسسارف اإلسسسامية واللنسسوك التقليديسسة لسسسفة عامسسة مةموعسسة مسسن الخسسدمار المسسسرفية لعمائهسسا نميسسر
الحسسسول عل سى أتعسساأ أو أةسسرر أو رسسسوم أو عمولسسة وأحيان سا م مةان سا م وتتنسسو وتتطسسور هسسذؤ الخسسدمار حسسسأ
احتياةسسسار العمسسساء والتغيسسسرار المسسسستمرر فسسسى مةسسسال المعسسسامار والسسسسيرفة والتغيسسسرار فسسسى تقنيسسسة سسسسناعة
المعلومار ويلكار االتساالر وما فى حكم ذلك .
ومن أهم الخدمار المسرفية الميروعة والتى تقدمها المسارف اإلسامية ما يلى :
ـ تحسيل الييكار والحواالر .
ـ فتا الحسالار الةارية .
ـ فتا االعتمادار المستندية .
ـ إسدار خطالار الضمان .
ـس إةسراء التحسويار الداخليسة والخارةيسسة ـ خدمار أمناء االستثمار والتسوي .
.
ـ سداد االلتلامار نيالة عن العماء .
ـ حفم وتحسيل األوراق التةارية .
ـ ت ةير الخلائن الحديدية .
ـ لي ويراء العمار ( السرف .
ـ السرافة اآللية .
ـ إسدار ويراء ولي األوراق المالية .
ـسسسسسسسالخدمار المسسسسسسسسرفية مسسسسسسسن خسسسسسسسال
ـ إسدار لطا ار االئتمان .
اإلنترنر.
ويحكم هذؤ الخدمار مةموعة من الضوالط اليرعية الوارد تفسيلها فى اللند التالى .
 الضوالط اليرعية العامة للخدمار المسرفية .يحتا المرا أ اليرعى وهو لسدد تد ي الخدمار المسرفية السسال ليانهسا إلسى األحكسام والفتساو والقسرارار
والتوسيار اليرعية السادرر من مةام وهيئار الفقه ولي هسذا هسو المةسال لليانهسا تفسسي م
ا ولكسن يةسأ أن
تكسسون مكتولسسة وموةسسودر لسسد العسساملين لهسسذا القطسسا ويطل س عليهسسا فقهسساء المسسسارف اسسسم  :ن السسدليل اليسسرعى
للخدمار المسرفية ن .
من أهم الضوالط اليرعية التى تحكم الخدمار المسرفية ما يلى :
( 1ـ يةول للمسرف اإلسامى تقديم الخدمار المسرفية التى تتف م أحكام وملاد اليريعة اإلسامية مثسل
 :فتا الحسالار الةارية وإسدار خطالار الضمان وفتا االعتمسادار المسستندية وتحسسيل اليسيكار واألوراق
التةارية وتنميم االكتتاأ فسى األوراق الماليسة وليعهسا ويسرائها وإسسدار لطا سار االئتمسان وتس ةير الخسلائن
وغير ذلك من الخدمار … ما لم تسدر فتو لتحريمها ألن األسل فى المعامار الحل .
( 2ـ ما يحسل عليه المسرف اإلسامى نمير الخدمار المسرفية الميسروعة مسن رسسوم أو أةسرر أو عمولسة
أو سمسرر هو ةائل يرعا م وال يعتلر من الرلا
( 3ـ يةول للمسرف اإلسامى اسسترداد المسسروفار الفعليسة التسى أنفقسر مسن أةسل ت ديسة الخسدمار المسسرفية
للع العماء لدون ليادر فى ضوء المستندار المؤيدر لذلك .
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( 4ـ ال يةسسول أن تتضسسمن الخسسدمار المسسسرفية سسسوا مء لطري س ملايسسر أو غيسسر ملايسسر معسسامار منهسسى عنهسسا
يرعا م مثسل  :الرلسا والغسرر والةهالسة واإلذعسان والتسدلي واالحتكسار وأ سسورر مسن سسور أكسل أمسوال النسا
لاللاطل ومنها على سليل المثال ولي الحسر ما يلى :
ـ خسم األوراق التةارية .
ـ لي الديون لالديون .
ـ أداء خدمار تتعار

م مقاسد اليريعة اإلسامية .

ـ التعامل م أعداء الدين المحارلين مثل السهاينة والغرأ والهندو

.

( 4/4ـ أهداف التد ي اليرعى للخدمار المسرفية .
من أهم هذؤ األهداف ما يلى :
( 1ـ االطمئنان من وةود الدليل اليرعى للخدمار المسرفية متضمنا م آخسر الفتساو السسادرر فسى هسذا
الي ن .
( 2ـ االطمئنان من فهم العاملين لقطا الخدمار المسرفية لللعد اليسرعى لمسا يقومسون لسه مسن أعمسال
والتلامهم لذلك .
م
( 3ـ الت كسسد مسسن أن الخسسدمار المسسسرفية المسسؤدار سسد تمسسر وفق سا ألحكسسام وملسساد اليسسريعة اإلسسسامية
وللفتسساو المعاسسسرر السسسادرر فسسى هسسذا الي س ن وليسسان المخالفسسار واألخطسساء إن وةسسدر وتسسسويتها وتقسسديم
التوسيار لتطوير األداء إلى األحسن .
م
( 4ـ تقديم اللسدائل اإلسسامية للخسدمار المسسرفية المنهسى عنهسا يسرعا فسى ضسوء الفتساو والدراسسار
السادرر من هيئار الفتو والمةال اليرعية ومةام الفقه .
( 5ـ إعداد التقارير وإرسالها للةهار المعنية عن نتائج التد ي اليرعى للخدمار المسرفية كما تقسوم
لها المسارف اإلسامية.
-

نطاق التد ي اليرعى للخدمار المسرفية كما تقوم لها المسارف اإلسامية .

يتمثل نطاق التد ي اليرعى فى اآلتى :
(1
(2
(3
(4
(5
(6

ـ ملفار الخدمار المسرفية .
ـ إيرادار الخدمار المسرفية .
ـ مسروفار الخدمار المسرفية المستردر من العماء .
ـ الئحة الخدمار المسرفية .
ـ القوائم المالية للخدمار المسرفية .
ـ القرارار والتعليمار السادرر من اإلدارر العليا لخسوص الخدمار المسرفية .

( 7/4ـ اإلةراءار التنفيذية للتد ي اليرعى
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للخدمار المسرفية .

تتمثل هذؤ اإلةراءار فى اآلتى :
( 1ـ الدراسسسة المي دانيسسة وةمسس ليانسسار ومعلومسسار عسسن طليعسسة الخسسدمار المسسسرفية التسسى يؤديهسسا المسسسرف
اإلسامى .
( 2ـ تقويم مد فهم والتلام العاملين لالضوالط اليرعية للخدمار المسرفية .
( 3ـ وض خطة ولرنامج التد ي اليرعى واختيار أساليأ التد ي وذلك فى ضوء األهداف .
( 4ـ تةمي األوراق الدائمة الالمة للتد ي اليرعى .
( 5ـ تحديد أدلة اإلثلار الالمة لتد ي كل خدمة مسرفية .
( 6ـ تنفيذ عملية التد ي اليرعى حسأ الخطة واللرنامج واألساليأ .
( 7ـ الحسول على اإليضاحار على لع

المسائل التى تمهر عند التد ي اليرعى .

( 8ـ إعداد التقارير الدورية التى تتضمن الماحمار وأس

تسويتها والتوسيار الواةسأ االسستفادر منهسا فسى

المستقلل .
( 9ـ متالعة تقارير الر الة اليرعية الدورية لاطمئنان من اتخاذها المسار السليم لتحقي مقاسدها .

 برامج التدقيق الشرعى للخدمات المصرفية . 1ـ خدمار الحسالار الةارية وإسدار الييكار .
 2ـ خدمار التحسيل والتحويار .
 3ـ خدمار حفم وتحسيل األوراق التةارية .
 4ـ خدمار ت ةير الخلائن وحفم األمانار .
 5ـ خدمار أمناء االستثمار والتسوي واإلدارر .
 6ـ خدمار إسدار خطالار الضمان .
 7ـ خدمار فتا االعتمادار المستندية .
 8ـ خدمار لي ويراء العمار .
 9ـ خدمار إسدار لطا ار االئتمان .
 10ـ خدمار إسدار ولي ويراء األوراق المالية .
 11ـ أداء لع الخدمار من خال اإلنترنر .
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اإلجراءات التنفيذية للرقابة الشرعية
على الحسابات االستثمارية فى المصارف اإلسالمية
[ مصادر األموال االستثمارية ]
 طبيعة الحسابات االستثمارية فى المصارف اإلسالميةمسسسن أهسسسم أدوار تةميسسس مسسسدخرار األفسسسراد واليسسسركار والهيئسسسار والمؤسسسسسار وغيسسسرهم لواسسسسطة المسسسسارف
اإلسامية ما يلى :
( 1ـ حسالار التوفير االستثمارية ( الودائ االدخارية والتى تعطى ألسحالها ح اإليسدا والسسحأ
فسسى ضسسوء أسس يضسسعها المسسسرف اإلسسسامى ويحسسسل أسسسحالها علسسى نسسسلة مسسن األرلسساح الفعليسسة المحققسسة
ويحكم العا ة لين أسحاأ تلك الحسالار والمسرف عقد المضارلة .
( 2ـ الحسسسالار االسسستثمارية ألةسسل ( اليسسهادار االسسستثمارية وتمثسسل يسسهادار اسسستثمارية آلةسسسال
مختلفة لعضها لثاثة يهور ولعضها لستة يهور ولعضسها لسسنة ولعضسها ألكثسر مسن سسنة وهسى اللسة
للتةديد تلقائيا م وال يسما لساحأ الحساأ االستثمار السسحأ منسه لسل نهايسة أةلسه وإن تسم لضسرورر فسسوف
يخسر العائد خال الفترر التى تم فيها السحأ ويطل على ذلك مسطلا كسر الوديعة .
ويحسل أسحاأ الحسالار االستثمارية ألةل عوائد من األرلاح الفعلية التى حققها المسسرف خسال الفتسرر فسى
ضوء عقد المضارلة واللوائا الداخلية للمسرف و رارار مةل اإلدارر .
( 3ـ السسسسكوك االسسسستثمارية المقيسسسدر ( سسسسكوك االسسسستثمار أحيانسسسا م يسسسسدر المسسسسرف اإلسسسسامى
سكوكا م استثمارية لميروعار معينة فى إطسار فقسه المضسارلة المقيسدر ويمكسن تسداول هسذؤ السسكوك فسى سسوق
األوراق المالية لو سمحر الحكومار لذلك كما هو الحال مملكة اللحرين واألردن .
ويحسسسل أسسسحاأ السسسكوك االسسستثمارية علسسى حسسستهم اليسسائعة فسسى األرلسساح الفعليسسة المحققسسة مسسن الميسسروعار
االستثمارية المستثمر فيها هذؤ السكوك .
ولقد سدرر العديد من هذؤ السكوك يحمل كسل إسسدار اسسم الميسرو االسستثمار الخساص لسه مثسل  :سسكوك
سكوك االستثمار اللراعى.
االستثمار العقار

 الضوالط اليرعية العامة للحسالار االستثمارية فى المسارف اإلسامية .يحكم ال عا ة لين أسحاأ الحسسالار االسستثمارية علسى اخستاف أنواعهسا السسال ليانهسا يسروط عقسد المضسارلة
فى الفقه اإلسامى والتى تمثل الضسوالط التسى تحكسم التعامسل مس تلسك الحسسالار و يسا عوائسدها أو خسسائرها
وتسفيتها .
ومن أهم هذؤ الضوالط ما يلى :
( 1ـ يقسدم أسسحاأ الحسسالار االسستثمارية إلسى المسسرف اإلسسامى رأ المسال فسى سسورر نقديسسة أو
عينية مقومة حيث يمثلون  :ساحأ المال ويمثل المسرف اإلسامى  :نساحأ العملن.
( 2ـ يتسولى المسسرف اإلسسامى مسسئولية توميسف األمسوال وفقسا م لنسو المضسارلة  :مطلقسة أو مقيسدر
وال يتدخل أسحاأ الحسالار االستثمارية فى اإلدارر .
( 3ـ على المسرف اإلسامى توميف األموال طلقسا م لسسيغ االسستثمار اإلسسامى المناسسلة وفس خطسة
سليمة ولرامج موضوعية ومو وتة .
( 4ـ ال يضسسمن المسسسرف اإلسسسامى رأ مسسال المضسسارلة وال السسرلا إالت فسسى حالسسة التفسسريط واإلهمسسال
والتعد ويةول له أن ي خذ كفاالر تؤمنه من ذلك .
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( 5ـ ييسسترط أن تكسسون طريقسسة توليس السسرلا معلومسسة لسسين المسسسرف اإلسسسامى وأسسسحاأ الحسسسالار
االسسستثمارية لنسسسلة يائعسسـة وال يةسسـول ايسستراط سسدر معسسين مسسن السسرلا ألحسسدهما حتسسى ال يسسؤد ذلسسك إلسسى ط س
اليركة وال يةول ت ةيل إعان هذؤ النسلة إلى ما لعد ليان األرلاح .
( 6ـ يتحمل أسحاأ الحسالار االستثمارية الخسارر إن و عر إالت إذا ثلر أنهسا لسسلأ إهمسال وتقسسير
وتعد المسرف اإلسامى حينئذ يتحملها .
( 7ـ ال رلسسا إالت لعسسد سسسامة مسسال أسسسحاأ الحسسسالار االسسستثمارية ويةسسول أن تسسول دفعسسار تحسسر
حساأ األرلاح وإن حدثر خسارر تةلر من أرلاح فترار مالية مقللة .
األرلساح عسن طريس التنضسي

( 8ـ فى حالة المضارلار لفترار لمنية طويلسة يةسول يسا
لحين انتهاء المضارلة حسأ ما سدر من فتاو .
( 9ـ تفسد المضارلة إذا أخل المسرف ليروطها الفقهية .
( 10ـ يةول تةديد المضارلة ليرط تنضي المضارلة األولى فعليا م أو حكميا .م

الحكمسى

المسارف اإلسامية .

 أهداف التد ي اليرعى للحسالار االستثمارية فىتتمثل أهم هذؤ األهداف فى اآلتى :
( 1ـ االطمئنسسسان مسسسن وةسسسود السسسدليل اليسسسرعى السسسذ يتضسسسمن األحكسسسام والفتسسساو السسسسادرر المتعلقسسسة
لالحسالار االستثمارية على اختاف أنواعها على النحو السال ليانه تفسيام .
( 2ـ االطمئنسسان مسسن أن العسساملين لقطسسا الحسسسالار االسسستثمارية علسسى فهسسم تسسام لالةوانسسأ اليسسرعية
للحساأ االستثمار ومعرفسة أهسم الفسروق لينسه ولسين مسا ينسامرؤ فسى اللنسوك التقليديسة الرلويسة ولسديهم المقسدرر
على اإلةالة على استفسارار العماء وأنهم يلتلمون لذلك فى العمل .
م
( 3ـ االطمئنسسسان مسسسن أن التعامسسسل مسسس الحسسسسالار االسسسستثمارية يسسستم التعامسسسل معهسسسا وفقسسسا ليسسسروط عقسسسد
اللنوك التقليدية .
المضارلة وال تعامل معاملة المقر كما هو الحال فى
م
( 4ـ ليان المخالفار اليرعية التى تمر وتحليسل أسسلالها ومعالةتهسا أوال لس ول وا تسراح نمسم الضسلط
اليرعى لتةنأ تكرارها .
( 5ـ تقسسديم اإلةالسسار واإليضسساحار اليسسرعية عسسن االستفسسسارار التسسى يثيرهسسا المومفسسون أو أسسسحاأ
الحسالار االستثمارية أو إحالتها إلى هيئة الر الة اليرعية .
( 6ـ دراسسسة وتحليسسل الحسساالر غيسسر العاديسسة مثسسل  :كسسسر اليسهادر االسسستثمارية والمقاسسسة لسسين عوائسسد
االستثمارار ولين عوائد الحسالار االستثمارية والحسالار االستثمارية غير المتحركة ولم يتسل أسحالها .
( 7ـ تقسديم تقسارير دوريسة إلسى مسن يهمسه األمسر عسن نتسائج التسد ي اليسرعى والتوسسيار واال تراحسار
لتطوير األداء إلى األفضل .

 ن طاق التد ي اليرعى للحسالار االستثمارية فى المسارف اإلسامية .يركل المد

اليرعى وهو لسدد تد ي الحسالار االستثمارية على لع

المسائل ( النقاط من أهمها ما يلسى

:
( 1ـ عقسسود المضسسارلة  :وهسسل هسسى مطلقسسة أم مقيسسدر ألن هسسذا يسسؤثر فسسى مةسسال االسسستثمار وفسسى يسسا
العوائد وتوليعها .
( 2ـ مد االلتلام ليروط عقد المضارلة من لسل العساملين لالمسسرف اإلسسامى وفهمهسم لسه والفسرق
لينه ولين الودائ لفائدر ثالتة من خال تد ي إيعارار الخسم واإلضافة .
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( 3ـ فسسى حالسسة تعسسدد أسسسحاأ الحسسسالار االسسستثمارية والخلسسط لسسين أمسسوالهم سسسواء

فسسى المضسسارلة

المطلقة أو المقيدر يةأ تد ي عمليار يا نسيأ كل منهم من العوائد (األرلاح .
( 4ـ تد ي أس التنضي وأنه د يمكن االستعانة ل هل الخلرر .
( 5ـ تسد ي تطليس ملسدأ الغسنم لسالغرم عنسد توليس عوائسد االسستثمارار لسين المسسرف ولسين أسسحاأ
الحسالار االستثمارية .
( 6ـ تد ي أس يا المخسسار واالحتياطار لاعتلارهما الو اية لرأ المال .
( 7ـ التحق من إعام أسحاأ الحسالار االستثمارية لنسلتهم اليسائعة فسى عوائسد االسستثمارار مسسلقا م
عند التعا د .
( 8ـ تد ي تكوين مخسسار لمخاطر االستثمار لتغطية ما د يحدث فى المستقلل من تقللار .
( 9ـ تد ي مد االلتلام لتعليمار و رارار اللنك المركل ( مؤسسة النقد .
( 10ـ تد ي أس يا لكار مال أسحاأ الحسالار االستثمارية وفقسا م لفقسه اللكسار إذا طلسأ سساحأ
الحساأ االستثمار من المسرف اإلسامى ذلك .

 اإلةراءار التنفيذية للتد ي اليرعى للحسالار االستثمارية فى المسارف اإلسامية .ال تختلف تلك اإلةراءار عن السال ليانها تفسيام فى مواطن كثيرر سالقة من لل والتى تتلخص فى اآلتى :
أوالم  :تحديد الهدف من التد ي اليرعى  :الهدف العام واألهداف الفرعية .
ثانيا م  :تةمي ليانار ومعلومار عن طليعة الحسالار االستثمارية لتسساعد فسى التسد ي اليسرعى ووضس
لرنامةه .
ثالثسا م  :تةميس لعس العقسسود والوثسسائ المتعلقسسة لالحسسالار االسسستثمارية مثسسل  :نمسسوذ عقسسد المضسسارلة
ونموذ الوديعة االستثمارية فتاو المضسارلة سرارار توليس
نموذ حساأ التوفير االستثمار
األرلاح رارار الةمعية العامة لخسوص الحسالار االستثمارية .
رالعا م  :تحديد أدلة اإلثلار الالمة لتد ي الحسالار االستثمارية .
خامسا م  :تنفيذ عملية التد ي اليرعى حسأ الخطة واللرنامج الموضوعين .
سادسسا م  :الحسسسول علسسى اإليضسساحار عسن لعس المسسسائل التسسى تمهسسر مسن خسسال التسسد ي اليسسرعى مسسن
خال المنا يار م المومفين المختسين .
سالعا م  :إعداد تقارير التد ي اليرعى التى تتضمن الماحمار والتوسيار لتسويتها وإرسالها إلسى مسن
يعنيه األمر .
ثامنا م  :متالعة تقارير التد ي اليرعى لاطمئنان من اتخاذها المسار السليم لتحقي مقاسدها .
وفى السفحار التالية نماذ لرامج التد ي اليرعى لاستئنا لها عند التطلي العملى .
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اإلةراءار التنفيذية للر الة اليرعية
لاستثمارار كما تقوم لها المسارف اإلسامية
-

طبيعة وصيغ استثمار األموال كما تقوم بها المصارف اإلسالمية .

السسسمة المميسسلر للمسسسارف اإلسسسامية أنهسسا تةمسس أمسسوال المسسستثمرين وتعيسسد توميفهسسا طلقسسا م لسسسيغ االسسستثمار
الميسسسروعة ويحكسسسم ذلسسسك مةموعسسسة مسسسن الضسسسوالط اليسسسرعية المسسسستنلطة مسسسن مسسسسادر اليسسسريعة اإلسسسسامية
وألغرا سامة التد ي اليرعى لعمليار االسستثمار يلسلم عسر طليعتهسا ألن الحكسم علسى اليسىء ةسلء مسن
تسورؤ .
وتعتلر المسارف اإلسامية أحد أطراف هذؤ العقود ولي متاةرر م لالمديونية كما هو الحال فى اللنسوك التقليديسة
الرلويسسة لسسل تعتلسسر يسسريكا م أو لائع سا م أو ميسستريا م أو مسسؤةرا م علسسى النحسسو السسذ سسسوف نوضسسحه تفسسسيام فسسى هسسذا
الفسل .
 الضوابط الشرعية الستثمار األموال وصيغة العملية كما تقوم بها المصارف اإلسالمية .لقسسد اعتلسسر فقهسساء المسسسلمين تنميسسة المسسال وتكثيسسرؤ ضسسرورر يسسرعية وأفسسردوا لسسسيغ اسسستثمارؤ ألوالسا م فسسى كتسسلهم
ويقسد لاستثمار المال فسى اإلسسام تقليلسه وتحريكسه لقسسد تنميتسه وذلسك فسى المةساالر الميسروعة طلقسا م ألحكسام
وملاد اليريعة اإلسامية وذلك لتحقي المناف اال تسادية واالةتماعية

 الضوابط اإلسالمية الستثمار األموال كما تقوم بها المصارف اإلسالمية .يحكسم اسستثمار األمسوال فسى اإلسسام مةموعسة مسن الضسوالط والتسى يةسأ علسى طسا االسستثمار فسى المسسسارف
اإلسامية االلتلام لهسا وهسذؤ الضسوالط مسستنلطةم مسن مسسادر اليسريعة اإلسسامية وتتسسم لالثلسار والوا عيسة
والموضوعية واليمولية والتسوالن والتحفيسل كمسا أنهسا تقسوم علسى القسيم والمثسل واألخساق والسسلوكيار الحسسنة
وتعتلر هذؤ الضوالط المرةعية للمد اليرعى عند أداء عمله .
ومن أهم هذؤ الضوالط اآلتى :
( 1ـ الميروعية  :ويقسد لذلك أن يكون مةال االستثمار ميروعا م ال يتعسار مس نسص سسريا مسن
القرآن الكريم أو السنة النلوية أو اةتهاد فقهاء المسلمين الثقار واألسسل فسى المعسامار الحسل واإللاحسة مسا لسم
يرد لي نه نص سريا لسالتحريم ويسرتلط لسذلك تةنسأ االسستثمارار التسى تحرمهسا اليسريعة اإلسسامية مثسل التسى
تقوم على الرلا واالحتكار والغرر والمقامرر والةهالة وكل ما يؤد إلى أكل أموال النا لاللاطل .
( 2ـ الطيلار  :ويقسد لذلك أن توةه األموال نحو الميروعار التى تنتج أو تتعل لالطيلسار وتسساعد
فسى تحقيس مقاسسسد اليسريعة اإلسسامية وهسسى حفسم السدين والسسنف والعقسل والعسر والمسسال ودليسل ذلسك مسسن
القرآن هسو سول هللا سسلحانه وتعسالى  :ن يَسا أَيا َهسا الَّسذَينَ آ َمنفسوا أَن َفقفسوا َمسن َ
سسلتفم َو َم َّمسا أَخ َرةنَسا لَكفسم تمَسنَ
طيتَلَسا َ
ر َمسا َك َ
األَر َ ن (اللقسرر  267و ولسه كسذلك  :ن َوي َفحس ال َل فهس فم َّ
ع َلسي َه فم ال َخ َلائَ َ
سث ن (األعسراف157:
الط َيت َلسا َ
ر َويف َح َ تسر فم َ
ويقول رسول هللا سلى هللا عليه وسلم فى مةال التسدق  :ن إن هللا طيأ ال يقلل إالت طيلا م ن .
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( 3ـ األولويسسار اإلسسامية  :يلسسلم عنسد تمويسسل الميسروعار االسسستثمارية الةسائلر يسسرعا م االلتسلام لسسسلم
األولويسسسار اإلسسسسامية وهسسسى  :الضسسسروريار فالحاةيسسسار فالتحسسسسينار  ..ولقسسسد أوضسسسا اإلمسسسام اليسسساطلى أن
الضروريار هى األيياء والمسسالا التسى ال تسستقيم حيسار النسا إالت لهسا وإالت اختسل نمسام حيساتهم والحاةيسار
هسى مسا يحتاةسه النسا

للتوسسعة علسيهم ورفس الميسقة عسنهم أمسا التحسسينار فهسى األيسياء واألمسور التسى تسسسهل

الحيار وتحسنها .
وت سيسا م على ما سل يةأ على إدارر االستثمارار فى المسارف اإلسامية أن تلتلم لاألولويسار السسالقة وفس
خطة لمنية ونوعية وةغرافية فا ينمر فى الحاةيسار إالت لعسد الوفساء لالضسروريار وال ينمسر فسى ميسرو
تحسينى إالت لعد الوفاء لالضروريار والحاةيار م األخذ فى االعتلار الضوالط األخر .
( 4ـ المحافمة علسى األمسوال  :ويقسسد لسه حمايسة المسال مسن الهساك والتلديسد وحيسث يقسوم االسستثمار
اإلسامى على التقليأ والمخاطرر لذلك يةأ أن يكون هنساك توالنسا م لسين نسسلة المخساطرر والرلحيسة وال يةسأ
الدخول فى ميروعار استثمارية لها مخاطر عالية تؤد إلى هاك المال .
ومن ناحية أخر يةأ اتخاذ التدالير المختلفة للمحافمة على المال من السر ة وااللتلال وأكلسه لاللاطسل ولقسد
اطس َل إَالَّ أَن تَكفسونَ
أيار القسرآن إلسى ذلسك لقسول هللا عسل وةسل  :ن يَسا أَيا َهسا الَّسذَينَ آ َمنفسوا الَ تَس كفلفوا أَم َسوالَكفم لَيسنَكفم لَاللَ َ
عسن ت َ َسرا ٍ َتمسن فكم ن ( النسساء  29:ولقسد ورد فسى تفسسير هسذؤ اآليسة أن مسن أسساليأ أكسل أمسوال النسا
ارر م َ
تَ َة َ
لاللاطل هى الغ

والريور والقمار واحتكار الضروريار إلغائها والليو المحرمة . ..

( 5ـ تنمية المال  :ويقسد لذلك اختيار الميروعار التى تحق عائدا م ا تساديا م مرضسيا م لةانسأ العوائسد
االةتماعية وعدم اكتنال المال وحلسه عن وميفته التى خلقها هللا له وفى هذا السسدد ينهانسا هللا عسل وةسل عسن
َأ َوال َفضَّس َة َو َ
سس َلي َل
االكتنال ويحثنا على استثمار المال فيقول عل وةل  :ن َوالَّذَينَ يَكنَ فلونَ ال َّذه َ
ال يفن َفقفونَ َهسا فَسي َ
َّللا َف َل َ ت
َّ َ
أ أ َ َل ٍيم ن (التولة 34:ويحذرنا رسول هللا سلى هللا عليه وسلم من عسدم تنميسة المسال فيقسول
يرهفم َل َع َذا ٍ
 :ن استثمروا أموالكم حتى ال ت كلها السد ة ن .
ويةأ على طا االستثمار فى المسارف اإلسامية حسسن اختيسار الميسروعار االسستثمارية التسى تحقس رلحسا م
مرضيا م حتى يمكن تولي ةلء منه على أسحاأ الحسالار االسستثمارية ألن فسى ذلسك تيسةيعا م لهسم علسى عمليسة
االستثمار ولذلك يتحق الخير للمةتم اإلسامى .
( 6ـ التنسسو  :ويقسسسد لسسذلك توةيسسه األمسسوال المتاحسسة لاسسستثمار إلسسى عسسدر ميسسروعار مس األخسسذ فسسى
اال عتلار التنو اللمنى والتنو الةغرافى وكذلك تنو سيغ االستثمار حتى يعم الخير على الةمي كمسا أن فسى
ذلك تقليام للمخاطر وتنمية للعوائد ويحق التنمية الياملة للمةتم اإلسامى .
ويةأ على طا االستثمار فى المسسرف اإلسسامى أن يكسون لديسه خطسة اسستثمارية معسدر علسى أسسا التنسو
طلقا م لمعايير فنية لحيث ال تتركل االستثمارار فى مكان وتترك آخر أو تركسل علسى سسيغة اسستثمارية وتهمسل
السيغ األخر .
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( 7ـ التوالن  :ويقسد له التوالن عند توةيه االسستثمارار لسين العائسد االةتمساعى والعائسد اال تسساد
ولسين االسستثمارار طويلسة األةسسل والمتوسسطة والطويلسة ولسين مسسسالا األةيسال الحاضسرر واألةيسال المقللسسة
وكذلك التوالن لسين ةميس سسيغ االسستثمار ومةاالتسه وهسذا الضسالط يسسهم فسى تحقيس ضسالط المحافمسة علسى
المال وتنميته ويقلل من المخاطر .
( 8ـ رلط الرلا لالةهد ولالمخاطرر  :يقسوم االسستثمار اإلسسامى علسى أسسا الميساركة والتفاعسل لسين
ولسين رأ المسال ولكس ٍل نسسيأ مسن الكسسأ لمقسدار الةهسد الملسذول فسا كسسأ لسا
العمل ( الةهد الليسر
ةهد وال ةهد لا كسأ والغاية من هذا هو التحفيل على العمل والعطاء وتنمية األداء وتحسينه .
كما أن هناك عا ة سللية لين مقدار الكسأ وما يتعر له االستثمار من مخاطر فكلما لادر المخساطر كلمسا
طلأ أسحاأ الميروعار رلحيسة عاليسة وفسى هسذا السسدد يقسول القرطلسى  ( :إن التةسارر هسى اليسراء والليس
وهى نوعان  :تقليأ فى الحضر من غير نقله وال سفر وهذا ترلص واحتكار د رغأ عنه أولوا األ دار ولهسد
عنسه ذوو األخطسار والثسانى تقليسسأ المسسال لاألسسفار ونقلسسه إلسى األمسسسار وهسسذا أَليس ل هسسل المسرؤر وأعسسم ةسسدو
ومنفعة غير أنه أكثر خطرا م وأعمم غررا م .
( 9ـ تولي عوائد االستثمارار علسى أسسا الغسنم لسالغرم  :حيسث يستم توليس عوائسد االسستثمارار لسين
أطسسراف العمليسسة االسسستثمارية علسسى أسسسا لقسدر مسسا يغسسنم سسساحأ المسسال مسسن أرلسساح وملايسسا فسسى حسساالر السسروا
واليسر لقدر ما يةأ أن يتحمل من خسسائر فسى حساالر الكسساد والعسسر فسا رلسا حسال إالت إذا تحمسل سساحأ
المال مخاطر الخسارر وهذا يخالف النمام الرلو السذ يضسمن فائسدر م دائمسةم لسرأ المسال لسسرف النمسر عسن
الرلَسا ن (اللقسرر :
نتيةة التيغيل وأسل ذلك فى القرآن الكريم ول هللا تلارك وتعالى  :ن َوأ َ َحس َّل َّ
َّللاف اللَيس َ َو َح َّسر َم َ ت
. 275
( 10ـ المعلومية والتعا د  :ويقسد لذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العمليسة االسستثمارية مقسدار مسا
يسهم له من مال وعمل ومقسدار مسا ي خسذؤ مسن عائسد أو مكسسأ ومقسدار مسا يتحمسل لسه مسن خسسارر إذا حسدثر
وأن يوثس ذلسسك فسسى عقسسود منضسسلطة حتسسى ال يحسسدث ةهالسةم أوغسسررا م ويسسؤد إلسسى يسسك وريلسسة ونسسلا … ولقسسد
تناول القرآن الكريم هذؤ المس لة فى آية كتالة الدين فيقول هللا عل وةل  :ن يَا أَيا َها الَّذَينَ آ َمنفسوا َإذَا تَس َدايَنتفم لَس َدي ٍن
َّللاف فَليَكتفسأ َوليفم َلس َل الَّسذَي
علَّ َمسهف َّ
سأ َك َمسا َ
أ َكاتَسأٌ أَن يَكت ف َ
س ًّمى فَاكتفلفوؤف َوليَكتفأ لَّينَكفم َكاتَأٌ لَال َعد َل َوالَ يَس َ
َإلَى أ َ َة ٍل ام َ
ضس َعيفا م أَو الَ يَسست ََطي ف أَن ي َفمس َّل
سس َفيها م أَو َ
َّللا َرلَّهف َوالَ يَل َخ َمنهف يَيئا م فَهَن َكانَ الَّذَي َ
َ
علَيس َه ال َحس ا َ
علَي َه ال َح ا َوليَت َّ َ َّ َ
َ
َّ
ه َفو فَليفم َلل َو َلياهف لَال َعد َل َواست َي َهدفوا َ
ضسونَ مَسنَ
سان َم َّمسن ت َر َ
ي َهي َدي َن َمن َ تر َةا َلكفم فَهَن لم يَكفونَا َر فةلَسي َن فَ َر فةس ٌل َوام َرأت َ َ
ف
َ
َ
سس َغيرا م
أ ال ا
ال ا
ي َه َد َ
َض َّل َإح َداهف َما فَتفذَ َ تك َر َإح َداهف َما األخ َر َوالَ يَس َ
اء أَن ت َ
يس َه َدا فء َإذَا َمسا فدعفسوا َوالَ ت َسس فموا أن ت َكتفلفسوؤف َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ف
َّللا َوأ َسو فم َلل َّ
سسط َعنس َد َّ َ
َيرونَ َها
اض َسرر م تفسد ف
سارر م َح َ
أَو ك َليرا م َإلَسى أ َة َلس َه ذَ َلكفسم أ َ
يس َها َدرَ َوأدنَسى أالَّ ت َرتَسالفوا َإالَّ أن تَكفسونَ تَ َة َ
ار َكاتَسأٌ َوالَ يَس َهي ٌد َو َإن ت َف َعلفسوا فَهَنَّسهف ففسف ٌ
سوق َلكفسم
ض َّ
علَيكفم فةنَا ٌح أالَّ ت َكتفلفوهَا َوأَي َهدفوا َإذَا تَلَايَعتفم َوالَ يف َ
لَينَكفم فَلَي َ َ
ع َلسي ٌم ن ( اللقسرر  282 :وفسى فقسه المضسارلة علسى سسليل المثسال يلسلم
َّللاف َو َّ
َّللا َويف َع َلت فمكف فم َّ
َّللاف َلكف َتل يَيءٍ َ
َواتَّقفوا َّ َ
أن يعرف كل طرف نسلته من الرلا وكذلك األمر فى فقه المرالحة إذ يللم االتفاق على رلا المرالحة .
تمثل الضوالط السالقة المرةعية والدستور االستثمار لعملية التد ي اليسرعى علسى النحسو السذ سسوف نفسسله
فيما لعد .
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سيغ االستثمار اإلسامى كما تقوم لها المسارف اإلسامية .
تتعدد وتتنو سيغ االستثمار اإلسامى لتائم احتياةسار أسسحاأ الميسروعار وطلقسا م للتغيسرار المسستمرر فسى
مةال االستثمار ومن أهم سيغه ما يلى :
( 1ـ سيغة التمويل لالمضارلة  :ومن أنواعها  :المضارلة المقيدر والمضارلة المطلقة .
( 2ـ سيغة التمويل لالمياركة  :ومن أنواعها  :المياركة الثالتة والمياركة المنتهية لالتمليك .
( 3ـ سيغة التمويل لالمرالحة  :ومن أنواعها  :المرالحة العادية والمرالحة ألةل لآلمر لاليراء .
( 4ـ سيغة التمويل لاإلةارر  :ومن أنواعها  :اإلةارر التيغيلية واإلةارر المنتهية لالتمليك .
( 5ـ سيغة ليو السلم  :ومن أنواعه  :السلم العاد والسلم الموال .
( 6ـ سيغة ليو االستسنا  :ومن أنواعه  :االستسنا العاد واالستسنا الموال .
( 7ـ سيغ أخر مستحدثة ائمة على أسسا أن األسسل فسى المعسامار الحسل مسا لسم يحسرم لسنص مسن
الكتاأ والسنة .

 أهداف التد ي اليرعى لاستثمارار كما تقوم لها المسارف اإلسامية .من أهم هذؤ األهداف ما يلى :
( 1ـ االطمئنسسان مسسن أنسسه يوةسسد لسسد المسسسرف اإلسسسامى األحكسسام والفتسساو والقسسرارار والتوسسسيار
المتعلقة لاالستثمار السادرر عن مةام وهيئار الفتو اليرعية.
( 2ـ االطمئنسسان مسسن أن العسساملين فسسى طسسا االسسستثمار علسسى فهسسم تسسام لالةوانسسأ اليسسرعية لعمليسسار
االستثمار ويلتلمون لها عند التطلي العملى .
م
( 3ـ الت كد من أن ةمي عمليار االستثمار التى يقوم لها المسرف اإلسامى تتم وفقا ألحكام وملساد
اليريعة اإلسامية .
م
( 4ـ ليان المخالفار اليرعية ومعالةتها أوال ل ول ووض نمم الضلط اليرعى الداخلى .
( 5ـ ليان المعامار االستثمارية الةديدر ودراسة التكييف اليرعى لها .
( 6ـ تقديم التقارير والليانار الالمة عن نتائج التد ي اليرعى إلى الةهار المعنية .
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اإلةراءار التنفيذية للر الة اليرعية
على القرارار اإلدارية االستراتيةية
فى المسارف اإلسامية
 طبيعة القرارات اإلدارية االستراتيجية فى المصارف اإلسالمية وحاجتها إلى التدقيق الشرعى .وتتسم القرارار اإلدارية االستراتيةية فى المسارف اإلسامية لمةموعة من الخسائص من أهمها :
* رارار يمتد ت ثيرها لفترار لمنية مقللة .
* رارار تتعل لالمستقلل الذ ال يعلم حقيقته إالت هللا عل وةل .
* رارار تتضمن درةة عالية من المخاطر المختلفة الرتلاطها لالمستقلل .
* رارار ذار آثار متعددر تؤثر فى كافة ةوانأ النياط المسرفى .
* رارار ال تخص المسرف وحدؤ لل تؤثر فى المةتم اإلسامى وفكرؤ وأسسه.
* رارار يمتد آثارها إلى العالم اإلسامى لكافة طوائفه ومؤسساته .
ومن نماذ الومائف والقرارار اإلدارية االستراتيةية فى المسارف اإلسامية ومن الواةأ أن تيسترك الهيئسة
اليرعية فى منا يتها لذاتها أو من خال المرا أ اليرعى ما يلى :
* رارار دراسة الةدو اال تسادية إلنياء فر ةديد أو تقديم خدمة مسرفية ةديسدر أو تقسديم سسيغة
استثمارية ةديدر أو تقديم ور ة مالية (سكت إسامى ةديدر وهكذا .
* التخطيط االستراتيةى ألنيسطة المسسرف اإلسسامى لفتسرر مقللسة فسى ضسوء أهسداف ومقاسسد منيسودر
للتطوير والنمو إلى األفضل .
* سسسرارار الموافقسسسة علسسسى نمسسساذ نمسسسم العمسسسل وضسسسوالطها واللسسسوائا المختلفسسسة والمرايسسسد والسياسسسسار
االستراتيةية التى سوف يسير عليها المسرف فى المستقلل منها على سليل المثال  :سياسة االسستثمار سياسسة
التوميف وسياسة التعامل م اللنوك التقليدية وسياسة التنوي … وغير ذلك .
* أس اتخاذ رارار تسسويأ األخطساء واالنحرافسار والمخالفسار فسى ضسوء نتسائج المتالعسة والمرا لسة
وتقويم األداء .
* دراسة العقو د طويلة األةل واتخاذ القرارار الموافقة أو الرف عليها .
* اختيار العنسر اللير وال سيما فى المستويار العليا .
* وض اللرامج التدريلية وال سيما فيما يتعل لفئة اإلدارر العليا .
* تخطيط وتنميم الندوار والمؤتمرار فى مةال المسارف اإلسامية .
* سياسة تولي األرلاح لين أسحاأ الحسالار االستثمارية والمسرف اإلسامى .
* سياسة تةنيأ وسرف الكسأ الحرام الخليث .

 الضوالط اليرعية العامة للقرارار اإلدارية االستراتيةية فى المسارف اإلسامية .من أهم هذؤ الضوالط ما يلى:
( 1ـ فرضية التفقه فى الدين لمتخذ القرار الذ له لعد يرعى .
( 2ـ االلتلام لالحال الطيأ وتةنأ محارم هللا واللعد عن الخلائث .
( 3ـ االلتلام لسلم األولويار اإلسامية  :الضروريار فالحاةيار فالتحسينار .
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القسيم واألخساق والسسلوك السسو والخلسـرر والكفسـاءر الفنيسة واسستخدام

( 4ـ اختيار العاملين على أس
األساليأ العلمية المعاسرر .
( 5ـ االلتلام لاليور فى اإلدارر واتخاذ القرارار (ةماعية إسدار القرار .
( 6ـ ضرورر توثي االتفا يار والعقود واإليهار عليها.
( 7ـ وةوأ حسن التفاو وحسن التعامل م النا .
( 8ـ تةنأ مخالفة القوانين والنمم العامة ما دامر ال تخالف اليريعة اإلسامية.
( 9ـ التوالن لين السلطة والمسئولية والحقوق والواةلار .
( 10ـ الوسطية واالعتدال فى األمور واالختيار لين اللدائل عند اتخاذ القرارار .
اتخاذ القرارار .
( 11ـ الموضوعية والتةرد وتةنأ االنحيال إليلا هو النف عند
( 12ـ االحتياط لنوائأ الدهر غير المتو عة والسيما لالنسلة للقرارار .
( 13ـ التيسير عند االختيار من لين اللدائل ما لم يكن إثما م .
( 14ـ احترام ذاتية وإنسانية العنسر اللير لضمان تعاونه فى تنفيذ القرارار .
( 15ـ الةم س لسسين الثلسسار والمرونسسة  :ثلسسار القواعسسد اليسسرعية والمرونسسة فسسى التفاسسسيل واإلةسسراءار
ومواطن االةتهاد .
( 16ـ الةم لين األسالة والمعاسرر  :أسالة القواعد اليرعية والمعاسرر فى أساليأ التنفيذ .
( 17ـ السم والطاعة للمستو األعلى ما لم يكن فى معسية والسيما لعد الموافقة على القرار .
( 18ـ محاسلة المسئولية ويقسد لذلك أن يكون األداء الفعلى مرتلط لهدارر أو سم أو حدر أو فرد .
تنفيذ القرارار .
( 19ـ القدور الحسنة ويقسد لذلك أن تحرص اإلدارر العليا على احترام
( 20ـ الفورية فى المتالعة والمرا لة وتقويم األداء .
( 21ـ النسا واإلرياد لالحكمة والموعمة الحسنة .
( 22ـ إيثار المسلحة العامة على المسلحة اليخسية .
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 أهداف التدقيق الشرعى للقرارات اإلدارية االستراتيجية فى المصارف اإلسالمية .( 1ـ التسسيقن مسسن أن اإلدارر العليسسا تعطسسى اهتمامسسا م سسساد ا َ وخالسسسا م وأمينسسا م لسسااللتلام التسسام لاألحكسسسام
والملسساد والفتسساو والتوس سيار والقسسرارار اليسسرعية وهسسذا مسسن منطل س المسسسئولية التضسسامنية واإليمسسان ل س ن
الير يطل أوالم.
( 2ـ الت كد مسن فهسم والتسلام اإلدارر العليسا ل حكسام وملساد اليسريعة اإلسسامية وكسذلك لالفتساو ذار
االختساص لالمعامار المالية والمسرفية لاعتلار ذلك من ضوالط العمل .
( 3ـ ليسسان اللعسد اليسسرعى لمهسسام اإلدارر العليسا االسسستراتيةية ليؤخسذ فسسى الحسسسلان عنسد اتخسساذ القسسرارار
اإلدارية االستراتيةية ومن األفضل أن يكون لديها دليل يرعى للرةو إليه عند الحاةة السريعة .
( 4ـ ليان المخالفار اليرعية عند ولعد التنفيذ ولتحقي الر الة اليرعية أثناء التنفيذ .
( 5ـ تقسسديم اإليضسساحار واألةولسسة علسسى االستفسسسارار التسسى تسسرد إلسسى اإلدارر العليسسا لعسسد الرةسسو إلسسى
مةام وهيئار الفتو فى المسائل الةديدر .
( 6ـ التقويم اليرعى ألداء اإلدارر العليا من أةسل التطسوير إلسى األحسسن وهسذا لسدورؤ يقسو الثقسة فيهسا
وفى راراتها .
( 7ـ إعداد التقارير اليرعية السنوية التى تقسدم إلسى المسساهمين وإلسى أسسحاأ الحسسالار االسستثمارية
والةهار الحكومية واليعلية عن مد التلام اإلدارر العليا لاألحكام والملاد اليرعية .

 نطاق التدقيق الشرعى للقرارات اإلدارية االستراتيجية فى المصارف اإلسالمية .يتمثل نطاق عمل المد اليرعى فى هذا المقام فى اآلتى :
( 1ـ تد ي األهسداف االسستراتيةية للمسسرف اإلسسامى لاطمئنسان مسن اتفا هسا مس األهسداف المعتمسدر مسن لسل
هيئة الر الة اليرعية وتساهم فى تحقيقها وأنها ال تتضمن أمورا م تخالف أحكام وملاد اليريعة اإلسامية .
( 2ـ تد ي السياسار االستراتيةية للمسرف اإلسامى خال فترر مقللة للت كد من سامتها اليرعية .
( 3ـ تسسد ي الخطسسط االسسستراتيةية ألنيسسطة المسسسرف اإلسسسامى وترةمتهسسا فسسى سسسورر ميلانيسسار تقديريسسة
لاطمئنان من السـامة اليرعية والموضوعية والوسطية .
( 4ـ تد ي النمم والنما ذ واللوائا المختلفة التى تمثل الةوانأ التطليقية لاهداف والسياسسار والخطسط وذلسك
لاطمئنان من أنها تحق المقاسد المنيودر وأنها ال تتضمن أ مخالفار يرعية .
( 5ـ تد ي نماذ العقود واالتفا يار طويلة األةل م الغير لاطمئنان من أنهسا ال تتضسمن لنسودا م تتعسار مس
أحكام وملاد اليريعة اإلسامية .
( 6ـ تد ي نماذ المتالعة والمرا لة ومؤيرار ومعايير تقويم األداء للتحق مسن أنهسا تسساهم فسى تطسوير األداء
إلى األفضل آخذر م فى االعتلار اللعد اليرعى .
( 7ـ ما يوةه إلى المد اليرعى من استفسارار ومسائل تحتا للدارسة واللحث والتحليل وإلداء الرأ .
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تقارير الرقابة الشرعية فى المصارف اإلسالمية
 -طبيعة تقارير الرقابة الشرعية فى

المصارف اإلسالمية .

 مفهوم تقارير الرقابة الشرعية فى المصارف اإلسالمية .
تعتلر تقارير الر الة اليرعية خاسة ما أسفرر عنه أعمال التد ي والمرا لة اليرعية علسى أعمسال المسسرف
خال فترر لمنية وتلين ما إذا كانر العقود والوثسائ والسنمم واللسوائا والمسستندار والمعسامار المختلفسة التسى
تمسسر تتف س م س أحكسسام وملسساد اليسسريعة اإلسسسامية وليسسان الماحمسسار والمخالفسسار والتحفمسسار إن وةسسدر
والتوسيار واإلريادار لي ن التطوير إلى األحسن .
 التكييف الشرعى لتقارير الرقابة الشرعية فى المصارف اإلسالمية .يكيسسف فقهسساء المسسسارف اإلسسسامية التقسسارير اليسسرعية علسسى أنهسسا تةمسسـ لسسين كسسل مسسن  :اليسسهادر والسسرأ
والنسيحة وسوف نتناول ذلك ليئ من التفسيل على النحو التالى .
أوالم  :كونها يهادر  :حيث تيهد هيئة الر الة اليرعية أمام الةمعية العامة عن الفترر اللمنية وذلك فسى
التقريسسر المنيسسور م س القسسوائم الماليسسة وتوضسسا فيسسه مسسد التسسلام أو عسسدم االلتسسلام المسسسرف ل حكسسام وملسساد
اليريعة اإلسامية ولالفتاو والقرارار واإلريادار السادرر منها .
ولقد أكد ذلك الدكتور علد الستار ألو غسدر حيسث يقسول  :ن إن اليسهادر هسى اإلخلسار لحس علسى الغيسر وهسذا مسا
ينطل على التقارير التى يقدمها المد حيث ييهد لحقوق األطراف المختلفة .
ثانيا م  :كونها رأ  :حيث تلد هيئة الر الة اليرعية رأيها اليرعى عن ما إذا كانر أعمسال ومعسامار
المسسسرف اإلسسسامى تتفس مس أحكسسام وملسساد اليسسريعة اإلسسسامية ومسسا إذا كسسان سسد و س مسسن إدارر المسسسرف
اإلسسامى مخالفسة ألحكسسام وملساد اليسريعة اإلسسسامية أو الفتساو أو القسرارار أو اإلريسسادار التسى أسسسدرتها
فهو رأ من أهل الخلرر واالختساص .
ثالثسسسا م  :كونهسسسا نسسسسيحة  :حيسسسث ترفسسس هيئسسسـة الر السسسـة اليرعيسسسـة لتقريرهسسسا مةموعسسسة مسسسن النسسسسائا
واإلريادار لتطوير األداء إلى األحسن وذلك فى ضوء ما أسفرر عنسه عمليسار التسد ي كمسا يسستفيد مسن هسذؤ
النسيحة مستخدمى القوائم المالية والتقارير اليرعية المرفقة لها .
ولي هناك تعار لين هذؤ األمور الثاثة إذ أن كل منها يكمل اآلخر كما أن لكل منها مقسسد هسـام ال يمكسن
االستغنـاء عنه وت سيسا م على ذلك تحدد مسئولية هيئة الر الة اليرعية أمام كـافة األطراف المعنية لالمسسرف
فى الحاضر والمستقلل .
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 الضوابط الشرعية إلعداد تقارير الرقابة الشرعية .فى ضوء التكييف اليرعى لتقارير الر الة اليرعية فى المسـارف اإلسامية نستنلط مةموعة مسن الضسوالط
التى تحكم إعدادها من أهمها ما يلى :
ـ ضالط الخلرر .
ـ ضالط العلم والتخسص .
ـ ضالط المسئولية .
ـ ضالط األمانة .
ـ ضالط النسا .
ـ ضالط اليفافية .
ـ ضالط الد ة والضلط .
ـ ضالط المياهدر والتقسى .
ـ ضالط الةودر واإلتقان .
ـ ضالط الحياد والتةرد .
ـ ضالط حسن العر .
ـ ضالط الموضوعية .
ـ ضالط المعاسرر .
ـ ضالط اليمولية .
ـ ضالط المتالعة .
ـ ضالط التو ير .
ويضي المقام لتناول هذؤ الضوالط ليسىء مسن التفسسيل ونحيسل القسار إلسى لعس
هذا الخسوص والمذكورر لالهام األسفل.
 -أهداف تقارير الرقابة الشرعية فى

المراةس المتخسسسة فسى

المصارف اإلسالمية .

تهدف هذؤ التقارير إلى تحقي مةموعة من األهداف من أهمها ما يلى :
( 1ـ تسسساعد إدارر المسسسرف اإلسسسامى فسسى االلتسسلام ل حكسسام وملسساد اليسسريعة اإلسسسامية وتسسسويأ
المخالفار أوالم ل ول ويتحق ذلك من خال التقارير الدورية خال السنة .
( 2ـ تعتلسسر مسسن أهسسم السسدواف واللواعسسث علسسى التسسلام العسساملين لالمسسسرف اإلسسسامى لسسااللتلام ل حكسسام
وملاد اليريعة اإلسامية حيث يعطون االعتلار للتقارير التى ترسل عن أدائهم إلى اإلدارر العليا .
( 3ـ تساعد فى اكتياف المعامار المستحدثة والتى تس تى إلسى هيئسة الر السة السستنلاط األحكسام الفقهيسة
لها وإيةاد اللديل لها وما إذا كانر ال تتف م أحكام وملاد اليريعة اإلسامية أو العك .
( 4ـ تساعد تقارير الر الة اليرعية والتى ترسل سورر منها إلسى المرا سأ المسالى فسى تحقيس التكامسل
والتنسي وليادر فعالية الر الة لسفة عامة .
( 5ـ التعرف على أهم الميكار اليرعية التسى تمهسر عنسد التطليس العملسى للفتساو السسادرر إليةساد
الحلول العملية لها .
( 6ـ تساعد فى دعم الثقة فى مسيرر المسارف اإلسامية ويتحق ذلك مسن خسال نيسر تقسارير هيئسة
الر الة اليرعية فى المةار والةرائد ونحوها لعد اةتما الةمعية العامة السنوية .
( 7ـ تساعد هذؤ التقارير كذلك فى إلرال مساهمة المسرف اإلسامى فسى التنميسة االةتماعيسة وحمايسة
الليئة وتطهيرها من التلوث .
( 8ـ تحفل هسذؤ التقسارير أسسحاأ األمسوال السستثمارها فسى المسسارف اإلسسامية والسذين يلحثسون عسن
االستثمار الحال الطيأ .
( 9ـ تساهم لدور طيأ فى دعم مسيرر المسارف اإلسامية والت كيد علسى سساحية اليسريعة للتطليس
فى كل لمان ومكان .

38 pg.

 عناصر تقارير هيئة الرقابة الشرعية السنوية فى المصارف اإلسالمية .لقسسد سسسدر معيسسار هيئسسة الر السسة اليسسرعية عسسن هيئسسة المحاسسسلة والمراةعسسة للمؤسسسسار الماليسسة اإلسسسامية ولقسسد
تضمن هذا المعيـار فى اللند ( 9العناسر األساسية فى تقريسر هيئسة الر السة اليسرعية السسنوية والتسى تتمثسل فسى
اآلتى :
أ ـ عنوان التقرير  :يةأ وض عنوان مناسأ للتقرير .
أ ـ الةهسسة التسسى يوةسسه إليهسسا التقريسسر  :عسسادر يوةسسه إلسسى الةمعيسسة العامسسة للمسسساهمين أو أ ةهسسة معنيسسة
أخر .
ةـ ـ الفقرر االفتتاحية أو التمهيدية  :يتم اإليارر فيها إلى خطاأ التكليف ونطا ه.
د ـ فقرر نطاق هيئة الر الة اليرعية وتحتو على وسف طليعة العمل الذ تم أداؤؤ وليان طليعسة
اإلثلسسار والقسسوائم الماليسسة وسياسسسار تولي س األرلسساح والتسسسرف فسسى المكاسسسأ الحسسرام وأس س حسسساأ اللكسسار
والقر الحسن والميروعار االةتماعية .
وتحتو على إلداء الرأ لي ن التلام المؤسسة ل حكام وملاد اليريعة اإلسسامية
هـ ـ فقرر الرأ
وييسسار إلسسى مسسا فيهسسا إذا كانسسر العقسسود والوثسسائ والمسسستندار والسسنمم واللسسوائا … وغيسسر ذلسسك تتف س م س أحكسسام
وملاد اليريعة اإلسامية .
و ـ تاريخ التقرير  :ويقسد له تاريخ االنتهاء من عملية الر الة .
ل ـ تو ي أعضاء هيئة الر الة اليرعية .
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